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lngiliz donanmasının seferberliği ilan edildi SURiYE KABiNESi 
•• 

ÜZERE ~nıerika Reisicumhuru Hitlere 
ikinci bir telgraf gönderdi 

DUŞMEK 
• 

rıca Suriyeden, Parise, 
bir heyet gidiyor 

• • 
ıçın 

~ekler Alman taleplerine verdikleri cevapta diyorlarki 
'Ladislasın, Masarikin milleti, Cahaletle esir 
oımakdansa Şerefle ölmeğe hazırdır. 

Muahede bozuluyor! 
Şam : 28 ( Hususi muhabirimiz- 1 

den ) - Kuvvetli bir şayiaya giire , 
Suriye kabinesi, Pariste bulunan Cemil 

1 Merdümden son sözü beklemektedir. 
Eger Fransa hükümeti, muahedeyi 
oldu~u gibi yani de~işiklık yapma
dan tasdik etmezse, kabinenin istila 
etmesi muhakkak sayılıyor. Bu tak· 
dirde, • Milli birlik » namı altında 
ve bütün fırkalardan müteşekkil bir 
kabinenin kurulması muhtemel görül· 
mektedir. 

parlamentosunda şimdiye kadar tas
dik edilmemesinin sebebi şudur : 

Son iki sene zarfında yapılan tec· 
rübeler neticesinde, bu muahedelere 
bazı maddeler eklenmesi ve bazı 

maddelerin tashihi lazım geldi~i an. 
laşılmıştır. Binaenaleyh bu muahede
lere bu tashihat idhal edilmedikçe 
imkan yoktur. • 

Mukavemete karar verdik,, 
londr 

ı.: \cıııb al 28 (Ri!dyo) Başvekil 
"lıli, e_r ayrı dün akşam radyoda 
•ı ııııııer . . . Cltııi ıne hıtaben bır nutuk 

'liıuı: ş ve ezcümle şunları söyle· .. 
'b 'ı'dtın 

uırunkr pa! laınente toplanacak 
~ktir 1 vaı•yettcn haberdaı e<li· 

ıı. Siıııct; . . 1 
· &und bır_an boş ~amanımız var- 1 

, keli~ an ıstifade ederek size biı 
·~ "'9 ' 
1 

ti, ka soyJiyeceğ'im. Her şeyden . 
~lıtıııı 1 tıııı;ı ve bana sulh ugrunda 
~kku1 2 nıesaiden dolayı bütün 
~·Bu ed~nlere teşekkürlerimi su· 
11lıiı;n lllektupların ekserisi memle· 

t loıı, tara~aları . heııışcrileri ve ka- 1 
iti ~ııı- 11 ından yazılıııı~tır. Fakat 1 
• •ııd. b • 
~.· bılı,,,,, 11 ıııcktup!aıdan Fran 

1• 
1
. a. lıalya hatla Alın.ıny;ı-

• .nutun"2111 •nı~. olaıılaıı Y•ıdır. ... ,, 
••:n ır 1 ıns;ın]arın lıaıp tchlı · 

~-t' ' ı~inc hir;1z tc1_ iıH\nnl(\ . " ,, ......... 
~ "·-·-·-·-·-·-·-·-"\, 

it -
'ıtp TEHLiKESi 1 

8•HNESILE 1 -- . 
10

11 Sigortalara ! 1 

YapıJan zam ! 
Yetinde değil! l 

.......__ . 
~isat kAl . . : 
L ........._ ve a etımız . 
Qll • • • 
'--ı 1 ·~Şıı d derh hal 1 P. ele ! 
~ltrı~-. 
'~· ihracatcılar t 1 1lııı, tı • • • k i 
~'......_ vazıyetını o- i 
~Ilı . 
-.......:_·Uştur - ! 
~ ! 

' ı,lıı ! 
Q~ llbu ı • "ıı :tıı : 28 (Telefonla)- İ 

ltı ı,, 111 "'•nlıırda beyne! · · 
) 1,1Qlıı11 ~ııar vaziyette ha· ! 
Ilı ı, l •vkaUldellk dola - • 

9 ·~'•ı..,:t 11
"dradakl sigorta ! 

· ~~l:tı 11 1-ıeyeu sigorta ha- ! 
"ıı llıı11 111•rını yUzde ya - ! 
\~· 1ı 11 YUzde befe çıkar. ! 

~ ıoı~ 1 ~ıı,ı..7•bepıe memleke ; 
~ ııı, 1~ ile •lıorta ,ırketıe İ 

"•,'ıı. 11111 1-ıerp rlzlkoları İ 
ı.~11 1111 .. , •ceoı memleket j 

il tıız YZUde 2-5 ara- j 

lnglllz gemilerinden bir gik'UnUs 

laıı ne acı bir şeydir. ı 
Bu mektupları okurken kendimi 

müthiş ve a~ır bir mesuliyet altında 
hissettim. Şu anda bir çok yerlerde 
sip~rlerin deşildiğini , gaz maskele
rinin tecrübe edildiğini görmek ne 
korkunç ne inanılmıyacak şeydir . 

Biitün bunlar yapılıyor . ÇOnkü 
tanımadı~ımız uzak memleketlerde 
ihtilaf varı 

Filhakika Çekoslovakya hiikı1me
tinin Alman teklifleı ini kabul edeme
mesi tabii bir şeydir . Fakat eğer 
Hitler istese idi Çek topraklarından 
istediği parçanın Almanyaya geçme· 
si işi anlaşma yolu ile ve adil şartlar 
içinde halledilebilirdi. 

Daha dün skşam Hillcr bana 
"Südet meselesi IM1lledildikten sonra , 
artık Avruparla toprak istiyecek de· 
ıtilim " demi~ti. 

Bunun içindir ki, sonradan Hitle 
rin Siidet topraklarını en kısa bir za 
manda ve Çekoslovakya emniyeti 
için hiç bir tedbir almağa vakit 

bulmadan işgal etmek istediğini işit

diğim zaman hayretim çok derin 

oldu. Hitl<"rin bu hareketini hiç bir 

suretle makul bulnıuyorunı . Eker 
bu hareketin sebebi Çekoslovakya 

ııın sözünü tulmıyacağı hakkında 

şüphe İse , tekrar ediyorum ki, ben 

hükumetim namına Çekoslovakyanın 
vadini garanti etmiştim. Sulhıı mu
hafaza hususundaki ümidimi kesme· 

dim ve sonuna kadar bu husustaki 

mesaimi de kesmiyeceğim. Eğer 
bir faydası olduğuna kani bulun· 

saydım Almanyaya ' üçüncü bir se· 

yahat yııpmaktan da çekinmezdim. 

Bu arada sür'atle başaracağımız 
ehemmiyetli işler vardır . Hava ta 
arruzuna karşı olan müdafaa hare

ketleriınize yardım edecek gönüllü 

lere ihtiyacımız vardır. Kadın, erkek 

hepinizin vatana hizmete hazır ol. 
duğunuza eminim. 

Soğuk bnlılığınızı ve sükuneti. 
nizi rııuhafaza ediniz . Hatta yarın 

ihtiyat kuvvetlerimizin silah altına 

çağrıldığını i~itirseniz bile heyecana 
kapılmayınız ... 

Londra : 28 (Radyo) - Dün 

akşam Başvekilin nutku lngilterenin 

her tarafında derin bir h<"yecan ve 

alaka ile dinlenmiştir . Halk kahve· 

lerde, parklarda , sinemalarda. ti· 

yatıolarda radyonun başından ay

rılmamıştır. Başvekilin nutkunu din 

!erken ağlnyan bir çok kadınlar 
olmuştur. 

~t ~~lı.Q~lt etmı,ıerdlr. 1 "'il 'llııı.,, 1 •t bllhassa lhra- İ 
tıı, 11~:t • trılnde bulundu · • 
~11•111 u 111"•da ihracat ! 
~~ 1lı. 111

111 llatıa,.ını yUksel -
\t,~•11:11 böyle bll' tar -
~. Ôlıı.ı ~tı mUteessll' e 

1 11tı,~' 'tu •za,., dikkate ıııl-
1'~ 1•tı 11 "illyede mukim 
•~; 1 •111 11 .. 11•kllye sigorta 

Sabaha karşı: 

~. '1111 111 tanın TUrklyede 1 
~ •~''"' ;11rt11e, sevk e t l '•ı~ 1 llı11 1 Urk mahsulatı . • 

~ ~l:t • ııır,'~• b11ıtık liman- 1 
0 '°" ~ll'llı ~," herhangi bir 1 

~•ııı..~"rııı;:'•nlar için yU- ! 
"'-"'• ,ı1111b 1 ~Uzde 0,40 ı. 
-,., lı11 1 ,etmıs ve bu t 

ı .. ~t•ı, ~~nden itibaren İ 
""~ llQrrı "mı,tır. • 
-.:ııııı ~t bu tesblt edl . ! 

11111' ••ıl olacak va 
1 

•. • deoı,tı,.ebıte - : 
... . 
·-·- t ·- ·-·- ............ . 

İngiliz . başvekili, Fransız -başvekili ve Musolini; Bit-
1 

lerle konuşmağa gidiyor 
... , ....... w ................................... .... 

_ Lürtdrrı : 28 (lfodyo)- Bıışvekıl ç,:ırıbı:rlııyrı . 1-'mıısı: buştekıli Vuladiye 
re lıalya11 buşvekilı Masolirıi, Alman ılı.·vlcı ı eısı llıtlt'rle sarı bir mülıi/;atıa 
bulıuırııak üzere yu.rıı• ıl!ü11/ıc bulwıacu/. larılır. Müliikat yamı saat 15,de ularak· 
"r. Ba<ıd.il Çemberla)'IL, Berli11ddi hgılız sefiri Ne~il Hcnderson va>tla>ıle 
Tfil/ , ,,/,·11 > ırmi ılöıt •aatlık ımıwrıi ıtferberlıgirı kırk sekiz srıate iııdiri/mPWll 
rica ctm•ş ve Bitler de bunu kabul etnıi§lir. 

Vaşington : 28 (Radyo) - Dün 
gece Cumhurreisi B. Ruzvelt Alman 

- Gerisi ikinci sahifede -

Cenevreden de şöyle bir haber 
verilmektedir : 

• Milletler cemiyeti mandalar ko
misyonu toplanarak manda altında 
bulunan memleketlere ait alakadar 
deyletlerin raporlarıyle delegelerinin 
izahatını dinlemistir. 

Fransız delegesi Bay Pol bonkur 
söz alarak demiştir ki : 

• Suriye ve Lübnan ile akdedilen 
muahedelerin tedkiki henüz sona er
memiştir. Her iki . muahedenin Fransız 

Muahede hakkında Paristen gelen 
haberler. hiila karışıktır. Efkirıumu
miye bu haberleri sabırsızlıkla bek
lemektedir.: 

Haber verildi~ine göre, Suriye 
mebuslarından mürekkep bir heyetio 
Parise gönderilmesi ve bu heyetin 
Pariste Fransız parlametosu reisi Her 
yo ve Fransız hükumet erkaniyle gö
rüşerek Suriyelilerin dileklerini Fransa 
hükOmetine bildirmesi düşünülmekte· 
dlr. 

Vatani kütlenin bugünlerde bir 
kongre akdederek bu hususta bir 
karar vermesi mukarrerdir. 

Hatayda dahiliye teşkilatının 
da islahına başlanıyor 

iş başına namuskar 
memurlar getirilecek 
Antakya : 28 (Hususi) - Yenı 

Dahiliye teşkilatı hakkında dahiliye 
ve müdafaa müsteşarı inayet "Hatay,. 
arkadaşımıza aşa~ttlaki beyanatta bu
lunmuştur. 

Hükumet merkezinin Antakyada 
teessüs etmesi üzerine evvelce San
cak merkezi olan lskenderunda bir 
kaza teşkilatı yapılmıştır. Evvelden 

- Gerisi üçüncü sahifede -

r--------------------------------------------------~ 
C. H. P. Adana belediye Meclisi, azaları 

parti namzetleri 
Sevgili Yurddaş 1 

Önümüzdeki Tejrin ı evvelin birinci gününden itibaren yeni Belediye ıntihabo başlıyor . Büyük Türk Ulusunu 
erkioliğon! v~ ünlü sHdder~ kavuştu<an Ulu Ô.ıJ .•:imiz Yüce Atamozın kurdujtu Partimizın Adana Belediye 
aıı ' ı , rıııı <: le'" " .l{Jrı a;ıjtıladır Öte:ieob!ri YJrcldı ve Ulu.un selam~t ve sıadeti uğrunda her türlü 
fe i "i .ı r. ~; ,r- n · n ; il ın '\ i ı~ ılıların beiuük PMtiın "" namzetlerine seve seve rey vereceklerin.- eminim. 

Asli aza namzetleri 
1 Yusuf Ziya Ôzb:ıkan . Doktor Operator 
2 Ahmet Erzin 
3- Ekrı·m Baltacı Doktor 
4- Rifat Yavero~lu. Avukat 
5- Cemal Kamil E•gin. Avukat 
6- Taha Toro• 
7 - Ziya Abdi ffona . Eczacı 
8 Rasih Özgen. Diş Doktoru 
9- Basri Arsoy . Eczacı 

10 - Hazını Emekli binbaşı 
11- Mahmul Barlns 
12- ME>mduh Pekbilgen 
14- Hazım Savcı Çiftçi 
15- İzzet Koçak 
16- Ragıp Sepici 
17- Tevfik Kadri 
18- Bayan Müveddet Altıkulaç 
19- Turhan Cemal Beriker Belediye Reisi 
20 - Ali Ulvi Kalagoğlu 
21- Hasan Ateş 
22- Hamza Naci Ekincı 
23- Hüseyin Daim 
24- Mahmut Kibaroğlu 
25 - Mehmet Salih Froğlu 
26- Mehmet Hulusi Akdağ 
27- Kerim Ulusçu 
1!8- Gani Giricı 
29- Süleyman Fikri Özerdi! 
30- Tevfik Coşkun Güven 
31- Abdülcabbar Kasap 
3:.!- Bayau Fatma Diblen 
33- Bayan Semiha ı\Üidin Ramazanoitlu eşi 

Seyhan Valisı ve C. H. P. 
Seyhan İlyönkurul Başkanı 

T. H. Baysal 

Yedek aza namzetleri 
ı- Kemal Yavuzel 
2- Ali Naim Özgener Doktor 
3- Tevfik Genç Müteahhit 
4- Yusuf Erten 
5 - Mehmet Hulusi 
6- Ali Karabucak 
7 - lsmail Burduroğlu Tüccar 
8- Mehmet Recep Alasonyalı 

9- Mehmet Nabi Menemencioğlu 
10 Hakkı Salih Bosnalı Febrikaıor 

11- Mehmet Çelik Kılınç 
12- Dökmeci Namık Makinist 
13- Arif Cemal Tüccar 
14- Tevfik Sezer Tüccar 
15- Muzaffer Budak Mimar 
16- I< amil Mengiili 
17- Kamil Makinist 
18- Mustafa Şengül Tüccar 
19- Mustafa Mücavir 
20- Tahsin Güneysu Eczacı 
21- Bahri Köseo~lu 

22- Bayan Refika Recep 
23- Kamil Tugay 
24- Naci Gövercin 
25- Ah Kuyulu 
26- İsmail Kemal Satır. Doktor 
27- Sabri Gül. 
28- Recai Tanmer. çiftçi 

• 29 Vehbi Neciµ Sava§an. Çiftçı 
30- Kasım Ener. Çiftçi 
31- Ziya Akverdi. Mühendıs 
32- Ali Bindebir 
33- Mehmet Demirci makinist 
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-------··----· • • * Politik bahisler * • • ·-------··--· 
Çekoslovakya niçin 
!lıtiltif mevzuudur? 

~5l!!l!l!3m:!.r~~~m:s~::m~2lllı&ını~:am:ııssc:11mE1a-E!liliimEJin1fj;::m .. •ı-11S11~••msıı-..-•'' Boğmaca ö ks Ü rliğ 
sergisi ni bir tedavi t 

j 

Ziraat heyeti 
Dün pamuk üretme çift

liğinde tetkikatta bulundu 

Şehrimize geldıkluini yazdığımız 

Çekoslovakya Cumhurı~ eti kurulalı gelecek ay tam yirmi sene 
olacak, Fit kat bu genç Devlet , yirmi birinci senesine girmek 
üzere bulunduğu bu günlerde istiklal ve mcvcudiyPtinı tehdit 
eden bOyük bir tehlıke altındadır . 

Çekoslovakya isminin. de ancak yirmi senelik bir tarıhi vaı -
dır. O zamana kadar Coğrafyada Bohemya ismiyle bir arazi 
teşkil eden bu mıntaka Avusturya·Mr.caristanın ıdaresı altın· 
da,ydı ve ıreşl·ur bir s:~a5:nin; " Bir mürdfp hatrsına benzi
yor ,, dediği bu telaffuzu karııjık kelime, uınumi harp sonunda, 
Orta Avrupa muhtelif devletlere taksim r>dilirkcn bir Cumhu
riyet haline konulan yeni Devlete verildi . 

' ziraat vekaleti umum nıüdürii Ahidin 
Egenin başkanlığındaki ziı aat heyeti 
dün 7.İraat mektebinde ve pamuk 
üretım: çıftljğinde tetkıkatta bulun 

· muşlardır. 

lngiltere bugün istikbali mt vıııu 
bc.fı .. o1an Çtkoslovakyanın mukad 
<leralile nasıl alakadar Lulunu) oı sa, 
yirmi sene evvel de onun tı-şekkü 
lünde başlıca amillerden biri ol
muştu. 

Çekoslovakya nf'dir? Bugün ni 
çin bir ihtilaf mevzuu oluyor?Mem 
leke ti le şkil eden diğer akalli ydlcr 
hangileridir? Bunları umumi bir şe 
kilde gözden gf"çİrmek her halde 
faydalı olacaktır . 

Bugüıı Çtko~lovakya ile Al
manya arasındaki 1 udt.t , yedi yüz 
sene kadar C\<vcl de Bohrmya Kral 
lığı ile Alrn<ınya hududunu teşkil 
ediyordu . 

BohC'myaya çok eskidenberi Al 
man akınları görülmüştür . Evvela 
buradaki kınnıc Hırislİ)arılığı )a}

mak içiıı A'manh r Bolıl'm)'a)a gel 

mişler, fakat ota da r üfuzları nı gc· 
çirmeye muv;ıffck olrnıan11~larclır . 
Bohrnıyalılar Aln ıarı'a ı ı daima mağ 
lup c:tmi~lerdir. 

Bul:c my<•) a Hıi~tiyrnlık ar.cak 
del una Cll arnda yc.:ılqmiş1İr ve bu 

din l UH·}a A'n cı pd<ııı dı ğil, Mo
r av ya trı afından gc 1nıiştir. 

Dal.a ~onıal~rı, Bol·cmyalılaıın 
rn 1 ii)iik kıallaıır<~eın 11 irci Otta 
kar AlnıarıJar n gelip nwmlek< te 
y,·rlqmcleıine mfüaade ttmiştir . 
Fakat Almanlar rn fazla crı üçiir.cü 
asırda 1 uıaya gclmı )e başlamış
lardır. Bununla Leıaber, Bohemya· 

Jaki Slavlatla <'erm· rıler ar?sında 
ondan önce de ~ıkı münasel·at ınev 
cut bılunmu•tur. 

• * * 

mi~ti . Bu, Çrkoslo,•akyalıların, dev
letler inin doğum günü olarak kabul 
ettikleri milli bit tarihtir. Bundan 
yirmi tene ev\'el o gün Pragdaki 
milli Çtkoslovak meclisi kendi'>İni 
bir hiikumet olarak ilan etmişti. : 

Çekoslovakya de, leli üç muhte. 
lif muahedcyle tanınmıştır. Bunlar
dan bi· i 2ö Hazir.rn 1919 da itilaf 
devletleriyle miittdık devletler ara , 

sında imzalanan Veısay muahedesi 
diğeri 10 EylUI 1919 da Avustur · 
yayla imzalanan Sen jeıman mua 
lıedesi, üçüncüsij de 4 haziran 1920 
de Macaristanla imzalanan Trianon 
muahede sidir. 

Ar tık Çeko.:ılovakxa cumlıuriye-
ti diye bir devlet ıernıen mevcutlu 
'e Lunun 1 aşında memleketin milli 
istıldali ic;iıı çalışmış olc;n Ma~aıik , 
cumhuneisi buhınuYoı<lu. 

Tonıas Masarik 1935 tc, yaşlı 

olmeısı do 1ayısiyle drvld rrisliğini 

l ırc- kn ış ı e ) nirıl', hariciye nazııı 

Doktor Bt neş gftçm'ştir. Masarik , 
~ekildikten bir müddet sonra da 
ölmiiştür. 

* * "' 
Çekoslovakyanın şimalini, garba 

doğı u, Südet d, ğları kaplar. Hen· 
laynın Nazi par tisi de ismini buı a· 
dan almaktadır Fakat Almanyaya 
ilhakı i~tiyen Almanlar yalnız lrn 

1 

mıntakadaki Sii<let Almanlarınd:ıı. 
ibaret drğildir. 

Çt koslo\'akyada Alınanlar şi· 
ınnldeki Siidet arazi hıden maada , 
gar bda Eı z dağlaıı, c~rupta da 130 
hemya dağlarr (Bohmer:) boyunca ı 
hemtn remf'rı Lütün hudutlar lıo 
yuııca yerleşmiş bıılun:.:yorlar. 

Fakat lııı ınıntakalarda yalnız 
Alm:uılar yoktur, ;ıralarında birçok 
Çekler dı.; hulunma~tadır. 1 

Buna ınuk~bil. ,.n fazla Çekle 
mesk lın hulıınar. Bohem ya ve Mo
ı avya kısımlarında Ja, Çeklerin ara 
~ında ya~ıyaıı i İrçok Alınanlar 
vardır. 

Almanlaı m lıu'uııduğu mınt,.ka-

1 
1 

' 

llolıeın) a Krallığı ı.ihayet Avus 
tuıya inıparatorluğuı un idaresi al
tına diişü;-or \ 'C umumi harLe kadar 
hu imparatorluğun 1 it parçası ola
rak kalıyor. Yalnız , on dokuzuncu 
asıın sonlarına doğıu Çekler aıa · 
sında büyük bir millici haı~ket 

uyanmış ve Avusturyaya kar~ı isyan l 
etmişti. Fakat bu hareket milli bir 
istiklal elde t !meye muvaffak Qla
mamıştı. 

. lar hazı •erle rde yiiz kilometre ka 
dar lm genişlık teşkil eder ve Prag 
darı uzaklığı 30 -40 kilometre ka 
d;ırdır, 

] 914 de, umunıi harbe başlan
dığı zaman. Çekler arasında millici 
hareket tekrar uyanmış Vl· bu ha
reketin başına Toınas G. Masarik 
geçmiştir . 

Umumi haı pte Çekler Avus 
turya - Macaristanla beraber çar· 
pışmaya mecLur edilıııiştir . Fıık~l 
hu, Çeklerin arzusu hilafınaydı ve 
bu yüzdrn , birçok Çek askerleri 
Avvsturya ordusund, n kaçmış ve 
itilaf devletleri tarafımı geçmiştir . 

Harp sırasında , memleketin is 
tiklali için hariçte çalışıua)'I daha· 
mııvafık Lulan M sarik ve arkadaş 
ları evvela Ameıikada, sonr;ı Fran 1 

sada, milli Gir Çek devletinin teşek · ı 
kül planlarını hazırlamışlar vt• Çek 
milli hareketini idare etmişlerdir 1 

Harp sonunda, mağlıip Avustur.1 
ya - Macaristan aıazic;i taksim olu· j 
nurke11 itil.if devletleri Çek ordusu· 

nıı ayrı bir kuvvet olarak krtbul et
mişler ve bu orduyu Almanya ve 

Avusturya - Macaristana karşı h:ır 
be ttiğini tanımışlardır. 

l 918 s .. ne..,i 28 teşrinievvel inde 
de, sulh muahedesi kararlarıyla, Ç~· 
· 'llovakwı c ımhırriveti tcşrkk 'il ' ı 

,ç,ko~ll\'<ık)acrki • ka'li)etlrı )nl 

nıı Alnıanlar değildir, diğerle ri on 
lıınn yarımda ayrı arrı ele a!ınır~a 
çok kiiçiik hir ıniklar lt-şkil t>dn. 
Bııııunln beı ;ı bt>r, t opyı·kGn t ütıi rı 
diğer akalliydler 1,5 mil yona rakııı 
dır. Südel ınesel<'sİ iiurirw, Lt' lı 
ve Macar gibi diğer akalliyetlrr de 
kendi milletlerine iltihakı i-:temeye 
başlamışlardır. 

1930 daki bir sayımda Çekoslo
va:Cyanın nlifusu 14 milyon 729,539; 
olarak l s'>İl edilmişti. Bunurı 11 
milyonu katoliktir, . r.ka lliyttler de 
bu şekilde taksim olunmaktadır: 

Alııııuılar 3,231,718 
Mac'lrlar 692, 12 t 
Rüt1;:11yalılar 549,543 
Yalıudiler 186,474 
Lehliler 81,741 
MuHtelıf 49,465 
Yabnncılar 250,031 

Bunlar çıktıktan s6nra Çekl1.r 1 
} .ılııız Y,688,943 kalmaktadır ki, bu J 
h hiı tii 1 ı•Jfıı nıı ürte ikisidir 

!(ız lisesi Türkçe 
öğretmenliği 

Şt-hıimiz kız lise~i Türkçe öğ 
retıneni Lutfıye Güçlü lzmir erkek 
lisesi 1 üı kçe öğretmenliğine vt• ye 
ı ine de Gazi terbiye enstitüsü B sek· 
siyonundan mezun Na~iye Bacınak 
byin edilmi,..lcrdir. 

Sütlere su karıştıran 

sütçüler 

Dün yapılan ıııtıa)•enede seyyar 
Slİtçiilerden sc:~izinin sütlerine .su 
karıştırClıkları görülerek siitler imha 
edilmiş ve kendilerinden para cnası 
:ılınmış\ır. 

Bir küçiik kızın nıarifeti 

Mırzaçelcbi nnhallesiı.de oturan 
İsa k11.1 sekil yaşıııda Şadı}e ayııi 
mahallede oturan Hasan adındıı l ıi 
risinin on yaşındaki oğlu Fdlıı iyi 1 :
çak la kaşının iizeriıı it n y mılamışt ı. 

j 
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Gök y·iizü açık, hava hafif ıüz
garlr, en çok ~ıcak 26 derecedir. 

>' ...... -=-__ .._.. ____________ ,, 

Hemşeri ! j 
Bele.diye "eçinı gürıleı i yak 

I, ~ıyoı Şu aşnğıyu yazdığ'ımıı 

noktaları unutma ıc) ini kullan>:1 
cağın :..aman ona göre Jı.,rcket , 
et ! 

Belediye_ kan~.!'!!_ 

blflncl maddes(ne göre: 

' 
1, Her ın{inlehip 

ı cyiııı. intilrnp sandığımı 
atacak! ır . 

kendi 
biınıt 

2 - intihap pusi.ıs.ının fl'tıı;ı·: 
da rnıiııtelıib n adı, adresi, iııızn 

sı vey.ı ıniihı ü bulmıacaldı . 
3 HN miirılffiibin d nil • 

niifus tc7~eı rsi oldü~u lı nlde 

ırıtihnp rncüınenine gelecek, C\ • 

vcl.1 mıı;addnk irılılı.ıp deftı ın • 
dekı adı hinısın.ı imzasını, c;:!er 
okuyup y ızma~ıııı bilmiyorsa 
pcırmnk izini k oy.ıe, k 1 ıı. Bun 
dan soıır:ı rey pus!, :-ırıı • nl .. r ak 

1 

iıılıhap olunıw. k . 1 ı mıt..tmıııın 
ıld ınislını ) .ız ıccık vc·ya y.ı:rd ı 

ınrnk sandıgn .ıcıraklır. 

~www w:as .. 

Sııdct aı azisi çeko)lc)\ .kyaııııı 
en mühim mıntakasını teşkil rtmtk 
tcdir. Bura.!a büyük sanayi nıeık~z 
lcri vardıı. Bunlar bugün ikt·sadi 
buhran içinde bu1urıu)oılaı. Çiirıkü 
Almanya oradan mal almanrnkladır. 
Fakat, burası kendisine gt>çtiktt;n 
sonı a şiiplıesiz ki A }manya oradan 
çok istifade cdect-k tir, Südd arazi 
sindeki maden ocakiarı Almanyaya 
g<lçtikteıı ~onra Çckoslovakyaııın 

iktisadi vaziyeti çok sarlılac<ık tıı. 
Südct arazisinin ehemmiyetini 

teşkil eden bir d.ğc; fı.tıil vnrdır: 
AlınJn hududundaki J ı!l'lar taüii 
hir hudud teşkil etmektı:dir. Çekler 
de bu dağlardil miih;ııı tahkimat yap 
mışlardıı-

Barbaros • 
gecesı Hayvan 

Dün akşam halkevinde 
bir tören yap1ldı 

, Kayıt işlerine dün akşam 
nihayet verildi 

Büyük Türk denizcisi bcış amiral 
Barbarosun Andre dorrayı Prevtze· 
de mağlüp dliğinin 400 üncü yıl 
dönümti müıı;ıs~betile dün akşam 
halkevimizde hiı tören yapılmıştır. 

Törene ev orkestrasının çıtldığ1 
istik151 marşile haşlanmış ve büyük 
Barbaıo un hayatı v~ Prevczede 
yaptığı deniz muharclıt si anlatılmış, 
muhtelif müzik parçaları çalınmış, 
şiiıler okunmuş ve törene ev ban
dosunun çaldığı bahriye marşile son 
verilmiştir. 

1 

1 

1 
ı 

1 

1 

2 lıirinci teşrin pazar günü ko~u 
yerinde açılacak olan sergiye gire
cek olan hayvanların kayıt işlerine 
veteıiııer dairesinde dün akşam son 
verilmiştir. Dün "lkşaıııa kadar kayıt 
c·dilr.n kısrak, tay ve merkeplerin 
yekunu l 20 yi bulmuştur. Bugün 
ve yarın bir heyet tarafından puvan
tajları yapılacak ve pazar günü seıgil 
açılacak, paza'rtesi günü de kazanan 
hayvanların s .hiplerine mükafatlar 
verilecektir. 

Şehir içinde Üç yaralama 
hadisesi oldu 

ı---

Hasan oğlu o~man adında birisi 
siirınekte olJuğu arabasını yarbaşı 
civarında Ahmet km on yaşlarında 
Türkfına çarptırarak hir hafta sonra 
tekrar muıyenesine lüzum göıülecek 
derecede yaralanmasına sebebiyet 
verdiğinden yakalanmıştır. 

* 
Hacıbayram mahallesi civarında 

oluı an Hüseyin oğlu Ali adında bi· 
risi Lıiı kavga esnasında Hüseyin 
oğ'u garson Ramazanı ça~ı ile gök· 
siindeıı ve karnında_n on.~eş gü~. ~."n 1 
ra lekra" ınuayenesınc !uzum gonı 
lecek derecede yaraladığından ya 
kalaıımıştır. 

Şakir oğlu Habip adında birisi 
Mehmet oğlu Hakkıyı ısırmak sure. 
tile başından }'arcıladığından yaka· 

lanmıştır. 

Yakalannrı üç suçlu lıakkımla 
kanurıi muamele y~pılmıştır. 

Mürettip alacağız 1 

Gazele kı~ınında ,;alışa
cak iki cnürettip alaca
ğ.ız. İdarehanemize mü
racaat. 

Ankara garında 

H0parl "}r tc·sisah yapılıyor 

Aııkarc.ı : 28 ( Hususi ) - Ôğ· 
rendi~im:;e göre devlet <leıniryolları 
A ıkar:ı garın I · bt>ş bin li·a s..ırfiyle 
lıo,.>arlö r le; s \tı yep!ırınıyJ karar 
ve miştir, Ye<ın 1-ı bu iş için müna 
kas:ı açıl,ıc~ktır. B ı lesİ)al }'•l pıl .Jık 

t 111 sa ıra g ırııı h r t.arafın,la hulu · 
nan yolculara, g.;Lcek gid ... cck tren 
leıiır kalkış ve v.rnş dakikaları, ka· 
tarl :ı rııı yol 1 ı yapac3klan karşıl;iş 
ıııalar, akt.ırına noktalan ve buna 
bt:ııler bilinmesi ic:ıp eden malürnat 
dııkika · ı dakika ·ına bildirilec .. ktir. 

Yuğosla vyada otomob'l 
y.>llarının İnşası 

Müııilı: 28 - Enterrıasyoıı.ıl yol 
lar i ,~ası kongrasında Yuğoslavya 

delegı·l(·rinin şefi Dr. Vrhunt'.C Yıığos 
lavya yoi roliti~asma dair mühim 
beyanatta bulunmuştur. Yuğoslavya 
da, son seneler zır fında 2000 kilo · 
metre modern yollar İnşa edilmiş· 

tir. l3u yollar ~ebekelcrile komşu 
devletleri lıilhaas Almanya ara!'ındd 
bir muvasalatın teminile Yuğoslavya 
için büyük bir seyahat mcrı.l t:keti 
olması itib.:rilr pek. ziyadt' dl' ıu 
ı ııvefli ir 

İngiliz donanmasının 
seferberliği 
ilan edildi 

- Birinci sahifeden artdn -

Cumlıurreisi B. Hitlerin gönderdiği 
telgrafa cevaben kendisine ikinci bir 
lt!lgraf daha göndermiştir. B. Ruz· 1 
velt bu tdgrafında ez cümle şunla- ı 
r ı söylemekte<lir. 

" Yeni bir harp büyük bir fa · 
cıa olacaktır. Dünyanın bugün kar
~· karşıya bulunduğu meselt'; mazide 
yanlışlıktar ve adaletsizlikler yapılıp 
yapılmadığını araştırmak değil, İn · 
!anlığın bugünkü mukadderatıdır . 
insanlar bugün bizden bir şeyi isti 
yarlar: Yüzbinlerce insanın canıııa 

mal olacak, yüzbinlercesini malul 
bırakacak lıir harekette bulunmamak 
kuvvete ınüncaatm hiçbir şeye ya 
ramı !ığını geçen lıaq) biıe göster· 
di ıııi.l<rlu ıivetinde vıferinde if ıası 

"' J 

ve lınrahi olduğu anlaşıldı. Bunun 
için li·ki miiz;ıkt!relerin devaını çok 
ı·lı .:.ı ı u:yt'llidir . ., Amerikan cumhur 
reİ!>İ lı ın 1 ın sonra bir anlaşnnya 

cları!acağından ümidini .kesmediğini 
söylemektedir. Ve derhal bir 
konferaıısı toplanınasırıı teki f etmek 

t~dir. B. Ruzvelt telgrafını şu aumle · 
lede bitirmektedir: 

"3. Hıtler eğer b:.ı teklifimi kal:>ul 
t derseniz dünaydaki insanlar sizi 
taıiht~ çok büyük bir haı ckl' tte 
bulunmuş sayacaklardır. 

Paris: 28 (Radyo) - lhşvckil B. 
Daladye gaz~tecilere beyanatta bu. 
lunarak, memleket dahilinde lam 

l)ir sükfın hiikümf erma olduğunu em. 
niyet tedbirlerinin si.ikünet içind e: ya· 
pıldığrm söılemfş ve demiştir ki: 
"Beynelmilel sahada sıılh yolunda'ki 
mücadele bitmiş. demektir. Miizilke 
r,..lcr dt•vam ediyor. 

t-:c;ki bir muharip sıfatilc, ıiyaset 

ettiğim hüküınetin şeref içinde sul 
lıu muh .ı r azaya çıılıştığını söylemcğe 
bilmenı lüzum varrnıdır.'? 

Londra: 28 (Radyo) - Çeko5lo · 
vak, anın lııgiltereye v rdiği cevapla 
Alman tekliflerinin k:lbulünün imkan 
sız olduğu ve bu ıııt:ıııorandıımun 

mağ'üp bir millete verilen bir ultiına · 
tom mahiyetinde bulunduğu sö}'len 
ınekte ve denilmektedir ki: 

"Almanya geçeıı talep"ı rinden 
daha faıla şeyl~r i trınektedir. Bun 
ları: kal..ıut ettiğimiz taktirde istikla 
lirniz ·otomatik olarak ortadan kalka 
caktır. ;.\lınan}1mun tekliflerini kabul 

t><leın~yiz Mukavemete kanır ver· 
erek Ladislasııı, Mazaıikin milleti 
esir olmaktansa ölıneğe hdı.ırız. 

Allah muinimiz olsun!,. 
Lond.-a 28 (Radyo) - Royler a 

jansı, bahıiye ııezaretinin bir ihtiyat 
tedbiri olmak üıere lngiliz donan
masının seferberliğini ilan ettiğini 
lJildirmektedir. 

Roma: 28 (R dyo)- lngiliz do 
nanmasmın sef ('rbrr lif'i si vasi maha 

Eskidenberi b~ğın.ııc~ 
lerinde, oturulan şebrı . 
.;ok iyi neticder verdi~ 
Daha sonraları bir Fra 
boğmacaya tutulmuş Ç 

lona bindirip yukarıY8 

dü~ünmÜ!'tÜ. Biı kaç seJI~ 
hususta tayyare kullanıl 
ye bindirilen çocuklıı~ 
ga yel kısa zamanda geÇ 

Alman doktorları bU 
günlerde sık sık kulları 
mışlaıdır. Doktorlar bil 
yare tahsis etmesi için 
vurmuştu . O <la doktor!• 
emrine müheyya buluO 
birkaç tayyare tahsis el 

Bu suretle tayyare
1 vasıtası olarak da kul 

yor 

Tabii , vaka Aıne 
yor : 

S_bz:! ekili bir tJ(I, 
rine muhtelif h:ıstalıklar 
de kullanılan ilaçları k0 

sur·etle ilaçların h 15sııl9 
!ere geçip g~çm ~ligini 
mt:k istemişler. 

Gazetelerin yazdı~ 
bu tecrübeden gayd İ} 
ınış, müshil turplar ~e f 
tatesler yetiştiri lıniştır· 
ammüın ederse faydalı 
niz? Bana sor Jrsanıı h• 

Yediğim (müshil se 

!asına ko:nşu bahçıv9 

Hindyağı yerine istriktl 
ğindcn nasıl emin of8)

1 

Dünya tersine 
. . . )~ 

Hızın '!tçınıden s ' 
etm "ğ, k:tlkışmayınıt· 
üzeri'l teki Yeni Kated 
Numea liın'.mında olsa) 
pardıııız? . 

Bizde bir hiımelii1 

kit ya hir kdil ararı•~ 
lıüsniilıal şelıadelnJ111" 
kat Nua1eada İş tanı!l 

·ırr 
diı. Burada lıizmetçı 
evin hanımın ian h~ 1 

ararlar. 
Gülmeyiniz. Nu:ı1' 

lerin mükemmel teŞ~1 

B'..I teşkilat, şdı: r halkıl1 
· k · t. kadı çı tut·ın · ıs ıyen 

tahkikat yapar. Ev 5~ 
• •. ı."' I t olııı' tl7. ın >s~u pe;;;en ., • . ııı 

olduktan sonra eJıoe . 
. . . hilı 1 

rır. Hız netçı ev sa ~ 

vesikayı göımczse if11 
met kabul etnın. _____ _../_ 

fı:lerde ,.c efka ı uoıu11 

olrn 
tJ~ 
~lte 
rilsırı 
ta:ıı 

tı'ıtı. 
ah, 

bir endişe uyandırı11~l den 
Roma: ~ 28 Ra ~ 

1 1 ~fe 
nazın ta yanın St; ~ 

tiği haberini kati olafş 
tir. J ıO 

Prağ : 28 ( Rau>, ı 
hüku neti naınıni\ 0ıJ) 
ı "'k~ t" • . ı"kl ıu ·uıııc ınc tıır n ~ 

Almanların Çekosl0 v' 
halinde Sovyet Rı.ı~) 
vakya ile ueraüer o 
bildirmiştİI". 

Londra : 28 ( ~o 
rl9( 

geç vakta kadar rı 
Genel Kurmay Baş~• 

ııil uzum ve mahrem 1 

ııııştır . rJJ 
Londra : 28 ( 1' 

H ubiye nezareti. d~ 
ve tleı ine gayri rnıJ Jı 
lışmak üzere bir k9 

cude getirmiştir. 
Londra : 28 ( ~ 

muhabirinin bildirdir 
çikaJa bütün otoıfl0 

makamlar \ aziyet ~l' 
Londra : 28 ( ~ 

donanması bu sabtı 

n~ 
t 

~.,,. 
ıı 

'ı' a: 



Eylul •93g Tlirka6dl 
'I --- --·--- z __ z: ___ _ 

SELLULOS 
"~~ ...._.___.. PAMUKiN 

j·-.REKABETi 
1 
ı Bir Talihli Adam 

L ondrn : 2b - Vool Board> 
,\vusturalya şirketinin iki muhim er

kanı, Avrupııda tetkik •eyahatini 
yaptıktan sonra , Sellulos pamukin 
rekabete el verişli olm:ıdığı hakkında 
serdolunan mUtaleaların yanlış oldu
ğunu veya pamuk için bir tehlike 
teşkil edemiyeceğine dair ileri :ı.UrU

len fikirlerin miiniisız oldultunu be-

Kk~ıpın~~c:~. ~~ff.kY~an ~f 
ı~;I ~'~uşJ~~ i~~~s1_a ~~ ) ay~~ 
nıl~ ıaf· ınleınek için 

lemiye fırsat bula· 

mamıştı. 

Ancak kendi 

kendine, yakalan

dım; tuh, ahmak herifi diye söylerı. 
di. Kurtuluş yok; bu işin içirıden na 
sıl çıkmalı? ister isteın•'Z !sanın ö 
nünde kabul edeceğimi ,, 

ı~rı' ç~k kulak kesilmişlerdi. lçeı ıde, kü 
ge R salonda, kızlariyle kasahanın 

bıJ 0:n.c ıııuallimi arasında bir aşk sah 
n 11 ll'eçınekteydi. 

~a d~ızın babası lıya Peplov 
0nerek sabırsızlıkla : 

ısı · 

k ·~ Hazır ol, dedi. Aşktan, ni
•et~a~ ve evi· nınekten filan balı· 
~ eııe ve başladıklatı zaman sen 

rt tıkllırn Çengeldeki !sanın resmini 
ull •li arırsınl içeri girinc~ onları tak-

s cd . B ki crız. u suretle bir "emriva· 
y; ~apıııış oluruz. !sanın resmi ile 
~Pı an takdis mü'ıarektir ve asli 
ın zuııııaz. Böylelikle muallim bu 

lı ~c '.n 81 Yrılıp kendisini kurtaramaz 
ıstcr . t b' . k. ·ı 1 

3r ·n·t ıs eıııez ızım ı ı e ev en· 
kJl · c ııı,cbur kalır. 
la ıaı l'aın bu •ırada, içeride, küçük 

y0°~da şöyle bir muhavere geçi· 
1 

u · Muallim kıza : 
~ııııı- .Şiın ii nazlanmayı bırak ca · 
'nck dıvordu. Ben sana hiçbir vakit 
~p yazmam. 

~a enç kız güldü. Gözlerini ayna 
Jı n ayırnııyarak sahte bir tavırla : 
hl' .._ Ha, hal diye güldü ve : 

ııı,ııı':' .Birden aklıma yazınız gd -
t 11 ~a/ştıl. Hem, sahi ~iz .. ne kadar 
hııd sın.ızl ) azı muallımı olduğunuz 
y0 e bır tavuk kadar r,:irkirı yazı· 

e ~,:~~nuzl.. Börle çirkin bir yazınız 
)'o eıı talebenize nasıl yazı öğreti 
ısunuz? 

o:, - Laf.. Benim yazımın güzel 
'J 

0 <1sı şart değil ki. Beni alakadar 

Ve, itaatkar bir tavırla başını 
iğdi . 

Tekrar ağlanıağa başlıyan baba 
ağır bir sesle: 

Sizi takdis ve tebrik eylerim 
Çocuklarım! dedi. Kızım, onun 

yanma gel! .. 
Sonra karısına dönüp devam 

etti : 

yan etmişlerdir . -
Alman textili yüzde :25 Cellulo• 

Pamukini ibtivıı ettiginde :ısıl pa· 
muktan farkı yoktur. Avusturaly:ı 

huldlmeti , p:ımuk cxpertlerin, Alınan
yo. ile ticari mUnasebetc girişmesini 
ve oraya bir ticaret ateşcsinin • gön
derilmesini tavsi.)·c ediyot·. Çunku 
Cenubi Afrika bu <urctle h:ırekct 

ettiginden çok fayda ıörmuşlerdir. 
Ondan başka , Almanya gibi "(. 

t:ılya ve J:ıpony:ıd:ı Cellulospamuk 
istilısali yptıkları gibi, Fransa ve 
Birleşik Amerik:ıda tabii pamuğa 

Cellulos elyafını karıştırruaktadıc 

!sanın resmini veri 
Fakat mesut baba, birden ağla 

masmı kesti. Yüzü öfkeden buruş 
tu; karısına hiddetle çıkıştı. 

'Gemide taze suyun 
istihsal edilmesi 

- Bu ne ? !sanın resmi bu mu? 
Yazı muallimi gözlerini çekin 

gen Çt"kingen kaldırdı; baktı. Birden 
kurtulduğunu anladı. Anne, !sanın 
resmini alacağı y~rde, telaşla akra 
badan lıirisinin poı !resini getir· 
rniştı . 

Karı ko~a şa~kın l.ıir halde elle 
rinde portre ne l"' j>Jcaklarını düşü 
nürken, bu şaşkınlıktan i!tifade eden 
muallim fırsatı niınd bilerek soluğu ı 
sokakta almıştı. 1 

Hatayda dahiliye 
teşkilatı 

Birinci sahifeden artan 

Hamburg : 28 E~kiden, yel 
ken gemilerinin uzun s.yahatı es· 
nasında tatlı suyun tazeliğini muha
faza işi basit bir mesele değildi. 
Modern tanklarla mücehhez, seya 
hali kısaltmış gemilerimiz bu müş
külatı bertaraf etmeğe muvaffak 
olmuştur. Fak at su tankları, yolcu 
ve eşya ihtiyacına mahsus yerleri 
kaplamakta bulunduğundan Hapag 
Anonim Şirketinin Hamburg deniz 
destikahlarında:ı indirilen, Cenubi 
Amerika sahillerine uğrayacak bu· 
lunan motorlü gemide motor gazi•· 
rından günde 20 ton tatlı su istilı 

lsal eden bir tertibat yapılmıştır. 

Bulgaristanın 
limanları 

• 
yenı 

Sofya ; 28 - Bulgaristanın 
Tuna sahilinde yeni 4 liman yeri 
küşad edilmiştir. Bunlar da Kozlo 
dui, Vadin, Doril ve: Nikopol li 
manlarından ibarettir. Burada, ci 
vat sahillerde müterakim eşya top
lanarak, gemi ile oradan Russe, 
Loın vesaire gibi limanlara naklet 
mektedir. 

Bu limanların inşasından mak · 
sal, Tuna tariki),., fazla bir surette 
Bulgar ihracatını ziyadeleştirmek· 

tir . 

Yunanistanda elektrik 
lan1ba fabrikasının tesisi 

1 

1 

1 

Atina: 27 - Malum ve maruf 
osram şirketi şarki cenubi Avrupa- ı 

sında, ilk fabrikasını kurmaktadır. 

L1mbanın materialı ~lmanyddan 

ve işçiside Yunan ameles;nden ola· 
caktır. Her nekadar Yunanistan ga· 
yet geniş efekt rik cereyanı şebeke· 
!erine malikse senede tek insan ba· 
şına, bir buçuk lamba isabet ~imek 
tedir. 

Diğer memleketlerde bir İnsan 

senede 2,5 3 lamba sarf ediyor. 

YAZLIK 
Sinemada 

Bu Akşam 

Baştan başa heyecanla dolu 
bu Filmi takdim eder. 

9773 

Sahife 3 

Pek Yakında .... '~k Yakında .... Pek Yakında .... 
1938 1939 Sinema mevsimine Başlayacak olan 

Asri Sinema 
(Leylaklar Açarken) Filminin kudretli yaratıcıları 

JANET MAKDONAL T ve NELSON EDİ'NİN 
En güzel Romanlar Kadar Cazip En 1-fakikı vak'alar kadar dogru 

ve dinleyicilerin ruhlarına gıda verecek 

-
? ? • • 

Şaheseriyle Kapularını açacağını Sayın müşterilerine Arzeyler. 

Tel!fon . ... .• .. , . Asrı ........ 250 

9765 -
• 

DOKTOR 
Ismail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi yanında 

a parhn1a nında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 20- 26 9714 

----------~--------------------------------------
Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni talebe kaydına başladığını ve en 

sonnıodellerle atölye kısmını da faaliyete geçırdiğini bildirir. 

(Yurd : Kızılay caddesınde ıstiklal Okulu 
G A. ı -ı 9691 karşısındadır.) 

----------------------------~~----------------....-

ece' 1 ~ 11 k ~.şey talebenin sınıftaki tavrı 
fa

1 
c etıdır. Ben gürültü edenin ka 

beri İskendeıuna bağlı bulunan A~suz 
nahiyesine ilaveten ı~eylan nahiyesi 

1 hududu harn asiyle İskenderun kaza
sına rapdcdilmişlir. İskenderun kay. 
makamlığına mektebi mülkiye mezun

' !arından il. Ma1lum tayin olunmuş-

Bu surr.tle taze suyun muhafa· 
zasına muktazi mahaller iktisad e · 
dilerek başka hususat için kullanıl· 

mış olacaktır. : 1 

ıııa c t ı · . d. . h 
taııı ' ve ı ın ırır ; veya. ut ya 
r 1 ,ııı azları tek ayak üstünde ~urdu
'' · Yuılan tetkike gelince : o 
ıtı b' 

ır nıeseledir. 

ır ~ı~h~c~ela, Nekrasof meşhur bir 
'
1 

Çirk· rrır olduğu lıalde yazısı çok 
1ndi. 

(j, .. • O ınulıarıir Nekrasol! Siz? 
>itıı k k) . ı,. çe ere Bır mulıarrirle ev 
"llıc- · a, gı ne kadar isterdim ben! . 
"oa .. d. h, nıutenıa ıyen güzel şiirler 
·ardı; şiire bayılırım. 

1 ~. • l~tersı-niz ben de size şiir 
ı~"ıın ·~ 

.._ fll~ler hakkında .. 

\!,. ': Aşk ve güzellik hakkında .. 
1 -seıa .. 1 . • . . 1 . 
·•'· goz crınız ıçın.. ıısan sıze 
ı 1:;arken kendinden geçiyor. Size 

~ne .. 1 
1 ~p'll soz er yazarsam ellerinizi 
d Cıtıe müsaade eder misiniz? 
' ~'n '::' 1-!ay, hay! isterseniz şimdi 

~P~bilirsinizl 
'İn:, i ~~ilim, ayağa kalktı ; gözle 
~U~ Yıce açarak, Matmazelin kü
Gı .. ;. toıtıbul ve sabun kokulu elinin 

. 'ne .. 'fd' 1' ıgı ı. 

''•ıra al bu sırada kapının dışında 
,~ ~ 1 / lya Pelpov dirs~ğile karısı 

Uıterek : 

r ... ':' Hadi, davran! dedi. !sanın 
~·.ıı .. 

nı ındirl. 
ı Ve b· 
~~Pı ır dakika kaybetmeksizin 
tak _Yı açıp ellerini havaya kaldıra-

ıçcri · d' 1 . gır ı. 

~«a~erı girince, ıslak gözlerini kır
bağııdı: 

t•k1·' Aziz çocuklarım! Allah sizi 
1 ıs e 1 . 1 101~ 1 Y esın Yaşayınız ve çoğa-

lı~ lçızııı anası da saadetinden ali.. 
ordu: " 

~ı1 ~Mesut olun yavrularım; Ah; 
'ı'lııj ~alliın, elimden biricik lıazi-
11111,1 alıyorsunuz! Onu seviniz, hır 

; layıııız! 
•ıı.. il 

tı~1 a 1 ını, hayret ve koıku ile ağ 
• i>I Çııııstı. ll.ı taaı ruz, o kadar 

nu~t", ı,; l 
"' ., 

--------- ------------------------- 1 

tur. 
Şimdiye kadar nahiye halinde İ

dare edilen Ordunun ehemmiyeti ve 
Antakyaya uzaklığı dolayısiyle Kaz;ı 

halıne ifrağma lüzuro görülerek "Or
du,. nahiyesinde yeni bir kaza teşkil 
ve Antakyaya baıtlı Kesap nahiyesi 
de Antakyad.ın alınarak yakınlıj!'ı ve 
münasebeti hasebiyle Orduya rable
dilmişlir. 

Reyhanıye nahiyesinin kaza hali
ne ifrağı nıes'elesi bütçenin müsaade· 
sizliğinden dolayı şimdilık geri 
kalmışlır. Ancak bu nahiyenin ehem· 
miyeti nazarı dikkata alınarak orada 
bir s~ııı mahkemesi Jeşkil ve bilhas
Sl nıhiyenin nüfus iş/erile iştiğal et
mek üzere mıhiye müdürünün refaka. 
tine bir katip tayin edilmiştir. 

r 
' 

! 

1 

1 

' 

Adana 
- -

CINSı 

l<aplmalı pamuk 
Piya~a parlağı • 

Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 

B~yaı--

Siyah --

=l!:ksrır~s---- -

ıane 

Borsası Muameleleri 
PAMUK ve - 1 KOZA 

ı ! Kilo Fiati 1 -- Satılan m ık tar 
il 

En az en çok 
K. s. >. ~. A. •le 1 ,_ 1 

26,50 -- - 1 
-

-- - - - '! 
-~- - 1 

1 ------- ---------- 1 

25 33,50-- --- -
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1 
_ı_ r=--
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-

1 - -

ç 1 ~ r T ·-
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Bundan başka şimdiye kadar pek 
müzebczeb bir halde bulunan ve gü
nün muayyen saatlerinde yürüyen 
Posta ve Telgraf işleri de tetkik 
olunarak oradaki şube yerine bir 
posta ve Telgraf merkezi ihdas edil

1 Yerli 0 Yemlik,, -
-1--
-ı--- - 1 - __ ı 

ecektir. 
Kırıkhandım fekkedilerek isken· 

derun kazasına raptolunan Beylan na· 
hiyesinde bir Sulh mahkemesi teşkil 
olundugu gıbi şimdiki Posta ve Telg
raf şubesi yerine bir merkez ihdası 
kabul edilınişlir. 

- ı-1 0 Tohumluk
1
-, --

-- - -
ı _-..:· --. .. - ··~ 

:-ı UBUBA T 

11 
ı u .tilay Kltıns -

Yerli - - -.. 
Mentane - -.. 

Aıoa 
- --,----

Fıısutva --- -- ---- ·- -
-'Yuıai - . ---· -

üelicc - --- - - - - ---- -
Kuş yemi - -- - - ---- -
11.eıenlOillimu - - -
Mrrcim~k -- - - -- ---

! 
- - 1 

- - - - - 1 
-- - - - - 1 

- - - -
1 - - _ __._ -
' 1 

- -- 1 
' - - -· - : 
1 

- - 1 
! 

·- --
' - -· ·- --

Şimdi) e kadar nahiye müdürü 
tarafından ifa edilmekle olan Beylan 
Belediye işlekleri ayrıca tayin oluna
cak bir reis uhdesine verilecektir. Susam -·15,so -ı- -----1 

ALSARA Y :::; 
Baştan aşa~ı yenilikler, maroken 

koltuklaı la süslenmiştir. 

Pek Yakında 
Bütün cihan nıüşteıilerinin sevimli 

minimini yıldızı 

Sirley T empl 

UN 

1 L ö"TYi'io11 Salih--·-

üç "-="------ı · --:E il D_ö_r_t -yıİdız Doğruluk ---
;,: 

~ ı:: ÜL_ ,, ,, 1 ;g ~ _Simıt . __ .. __ ----
"" " Döıt yıldız Cuıtlhurlyet-
N v--.. ---,_ uç 

"- --'·'----
Sinıil 

" 
Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 

28 I 9 I 1938 /~ öankasından alınmıştır. 
1 .).ın tirıı Yrrıe 

1 Hazır 1 4·--ıao ~-"- --ı--ı-

1

, -1_. Teşıın- V;-;_---- 4 -ı· __ 60 Rayişnı ·k ____ -_ 50 -16 
Eıı nefis ve rğlenceli filmine ı - Frank- ( Fransız ) 3 ı 36 

davet edectktil'. 2 Teşrın ·• 4 73 Sierİin ( ıngiliz) b -j oı 
Td, (un . 212 97 4 l ı ı Hint hazır ---ı 3 -:_ j 85 Dolar (Amerika ) '' lı / ~oo'o 

• -~""'"..,... • .,.. • .,.,,..,.,.,.,.,..........- ...,.,~ ......... ~ 1 Ne, york 7 90 Frank ( ;s~~ ) 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
f>.ubul ıı.mhı 27/611Y3/J 
,\'eşrı trırıhı . /.1./ 71 1938 

- Dünden artan -

kılınan bir sicil cüzdanı bulunur. Bu cüzdanlar mahremdir. Ancak sahibi 
tarafından her zaman görül~bilir. Bir barodan diğer hir baroya nakil ha
linde yenı kaydolun3n yerin baro ıeisin~ gönderilir. 

Madde 43 - Avukatların iş celbi hususunda teşcbbüsatta bulun
maları, gazetelere ı eklam mahiyetinde ilin vermeleri memnudur. 

Madde 4<\ - Usulü dairesinfo tanzim ve avukata tevdi edilmiş 
olan vekaletna , ııe 40 ıncı madede yazılı dosya<la saklanır. Avukat isterse 
do ı yad~ sJklan ın v~kaletnımeııin suretini çılorıp kullanabilir. Bu veçhi 
le avukat tardf1 ·1 :lan aslına ın•ıtl'lakatı tasiik olunan suretler resmi su
r~t mahiyetindedir.• 

Aslı mevcu J 
lına mugayir suret i 
ye kadar agır h11Ri 

Madde 45 
· v ·atın bir fişi buı 

· Muhakemeler 

an bir vclcaletncmenin sur~tini tasdik veya as· 
veya tevdi eden avukat üç seneden sekiz sene· 
ası görür . 
yiz Mahkemesinde, baroda kayıdlı olan her a · 

vayı temyiı ed~n avukatın bu fişine Hukuk 
nun 444 üncü mıddesinin tatbik edildi~i 

haller e ceza işareti kon r. 
Bu hüküm tashihi karar taleblerinde de caridir. 
Temyiz mahkemesi birincı ve ikinci reisleri bu fişlere esas olacak 

malumatı hazırlamakla mükelleftir. 
Bu maddenin tatbikına es•s olan lişler 2556 sayılı kanunun 35 ınci 

maddesinde yazılı listderi tanzim e ıneınur edilen l.ıüro tarafından tutu· 
lur. 

Madde 46 - Sui · tle temyiz eden avukat hakkında Temyiz 
Ma1'lreın•si, Hukuk Us hakemeleri Kanununun 444 üncü maddesi 
hükmünü tatbık etmekle 

0

ber -keyfiyeti avukatın mensııb olduğu baro· 
ya da bildirir. 

Bir yılda üç ~eya iki yılda beş defa bu cezaya uğrayan avukat iki 
sene müddetle temyiz arıuhal ve layihası yazmaktan ve Temyiz Mahke· 
ınesinde duruşma<la vekil olarak bulunm1ktan memnudur. 

ikinci fıkrada yazılı halin tekerrürü Temyiz Mahkemesind<: avu· 
katlık yapmak hakkının izaasını mucibdiı. 

Madde 47 - 46 ncı yazılı memnuiyete uğrayanlar Adliye Veka
letince Temyiz mahkemesine, avuk:ılın mensub olduğu baroya ve baro 

{Sonu 958:1 
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' 29 Eylul 

İ lahiye emurluğundan : BELEDİYE İLANLARI 
Sayı : 938 - 226 menkul açık arttırma ilanı 

Askeri Fabrikalar Umun1 1 
Müd ... rlüğü Merkez ~a· 

hn Alma Komisyonundanı ~-----------------,.....1~ 

Cımi 

Alacaklı : İslahiyı:de Hacı Mehmet eığlu Ôkkaş Remzi Sönmez ve kanl~şleri 
Borçlu : fslahiyede Çataldaş Mustafa Karahan 
Borç ınikdarı : 300 madeni lira 

No, 
Tapu 

Tarihi Mevkii Köyü Hududu 

Tapu 
da 
kayıt 
lı 

dönüm 

Beher 
öl\·ü Dönüm 

dönüm dönüm Lira K. 

Kaç 
kaçar 
Ki. 

edildi 

Dö 

do.ne 
K. 

takdir 
Tutarı 

Li K Lira K. 

Kırıkkale ve Yozgatta 
yaptırılacak inşaat 

Keşif bedeli ( 466.351! ) Lira 
( 34 ) kuruş olan Kırıkkale ve 1 
küçük Yozgatta yaptırılacak inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum ~üdürlü· ı 
ğü Merkez Satın alma komısyonunca 1 
10. 10'1938 Pazertesi günü saat 15 
de kapalı zaıf!a ihale ediJe·cektir. ı 
Şartname (23) Lira (32) kuruş mu· 
kabilinde komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (22.404) 

1 - St!bze Pazarında yaptırılacak olan sundurma inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1735,54 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 130,16 liradır. 
4 - ihalesi birinci Teşrinin 10 uncu Pazartesi günü saat ond• 

diye encümeninde yapılacaktır. , 
5 - Şartname, keşif ve projeleri Belediye fen işleri Müdiirl 

dir. isteyenler orada görebilirler. 
6 - isteklilerin ihalt! günü muvakkat teminatlarilc birlikte 13tl 

encümenine müracaatları ilan olıınur. 

25--29 5--8 9787 

Burh· 

Şarkan Abdul 
lah, Garben 
Muhasebeci 
Şiınalen aıap 

Lira (34) kuruşu havi teklif mektup-1-----------·--,----------

Tarla 40 

•• 41 

•• 42 

• • 43 

... 9 

., ti 

. " 3 

Mart 

328 

• • 

" . 

• • 

Eyliı ı 
928 

1.inci 
Teşrin 

928 

anı 

üçağaç ye 

• • " . 

,. •t " .. 

" . 

lf o 

. " 
" " 

•• 

lmrani 
y.: 

" " 
" " 

Hasan,cenuben 

Huseyin. 60 120 50 1 00 70 3 50 2 95 

·----------------------~ Şa: Hüseyin 
Ga: muhase
beci, Şi. ve 
Ce. Adem. 

Şa: cebel Ga: 

Şerıf. Şi: Alı 

Ce: Hasan 
tarlası. 

JO 

20 

Şa: C=be'., g ı : 10 
Hiıseyin, Şi: 

Hasan, Cr: 
Cebel. 

Şa: Alı oğlu 120 
Hüs~yin, G ı; 70 
Beytııllah ağa 
Şi: lslahiye 
Çayı, Ce: Sü 
leyrn1n ağa 
Süı egi yani lıark. 

Şa: karakaş s.ı- 100 
lih, Ga: Çeltik 
H•ı kı, Şı. ı..or.ı 

Çalılık, c,: Hü 
yük yani Süley· 
man aj'p sürrgi 
ve hark . 

60 

40 

20 

240 
9~ 

90 

30 

10 

10 

100 
()'.) 

00 

00 

1 00 

t OJ 

1 00 
00 

00 

30 

30 

10 

140 
00 

00 

'ı EKÜN ........ , 

3 50 

3 50 

3 50 

4 90 
7 00 

5 

35 

15 

45 

5 90 
4 90 

4 50 

15 30 

larını mezkiir günde saat 14 de ka· 
dar "omisyona vermeleri ve kendi 
leriniıı de 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. maddelerinde yazılı vesaik le mu• 
a yyen gün ve saatte komi~yona mu· 
ayycn gün ve saaltr komisyona mii 
racaatlaıı . 
22 24 27 29 9768 

Adana asliye 2 hukuk 
mahkeınesinden: 

,, 21 

Adananın Salihiye nıahalJ.,sinde 
lbrahim kızı Kerimenin Süleyman 
oğlu Mahmut aleyhine asliye ikinci 
hukuk ınahkeme~inc açtığı boşanma 

1 dava~ının yapılan duruşm~sında nıüd 
dei aleyh Mahrnudun mahalli ikame 
tinin ıncçhııl bulunduğu cihetle ga· 
zete ile i'.an< n daveti)'c tebliğ rdil · 
diği halde gelmemiş oldultından ği 
yap kırırı tebliğine karar veriimiş 
ve mıı .ıak•ın»~i d~ 25 10 938 tarihi 

' ne hırakılnıı) nlduğıındnn mezkur 
giin ve sJolt ı malık ~ nı,.ye grlınedi 

ği veya bir vekil gönderme.ligi tak 
fir,le rnuhakt'ınesirin ğıyabrn icra 
kılınacağı ilan olunur. 9795 

,.. , 

Dikkat 

ş 
ı 

k 
ucuz 

s 
a 
w 

g 
l 
a 
m 
•• 
Om er 

,,A~ş ,, 
S<>baları 

Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. 

Boıç!unun }ııknıda gcsttıifrn ve alacaklılaıa ipottk bulunan altı kıta gayıirr.enkulü 26 9 938 tarihinden 
itıl>aıı n bir ay müddetle açık aı tırmaya çıkarılmıştır. 27 10-938 perşembe günü saat 14 de hükumet dai 
resi civarında açık artırma ile satılacaktır. A• tırmaya iştirak edenlerin yukarıda yazılı muhammen kıymetinin 

yÜ'ı:de y~Ji lıuçu;ıu nisbetiııde pey akçası veya mahalli bankanın i~minat mektubunu tevdi etmeleıi lazımdır. 

Bu gayrioırnkullarm üıerinde alacaklılaıın artırın >ya iştiraki halinde ayrıca pey akçası ve teminat aranmaz. 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alacaklıların gayri ınrnkufün üzerindeki haklarını hususile faiz ve nıasarife dair 
iddialarını evrakı ıniisbiteleıilc )irrni gün içınde icra dairesine bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile sah! o!madıkça satış bed iinin paylaşmasm~an h.riç kalacaklardır. Bu gayri menkulün vergi borç
ları ve dell.lıye resmi müşteriye aittir. 

Türksözü 1 ·--____ "
4
_
90 
____ 

10-~--
Giindclik siyasi gazele 

Abone şartları 

Tayin edilen zannnda artıı ma bedeli gayri menkullerin muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulma 
<lığı takdirde en •on artırmanın taahhüdü baki katmak üzere artırma on beş gün daha temdit edilmiş olacak. 
fır. Ve on beşinci günü ayni s ıatta en çok artırana ihale edilecektir. 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1260 
600 
100 
100 

Yazıli husustan başka izah;.t almak istiyenl• r 938/226 do1ya ııumara;,ile lsliıbiye icra dairesine rnüıac.at 
edebilir 1 eı . Arzu edenlerin tayin edileıı gün ve saatta hazır Lulunmaları veya kanuni bir miime~sil gönderme-

1 Ilı:; :ueııı!~kl'.'l e ıçin Abone 
1 

bedeli değişmez valn11 po,ta masrafı I 
!. ıi i!an olunur . 9796 

•• •• •• 
TURKSOZU 

jMatbaacılık Gazetecilik\ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab işlerinizi 

ançak Tüı ksözünün oto 

malik makinalarında 
yaptıra bilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas
tırınız. Terniı bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet 

lenecektir, 

Kütüphanenizi gü 
zelle~tirmek istiyorsa

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücelı thane· 
sınde ya o.lırınız. Nefis 

* 

T A ·s 
• 

KITAP ı 

c 1 L D: 
* 

GAZEl"'E 

bir cild, renkli ve zaı 

bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Resmi eurak, ced
v..ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bır zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
ruf atla Türksözünde ı a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa-

sı "Türksözii.ntlt!n baş 1 
ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

zommedilir. 

2 - lliı.nlc:11 ıc;in idareye n1üra~ 

caat edilmc.lidir. 

IRMAK HA AMI 
Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ômcr Liilfi Selçuk 

Tatlı ~uyu ile IT'eşhur Irmak Hamamım a~ tını . Sayın müşterilerimin 
sıhhat ve istirahatleıini göz örüncle lu 1uııduraıak bütün malzemeyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, ucuzluk 9779 

Milli Mensucat Fabrikası Limited 
Sosyetesi müdürlüğünden : 

Sayğıdeğer çiftçi nıüşterilerimize 

F'abrikamızda çekilrn paıı ukların ve çığilleıin çekildikleri tarihler· 
!erden iti haren en nihayet 15 gün içinde fabı ikamızdan kaldırılması lazım 
<lı ·. Pdıııuklar ve çiğitler çekıldikleri tarihlerd~ıı itibaren yalnız onbeş 
gün müJcletlc sigortalı olup bu ınü<lJtttcn soııra vukuu ııdh;Jz her tiiılü 
hlsar, zarar, ziyan bozulma, deııİŞ'TI '" ve yangın tahribatından me>ul ve 
zımin değilız. 

Onbeş gün için<l~ kaldırılıııa}an pumukların Lülün nakliye, prese 
ve saırc masrafları mal sahiblerine ı.it olmak vt: preselenmek üzere pre· 
selere sevk edilir. Pres•-l':!rde vukuu melhuz her türlü zarar ziyan vr yan· 
gın tahribatından dolayı da fabrikan·ızın mcsul v" zanıin olmay~cagını 
ilan ederiz. 3 1 9790 

Her mevsim ve muhite giire 

ÇAY 
· Albayrak Mustafa Nezih 

laı ının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU , Serinletici 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelml•tlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcağını 11' C 

C. H. P. Seyhan llyön
kurul Başkanlığından : 

1 Adananın Mirzaçelebi nıa 

ha ilesinde yapılacak Kerp=ç okul· 

bina•ı inşaatı (3162) lira (67) kuruş 
kc~if bedeli ile açık eksiltmeye çı· 
karılmıştır. 

2 -- Eksiltme 29 E>lül l 9:;8 
. erşembe günü saat ( 16) da Ada 
nada Parti binasında yapılacaktır. 

3 isteyenlerin keşif evrakını 
görmek için Paı ti ba~kanlığına nıü
racaat eyleiııeleri g?rektir. 

4 - Talıpleriıı (237) lira ('lO) 
kuruş muvakkat t• miı al vermesi 

ve bu ;nşaatı yapmaya ehliyt ti ol 
duğuna daiı Nafia müdiirlüğünd e n 
almmış vcsikdsile ticaret ve sonayi 

odasıııda ka}ıtlı bulu~duğuna - tlair 
makbuz gö~trrnıesi ırıl'cbııridir, 

16- 21 25 -29 9750 

Adana Erkek 
retmen Okulll . 
rektörlüğündeO ~ 

Okulumuzun talebe ilıtİ) 
rıın Heı eke fabrikası mamu a 

tınacak 500 ila 525 ınetrt 
9 kuınn) 15 gün müddetle .r~ 

konulmuştur. lh1lesi 16' 1 
salı günü saat 14 le Seylı3n 
direktörlüğünde yapılac1kt~ 

• · · 1 • 1 · te1·l 11 
nı şeraıtı Hız o an ıs " 
raitı •nlamak v.: nüıııune) 1

1 için her giin öğleden evve 
1 

tlar,.~inc ve ihale günü de 
lariyle birlikte toplanaca~ ~ 

•• f ·ı· oıon yon• rnuracaat arı ı an aı 

29 - 4 7 16 

i L 

1 Adana Türk~özü 


