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tereddütsüz C.H.P. namzetlerine ver! EYi ATLATTI 
Eveli i gün paıtimiz mahalle ocakları topla Reyleı inızi kime vereceksiniz ? Biz heınşerilerimi· 

tın kafasında böyle bir sualin doğabileceğine bile 
ihtimal vermiyoruz . Biz şimdiden eminiz ki, her va· 
tandaş biran bile tereddüt etmeden reyim yurdu ve 
milleti bugünkü yüksek mevkie çıkaran , bir tek keli· 
.. e ılc kurtuluşun , medeniyetin , refahın ve kudretın 

biricik semboli olan büyük Atamızın partisine ve. 
recektir. 

------........................................ . 
~Unih konferansında 
anlaşma neticesine 

dün bir 
varıldı 

ndfnk belediye heyeti için namzetlerini seçti . Bu 
suretle seçimlerin bir safhası daha bitmiş oluyor . 
Teşı inin birinde y:ını ~ .1rın asıl intihap başlıyacak 
ve s çme hakkını haiı olan h<mşerilerimiı reylerini 
kullanacaklardır. 

'llıberlsyn , Daladiye 
gaye uğrunda çok 

ve Musolini 
yoruldular 

Bu işe başlanmadan evvel hemşerileriınizin ıki 
ncıkt:ı üzerinde ehemmiyetle nazarı dikkatlerini cel. 
belf:'.eyi faydalı buluyoruz Belediye seçiminin ehem· 
miyftini , şehir ve şehirli hayatımız üzerinde oynıya
cağı büyük rolün değerini müteaddit defalar anlatma 
ğa plıştık Bunu bir ker~ daha tekrar ediyoruz . 
Her seçme hakkını haiz olan lıemşeri mutlak sur<;tıe . 
ayni ıamanda medeni bir borç olan bu hakkını kullan· ı 
malıdır . f<eyini vermeyi bir angarye telakki etmeme· ı 
lidir . Bu hak, medeni insanların ekmek ve su kadar ' 
ehemmiyetle ve israı la arkasından koştukları bir şey· 
rlir Binaenaleyh her müntehip bu işi bir memleket 
va1ifesi sayarak sandık başına koşmalıdır l 

Cumhurıyet Halk Partisi mille:imizııı ta kcndisı 

demektir . Binaenale} h Cumhuriyet Halk Partisinin 
istediği milletin i !ediği demektir 

Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Şefin nıillel ve 
memleket için daima birer mucize halinde tecelli el· 
miş olaıı kararlarını kendisine proğram yapmış olan 
partidir . Cumhuriyet Halk Partisinin istediği Büyük 
Şefin istediğidir . Binaenaleyh reyleriııizi tereddüt 
etmeden Partimizın namzetlerine veriniz. 
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T0RKSÖZ0 

İli ıi ( Radyo ltalya 
da ~y Musolini dün akşam 
bir t 00t Ciyano ile beraber 
,u.;.enlc Romadan Mü nihc 
ı hu~tir Duçe saat 11 de, 
llıijJiık~tta karşılamağ"a gelen 
ııı., 1 • 1 olduktan sonra Mü· 

'-'!"""-------------------------------------------------~---------------------·----------..ı 

• ır G - • 
A id~ oııng de bu esMda 

1, 
r~ . 29 

ı ~· ( Radyo ) - lngiliz 
•ıılld;ı~~crlayn dün gece Avam 
n 'en 1 Çok heyecnnlr beya. 
t le ta hı ~abah hususi bir 
htldıef<htinde Bay Vilrnn 

t1ııı;,1e '•at 8 de Mi:ıııhe ha-. ır 

~: 29. 
"il ab ( Rat.l o )- Bay Da· 

ı,,~ 0 .~h 1,45 de ıanare ile 
liıı . ; e hare.kel clmiştir. 
)~ı 9 ( Radyo )- Hitlerin 
llih ' Daladiyeyi , t Muso· . 

•1 1 1
e bir k6nfertn :ı da,.,ı; 

ır ''ıni le bl'g bug\ın r.eş
'-ı 
" nı•fı· ı·ı ~Cl. 081 '' ı <Jc wyltııdığ'ınc 

hô\ıırı ~\ak \ıulırnnı Alman 
Ro

8
t
1 hııı Bakıınındoıı bor 

"' eı eın ... '''\le .•. 
tnıı r Alınan Südct ara11· tn z 
ta v ~illan içinde sulhan 
Ytıı erılınesi için son bir 

tııaııa karar vermiş bu· 
ı, : 29 
1haı;1 ; ( Radyo )- Loııdı a ' 
~ · Münib konferansıeın 
• 29 Çok rmindir . 

1 •ly n( Rdd>"o ı . lııgıliı . . 
13 111 ll"}Vckillcııle ı\lm.ııı 1 
~ •n ~liinihte bir konle· I 
ı, ekler; h~kkıııılakı h 1\ıer 

4 ~ ~~- ırerek lınlk ın,ıhlel 1' 

~} ı:ı ""uırnıışlıı 
lı . ! f{•dyo )- Çeıııbcı 1 
) ~ •• 11 1 k 11"0 ıııi 'c 1 litkıdcn 

Dnf. . l ~ crun, ıııııntı~ebclılc 

~ '· l'-'nnıış'iı 1 

. 1 k. dı u ı - (.'ckoslıı 
, "Jılaıııııış 'r 111.un boy· 1 

np1l•ıınıı~•ıı B.y HodLJ 
~~ ,~ıııısınua bulunmuştur. 
1hce

1
Y.üsi 'aıiı et münasc· 
f!'ı nutku tehir etmiş· 

' 

Nltl•r. C:•.,.h•••~ı'"• 

Musonnı ve Daladlye 

Çckoslo\akyadakı bütün spoıcular 
;:.skcı Jik daiı eler ine ıııür.ıcaata davd 1 

edilıııişicıdir . 1 

Beılin : 29 ( }{Jdyo ) Mürnl.c· 1 

rdcı ınünasebetilc Hitlcr selcıbeılı!!'in 
24 saat gecikmesi emrini 'ermiştir. 

Münih : 29 ( Radyo ) Bugün 
saat 15 de Bay Hitler, Bay Çember
layn, Bay Musolini 'e Bay Daladiye· 
nin iştirakile Münih Konferansı top· 
lanmıştır. 

Münih konfcı;rnsına bıı sal;ihı 
yetlı Çek ııılinı.,ssilinin de ı~ıııak 
t·d~ccgi soylcnınek ı~diı. 

· Mümh. 29 {Radıo) Dnlet , 

rt'l5İ ile başl'l•killı·ı arasında yapıl• 1 

cık olan m\iıakerrlnJc lıulıınınak 
1 

üzcıc .Çekos.lovak lıüküıııdi n~ııını.ı 1 

13erlın sefııı ıle l.onJra sdar..ı nıus 1 
tcşa•ı<h lıuraya gdnıişler<lır. 

Roııı<•: '29 (Katlı o) Hitit• k l\1ıı 
rnloııi arasın la öğ-lc<lrıı ;oııra yapı 

l<1n husu i : ir mülakatta tam bir 
mütabakatı efkar hasıl olduğu kııv 
vetlc taıımin olunmaktadır. 

Hükumet; bugün bir beı annaıne 

1Stinde Çete harbi:ve 
llikastler devamda o .. 

ne ·rederek halkı sükun v'e 
davet etmişi ir. 

Cenevre: 29 (Rdyo) - Bura Ce 
nıiyeti akvam ınahafıl ııde Siidet 
ııımtakasmın Çeko~lovak k.taların· 

dan tahliye el tiriler ek ıımıınıi harp 
trn sonıa rayınd.ı olduğu gibi lngi 
li1, Fransız v~ lıalyan kıtoları tara· 

Kaçakçılık 
kanunu 
değişiyo 

Ankara : 29 { Hususi ) Güm· 
ıük ve inhisarlar BakanlıAı , ıcaçak 

,...;1-... ............ .. . • .. ı.:ı- 1 1 1 J 1 • 

I kaııunı.n lıazı maddelorini değiştirrn 

bir kanun proj•si lıaı.ırlamıştır. \ 

\ Proje , diğer Bakanlıkların mü 
talaaları alıııdıktan sonra Baş lıa· 
kanlığa v.:•ilıni~tir.Meri kaçakçılığın 

men ve takibi hakkındaki kanunun 
en mühim maddelerinden on mad· 

desini değişi İren proıenin en mühim 
lıususi}eti muhbir ve müsadirlere 
verilecek ikramiyeler sisteminde de

ğişiklik yapılmasıdır . 

Yeni proje il~ peşin ikramiye 
u•ıılii kaldırılmakta, muhbir vr ınü· 

saJirll're daha eıııin hir ~ekilde ık· 
ıanıi)·r 'eıilııH·,i iınkaııı temin edil· 
nıı·kl•,,Jir. Proj~ııin ıhtiva etliği eli 
ğı r hııkünı'.cr yurduıııuzda yapılan 

ufak ttfek kaçakçılığı es~slı lıiı şe· 
kıLlt• iinliytc· k uıiieyyiJc ve te.l 
bırlc i cami hıluııın ıkt~dır. 

m-ısır kraliçesi 

Yakında 
dünyaya 

bir çocuk 
getiriyor 

~St~ h"k"' } ; u umete ge en memurlara 
açtı 

I fıodan İ)g;ıl edilml·•i hususunda mıin 1 
ihtı: Lir karar ittihaz :Adil •ct'ği zannı 

Ku lüs : 29 - Mısır kraliçesi 
F eri<lfnin yalınd~ bir çocuk dünya· 
ya getiıece!ıi habt"r verilmektedir. 
Bu haber, meşhur kadın lıastalıkhrı 
mütehassısı olan ltalyaıı doktoru 
Grossi'ııin Ceııovadan Kahireye ça 
ğınlnıasından çıkarılmaktadır. 

t~dhişçiler ateş 
: :.ısı 

~. ~•ı (ftadyo) Flllatlnln hemen her taraflntla kanlı 
~b,: devam edip gitmektedir . Erlhada çeteler , 
~~ lıatıarını tahrip etl1'ı,ıerdlr. BabıAmudda iki 
. ,. .. 1 •tırett ---
~ "'• e yaralan-
,,~ırıı, "'utııtte birçok Yeni defterdarlar 

~Cl'h"lr. 1 
~~~ı,~• Cddin caıldesinden 

1 
,
1
1 'f .;:cmurlar üzerine 

t ,l~v~i[ ve ~cm lede hir , 
«t~ 1 edılmı.lerdir. 1 

1 t, ç llşıd ı' .. 'l, 1' •ınb· a ngılızlcrden 
'nu •d aşı yaralanmış· ı 

eııı leı çok kan· 

~ltcd 
·lue hiı cı Arap 

Ankara: 29 {Hususi)- lstanbul 
komutanlığı muhasebeci~i B. Halit 
Taşçıoğlunun Mardin defıerda rlığma 1 

varidat umum müdürlüğü şube mii j 
diiı m'ıdvİni B. F eı it ,Erkip'!ıı Kars I 
defterdarlığına, lstaııbul varıdat kont I 
rol ıııemııru Fazıl Oıhunun Urfa ılcf· 1 

tcrJ.11 lıjlıııa tayinlai yüksek tastika 
1 

iktiıan etmiştir 

~ok kuvvetlidır. 1 

Varşova: 29 {Radyo) Lehistan 1 

hiikumtli; Çeko.lovak hükumetinin 1 

akalliyetler m"PsPI• si hakkmtla müza 
kereye amada buluudıığuna daır gön. 
derdiği teklıfo Polonyalılarla ııırskun 1 

bulunan yerlerd(n Çekoslovak kıta 
atının derhal çekilmesi suıctıle mü ,. 
zakereye girişilt>bileceğini bildirmiş· 
tir. 

Londra: 29 (Radyo) Başvekil 

Çemberlayn; bugün sabahleyin sııat 
8,30 ıla tayyare ile Almanyaya ha· ı 
r~ket etmiştir. Başvekil tay )'are mey 

1 
danında nazırlar, mebuslar ve çok 
kalabalık bir halk kitlesi tarafınd,n 1 

- Gerisi ikinci sahifede 

Kadın doktoıu Mısııa lıarekı.-t 

etmiştir. 

Kral Faıukla kraliçenin evlen· 
dikleri tarih gö~ önünde tulul2cak 
olur a yakında M.sır tahtına bir 
prens veya prenses geleceği nıu· 

hakkak sayılabilir. 

Bay Cevat Açıkalın 

lskenderum : 29 (Hususi muha· 
birimizden) - Hatayda bulunan 
Türkiye Fevkalade murahhası Bay 
Cevat Açıkalm Ankaraya gitmiş 
tir . Cevat Açıkalın büyük mera· 
simle uğurlanınıfllr. 

Yeni kültür 
..,, 

programı 

Muallimlere köyde 
vazifeler · tevdi 

çok mühim 
edilecek 

Ankara: 29 {Hususi muhabiı-imiı· 

den)- kultUr bnkanh~ı, köy tedrisa· 
tına bUJUk bir t·henımi~·tt \t.·rdiAin· 
den önUmUzdrki ·ıldan itil aı·tn kö, 
Oll.UAH.U I •\•&o .] .... .... • 

kuml<r tes\ıit cdilmekledir. 
Bundan başkn köy egilm<nlerinin 

"az\fesinl de lcsbit etıu\~ Y<.' bir ka
nun haline g.:tirmi~tir. T3u kanunun 
ba:ıi mub.im ınnadelcri ... unl31·<lır: 

Egitmcnlc'l'İn çalışlıkl11Tı ok.ullo.rın 
birinci sınınarında talebe sa,Y''' elliyi 

g'çmemek Uzcrc- fl,lC\.11,1~.ıa )n~ındoki 
çocuk1aı-ınu?.ın !'-n> •~ı c lliyi Et. Çt n bi
rinci sınıflaı·a r-10 >:l~ırc1 •ki ~C'<.tk
lar kabul <dilecektir 

Hirirıci ıı.ınıJa ııhran ~c<.uklor Uç 

, 11 ek ut ula c~k 'l" \ 11 n ct.!Ot.:l :.rrırfın

cl:ı .. 'cı:İ tal<lt: Rlır:ıctktır 
l•'gitn.trılcr lınftC'c'n tn f'2 ki fl,t\t: . . . 

ı·ini de C'kuto. sklordu· 

Egitmtn l ulunCutu kc.:. Un 'c o 
kult.n hc.r ll:ıltı llı\•ı:'c.· ı~lc.ıilt :ılil.a.

dor olacaktıl' 
Ziraat işlerinde de \.·~ilıncnleı· k.ö,) -

luye fenni hu<mlarda rehberlik ed• 

cekler<lir. 
Bgitmı.n. lıulurıdugu kö:-dc.· hc~un

hk ~c.tiştiı·tcc.k{ir A;,ı~ı :trn ıır.c1 rı ıi 
ı·tıf'{ ,-c.kal<tir.c.<: vt .. ilcn r11e:tl,ı·lı.: kö.)t.n 
:'Ptntı ,,,.;,,,t 111 'l 1, 1 t ,,·t, ıt r 

937 Tütün 
üzerinde 

rekoltemiz 
bir tetkik 

. STOKLAR_ SATILDI 

938 rekoltesi 65,000,000 olacak 

lstanbul : 29 (Hususi muhabiri
mizden) - Memleketimizin mühim 
ihraç maddelerinden birisi olan tütün 
üzerinde al1ikadar şubeleı tetkikler 
yapmaktadır. 

937 senesi tülün mahsulü hemen 
tanıaııwn satılmış vaziyettedir. Son 
alınan nıalünıata göre geçen sene iz· 
ınir'dc 19,219,665 kilo, Manisa, da 
ıı, 747,483 kilo. Muğla'da 5,964,~!ıS 
kilo, Aydm'da 2,139,841 kilo, Terak· 
ya'da 1,092,423, kılo. Sındırğı · Ay· 
valık'ta 2,004.859 kilo, Kocaeli'dc 

• 5.915,449, Bursıı'da 3,912 .. 687 kilo. 
Samsun'da 9,434,717 kilo, Taş 

ova'da 3,737.740 kilo, Trnbzon'da 
2,735, 368 kilo, Aaıtvin'de 476,303 
kilo, \'C diğer mintakalaı da da 5,· 
0002,038, kilo, tiıtiın istihsal edilmı~tir. 

Bunun tutarı 73,282,596 kiloduı. 
Son günleı e kadar bu miktarın 62, 
323,697 kilosu satı.mış ve bu suretle 
Köylünün eline 31,644,000 lira geç 
mişlir 1937 rekoltesinin 4, 138,815 
kilosu fire ve ihraka gitmiş ve halen 
elde 6,5 milyon kiloluk bir tütün sto
ku kalmıştır, Bu stok da peyderpey 
satılmaktadır. 

Bu seneki rekolte 

Bugüne kadar teshil edilen ıa· 
ka.nlara göre bu seneki rekolte 1937 
rekoltesine nazarım 12,189,338 kilo. 
noksaniylc 61,193,258 kilodur 

Bunun 15,000,000 kilosu lzmirdc, 
10,610,000 kilosu Manisada, 4,765,000 
kilosu Muğlada 1,987,000 kilosu Ay· 
dında, 1,750,000 kilosu Smdırgı·Ay· 
valıkta, l ,000,000 kilosu Trakyada, 
5 500,000 kilosu Kocaelidc. 3,150,000, 
kilosu Bursada, 6,200,000 kilosu Sam 
sunda, 3.130,000 kilosu Taşovada 
2,970,000 kilosu Trabzonda. 440,000 
kilosu Artvinde ve 4,691,258 k;fosu 
rl' diğ'er mmtakalardadır. Banun lu· 

1 

tarı da 61,193,258 kilodur. · 
Mamafih bu yekün son alınan 

1 rakamlarla artacakJır, 

\ 
Bağdad Tıp kongresi 
BağJad ; 29 (Radyo) - Irak 

doktorları, burada bir kongre aktine 

karar vermişlerdir. 
Kongreye bütün komşu memle· 

kttler davet edilmektedir . 

açeırnde: 

Çekler ·· Südet\er 

• 
Çö1de 

'farıh ;a~ı.11 ) 

aşk 
( Hıkaye ) --



Kör Çek -----sahtekarlığı 

t e im? Çekler kim?· 
Davasına diiıı de ağırceza 

1 m"hkemesinde devam 
olundu 

Südetler ve Çekler birbirinden kız alı· 
;;rmişler, ayle ve ırk bakımından ar

bk birbirile kaynaşmış bulunuyorlar 

1 

1 

Bu ~·iıdet ."a~ı .~cfı nu/.u~ 'Ö) lcr~uı ı 

B ugiın ıstıkballcı mı mt v2ubahs 
ederek büııün dünyayı karış 

1 ı alı Almanlar da hiç bir zaman Al 1 

mrnyanın idaresi ııltıııda bulunma· 1 

liran Südetlil~r kimlerdir \C mazi1rri 
ı rdir? 

A}l~ıc'ar ~rri Avıufı>)ı ıı:qful 
ı dm 111 ırere!e üzeril'\de mözı.kne 
l•r c't•<m rdtıkrn Liz Si'dtl Al · 
mantarının kim o1ı'tkhn;ra \C nr,ıl 
ya~adıklaıına bir lchlrm. 

Çt ko~!ovı k}arın garb kı~mı 

A\ıurın n l<m oıtası, St)llahilir. 
Çür kü ~ uu sı htr tar< ftan denize 
<)nİ unLlı~ı:r'ır Pu hı>\ali}i iiç 1a 
raftın ~üdtt A 'n an 1~11 çnirir. ~ı n 
!ar d~jlar üzrr'rdtLi ~ıhir vr ~ey 
!erde otururlar. 

Bur?Er dığlık L• ::1azidir. Al-a 
li~i de r'2~lık kö)'ııe nıhıus l'r 
hayat e•ar ~il r, Lqun H ır~i 
hslı ı'ı ı 'kFn in ulı(i'dir \r }İik 

sek y; y'al2ra oldukça ~di ya~mur 
ya~H Pıı~a 'rın ~iidttlilrr r'~;n a 
sıcaklar·< lfyıt rc'ıı!er. 

s ü,ı.ı ,,, 1'si ıı.1 i2t itıl aıi>'~ 
ı?'R}C 1 rü7f 1Cir. D;ğln •ıı . 

ı okt~laı ı a k2da uzar;ıı 

mışlarqır. 

Boh~mı alı'21 larif,inde bilhassa 1 
löı kral Y;;n rre~ruıc'u .. Kıal Yan 
lrgilizlr;le )öpl,ğr KıP!i o ubarebf· 
sinde ö'mü~, o ölt i,ktrn rnma da 
lrgilizlnin "Kara ı rrns., i, orun ha. 
tııasına l.ü•mtlfıı, kralın alrmi olan ! 
"leh Diw. füfö.ü lo disir.e umde ı 
ittiha1. etmiştir. O vı.kittenberi Gal 
Prrnsleı inin aleni lu olarak kalmış· ı 
hr. 

1415 tr, l!ı Lı il•}< lıl21;n din :si~ j 
halçısı olan ve milli lıiı :Calıraman , 
s~ıı!an Yon Hus'un öldürülme i 
üztrine A!ll'anların biıçoğu men le· 
ktllrn \ları1n ~lır Fakat sonra Al 
:r anlar it kı ar gelmiş 1 erdir, çüı.kü 

daiJardaki madenler i le.ıilm~}'t'. baş· , 

l landıkça maden anıelesme ıhtıyaç • 
giıtıkçf artmı~lıt 

1 o günlerde Çrkln Almanya · 
dan değil. A\usturyadan 

koıka!ar,'ı 1620 dtki Akdağ rr.u 
laHl::ısirc1e Çtklrı nı>ğlıip o!nuş 

lar ve un.unıi harbin wr.una kadar .. • h • • -

dır 

Sahte .,.ek tanzimi ureti!e ziraat 
bankasından para al:naktan suçlu 
ve nın kuf Ihsan Ôncı. Ragıp Ba· 
lumlıı, Ömer, A!i Kilırit, arabacı 
Himmetin duru~malaı ına dün ağır 
ceza mahkeme~inde devam olunmuş 
ve lıall şahitler JinlePmiştir. 

Divanı muhaseballan celbeılilen 
, e Lıı davaya taalluk eden sarf ev· 
rıkı telk ı k edilerek l unun dosyaıla 
mevcut harf e\'ıakıı 111 a)'ni •ılduğu 
görülerek suçl· hrılan hı hususta 
izahat alınmıştır. 

Duruşma; Ankarada bulunan eski 
varidat müdürlerinden Saffetin isti
nabe surctile ifad~sinin alıom~sı • 

vilayetimiz d< ftı ıdaıı Halil ~a.zi 
kimse!erin mahkemeye celb t<lılıp 
Jinlenmesi için 6 birinci teşriı.ı 938 
perşembe gürüne birakılmış ve suç. 
lulardan Ali Kibritin de kefaletle 
talıliı•esine kuaı v·erilmi tir 

.Cezae. ini teftiş 

Şelır inıiıde l uluııııı~kta ol<11 a<l · 
lıye vrkal lı müft ttisleıir.<l~n ,'\ııf 
Yazar, dün cez~evini teftiş e1nıişliı. 

Tehdit etmiş 

Hacıbaı ram nı. 1 ıllesıııca oturaıı, 
Ahmet oğlu Ahmet ı~oıeoıcı, u~r '·~ 

1 

İlk okullarda ' Zi~aat heyeti 
l Dün Karat ş ve havali
\ sinde tetkikatta bulundu 

Yarından itib r n 
derslere başlanıyor 

Şehrimiz ilk okulları yarın açıb 

rak derslere başlanacaktır. Lis • ve 
orta okullarda ise 3 teşrinievvel 

pazar tı si giinü de"lerc haşlanacak 
tır. 

Çalınan bilezikler 
bulundu 

Zeytun köyünde oturan Hasan 
oğlu Mustafa Uluların evinden bir 
çift altrr bileziğinin çalındığını yaz. 1 
mıştık. Jandarmaca yapılan çok sıkı 1 
takibat neticesinde bilezikleri çalan 
]arın aynı köyde oturan Abdullah 
oğlu Ali ve Mehmet oğlu Abdürra· 
zak olduğu anlaşılmış ve her iki suç 
fuda yakalanarak haklarında tutulan 
tahkikat evrakile birlikte adliyeye 1 

verilmiştir. 

Doğum 

Çukurova Falıııka~ı başkatibi 

Mustafa R. Balinin lıir kızı düı.yaya 

geldiğini nıemnuniyc tle lı~l er al 
dık. Kendi, ni it bı k ve yavruya 
··-··- :.:_ .. ;: .. l,. .. r1;1,.,;., 

Evvelki gün Ziraat Mrkt~bi ve 
Pamuk Oı, lme Çıftliğincle telkikatıa 
bulunan Ziraat Vekaleti Umum 
Müdürü Abidin Egeniıı Başkanlığın 

daki Hey ti dü:ı Karataş ve hava 
!isinde tetkikatta bulunmuşlardır 

Ziraat Müdürü geldi 

Bir aydanbeıi izinli bulunan Vi
layetimiz Ziıaat Müdüril Nuri Avcı 
Kütahyadan şehrimiz<: dönmü ·tür. 

Kozanda belediye 
intihap işleri 

Kozan belediye ıııeclısi azalığı 

yoklaması ilçe parti kurağında ya
pılarak aşağıda adları yazılı arka 
daşlar belediye azalığı namzetliğine 
seçilmişlerdir. BB. Şerif Akgün, Ali 
Biçer, eczac.ı Nedim Cetiner, Ethem 
Gürcken, Emin Kurto~lu, · Bayan 
Lutfiye Yurdakul, Nadir Uğurlu, 
Mehmet Akçalı, Mustafa Göksu 
bankao, Şükrü Kaya, lskender H.ı 
şim Demirbilek, Ha~an Tahsin Kö 
keş, Mustafa Görgün, Hilmi Allıan, 
Kazım Ôıtürk, Eşref Saygılı, Kasını 
Çiftçi, Yusuf demir, Vehbi Çelik, 
Akif Güralp, Sadık Gedik, Mehmet 

SevS?i. Kamil l\rık, Muzaffer Çu,lha 
er. Recep Ulu, Bayan Nesibe Nazif 

Cirıayetler 
laboratuvarı 

O b. . yel Senede 1 ın cına 
fenni usullerle meydııııı 

nasıl çıkarılıyor? 
Bugiinkü fen cinayet iş 11 

de polisin büyük bir yardım 11 

!ine gelmiştir. Öyle ki, en eS~~ 
giz cin1y.etler ancak fenni uso ~fıı 
bunlaı r 'ıilerı nıütelıassınlar tar~ 
dan örtaya 'çıkarılmaktadı. par 

"d" ÜOCI izi, rulıi nıüşahedell'r , uş . : 
tı. 

heyac~nı ek uyan n akine, gı \ 
r • d'' . qfıı leı <r n n a oıı e ı mı r e • 

tiği } ani lıilgi \f vasıtalardı; 
Yapıl•n bir istatisliğe 01 

5 ( • us 
ile 10 bin cinayet bu ennı ki' 
~ayesinde meydana çıkatılın3 bİll 
lngilterenm Birmınganı 0.t Jı 
ve Kardif gibi bazı şthirlerııı 

1 ıacı 1 
nauet tetkikalı laboratuvar Jtrl 
ve bunlar esreaenğiz cıııayet ~ 

• dan çalışmakta ve bu usullnı k 
• a•oı• terakkiye ula~tırmaya ugr 'h'il 

lngiltererıin daha bir çok e 
1

1 de i:le bu gibi· müt>sseseler 3 

na karar verilmiştir. 

Cinayet tetkikatı ıııües,5~51 ·:1.· bır r den birisi son neşrellıı; 1 ~' 
hükumetin bazı katarlar atııı 
!emektedir. Buna göre: ~ı 

1 - Suç işliyen çocuklar ıl 
de geni~ ruhi tetkikler ) 3Pfl 
parmak izlerinin ve Foto~'8 

alınarak dosyaya konuln~55 pJ. 
2 - Bazı cinayet veY3,ı1 

kalarmın, ·halkın ı ulıiyalı u 

Fen• tes}r ver memesi için gl~ ,. a 
de eşrolnnmasının ınr ıı 1 

11 
d b ·ıı • "' Aynı rapor a ı ass JııJl 

t <· ler'ıi cinayetleri ıilzumııo .• 
h ·JıS' heyacanla arılattıkları, a· ııc' 

yüttük\eri, bunların f~na ne 
1 

diği ileri süıülertk önüne g 
isntııilmektedir. 1 iıJi k l :r ıı; ,ı,·ıü· •, ~el Üırn ~r'a 

leler v~ dP~1aı n ftı fnl' srri!ın ye 
~il \<)11

1
?r l;kk<tın güzrl Hr 

ııı oı.ıMa lı ~kil edtr 
Südet ırır.takasırl'ıı su ai kı)meti 

" ( ı 1 i'• il 1 j' ı r; f 1 f Ol rı I' e 
ı. ~ 'tı't<'• k ı; h'rır'a rlz'n a fahri 
hlrr gcıiilir ~i'r'tlli 1 o'ıı çr~u ~a 
na}i i~ çilı ı'<'ir Pal! uki o mıntaka. 
dm uı?kla • ?~l)<n \r~ln'n Pk~tıi 
si çiftçiliklı· l!'f\ ir.ir, 

A\u~luııa 'mparatorlığu ~üdıt 

mınt•kasına mümkün olduğu kadar 
çok Almrnın muhacnetini teşvik er 
miş, bıı arnda Ç•kos1ovakyada Al· 
marca rfrnıi dil olarak kal:ul olun · 

oğlu Kuddusi Yoldaş tarafından leh ---------------:. 
dit edildiğini~ikaytl ttıiğindensuç'ıı Mürettip alacağız 
}akalanmrş ve tahkikata başlanmı~ 

tır. Gazete kı~ınında çalışa-

Ali r~i. Ahmet Yavn, Abdullah 
Çrv k, Vdi Nebi oğlu, Tahsin Saıaç, 
rığl ıı 1 ıır. yoklama giinii kasaba bay 
raklaı 1 ı Jonatılmışlır. 

. . J<ıııJI 
'• 50 nis\Jetmdekı h•k ı 

··,a• ı• geçe•<'k Alm•nlarla ıııU· 1 .,ı 

1 mini vt bıın• ıııiikabil A ·b, 

Bu. ç, 1 ', ı 'r Ei'r'ı tli 1 tı aıasırıda 
!i ılıt"Mı in il'11irc'r ı hric'ir Av· 
tt pa rrı n 1 ı 1 ı l'ı ı ·ı cıt c', "mi tir {e 
lıir · ~Öy h\jl'aH ı~ıc1ır. Piri ~;ra· 
yi, dif eı i ·İflçilik giLi iki ayıı hayat 
}aşı):n •fHıliı!e 1 Ö} 1Ü arasır.da 1 
dainıa biı n iicadele \;ııdır. Çekos 1o 
uk}•c1

• 1 u nl'c;c'f 1qi /l'n;ı (ı'l 
ihti!Hı ~alirc't gi'ıÜ}Oll 7. 

~üdetliler hşlrca rractn kön üıü 
ı t <1c hım; •ar :>yİi i'e ;.ı:gal tdtr 
1o. Pu Çt krs'n2~}H ' n talıii un· 
fn 1i~'ııi ı'r 1 fJı>İ) 1e fu12r'a 'rkiı;f 
•dın !<r;, i hptırın lir ret'ctsi' ,1 
1• 1 

r.ır. . 1 
Fık.t 1 ıı. taL:?ı,, Süc'd'eıe 

'"d'li 1 ir mnhariı el c'e~ildir 1 

(i'dü Eür'tl A'nı;nhrı 1 urada fV· 1 
•tldenLoi Lulurn·ııoıraıdı !l'rıtar1an 1 
gelmişlerdi . 

.Şüphesiz ki hıri~ti}anlıkt~n tı·v j 

tiki dt vitir r de l:uı ada Cermrnler ; 
vardı. F~kat Ceımenltr sonraları j 
1 uradan gitmişleıdir Milattan sonıa 
takıibt n 500 stne evve-lindtn başlı 1 

yarak burasını Çekler İşgal etmişler ı 
ve bütün o arazi Bohem ya ismiyle 1 

tanınmışlı•. Çeklerin büyük hüküm
daı !arından biri "iyi kral " ismiyle 
tarihe gt>çen Venceslasdır. 

• * * A imanlar buraya l•krnr 
M ey~ 1200 sene! ·ıind 

gel 
l.ıa 

~lamışlardır. Onları curaya getiren, 
memleketteki maden amele~i ihtiı•a 
cıydı ve bu işte çalışmak için bura 
ya gelen Almanlar bu gün bulunduk 
!arı yerlcrr yerleşmişlerdir 

1200 senelerinden bu güne ka 
ıJ.ır AJmanyayla Uohcmya arasında 
!=1 hııJuJ lıiç rleğişmemiştır, flohrru · 

muştur 

Üç asır Ç~klı•r ~kalliyet ~ayıl 
nııs , rkstri>1 Avustu<yadao gelmi~ 
olan Südrl Almanları da d~ima Vi 
y~ııa hükum•tiı.in himart>sini gör· 
müşlerdir, 

Uwun i lıarplt n ~onra, mağlup 
Av•ısturya Macaristan imrarator 
lu~u parçalanırken Çekoslovakya 
ciimhuriyrti levrkkül ediyor ve bu 
s<fer Südrtler akalliyet oluyorlar. 
Ond<n rnnra da Ç•k Siidet ihtila 
fı ba 'ıyor. 

S ii.lrtl.-ılih·r a•a,ında Nazi 
harı-kı-ti bilha•s~ Çekoslo 

vakyanın gaı p taıaflarında ba~kmış 

tır Çür.kü oıaclakiler esasl'n cskidtn 
beri diğerlerinden daha fazla Alman 
tar;ıftarı, Çek ve Yahudi aleyhtarıy 
dılar. Fakat onlar arasındaki bu Na 
lıar~hcti diğtr ytılerde'<i Südet Al· 
nrnnlaıı arıuına da ya} ılmıştır. 

Bütü.. Südct atazisindekilerin 
Aln,an taraftarı olduklarını düşün 

mı-k doğıu olmaz. Orada 4 milyon 
kadar nüfı.s vardır. Bunun yarım 

milyonu Çektir. ü'-buçuk milyonu 
da Südetli Almandır. Almanlaıın 

da yaıım milyonu Ht nla~n taroftarı 
drğildir. 

D emek oluyorki Südet arazi· 
. siddeki nüfusun bir ınilyo 

ou da onun taraftarıdır. 
Şüplı•sizki her iki millet birbi. 

rine çok karışmış şekilde yaşıyor. 

Çeklerle meskun olan yerlerde Lir 
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Gök yüzü açık. Hava hafif ıüz 
gadı. F..n çok sıcak 26 derece. ge· 
celeri ı-n n ;,c~k 13 d•ıect'. 

rv-~~~--~~---~-. 

1 • 1 'ı Hem şen ı·"k 
Belediye seçim güıılcı i " 

J. şıyor Şıı aşağryıı yazdığunıı 

noktuları unutma '"Yiııi kullana 
cağın zaman nna ~öre harrk et 
el 1 • 

Belediye kanununun 

blı inci maddesine göre: 

1 Her ınünlchip krodi 
reyını intihap <andıl'pna lin;ıt 

atttr<1kiır . 

2 - fnıilrnp puslasının a:ıın· 
da mımtchib:n adı , adresi. imıa 
~ı VC\'ll nıüh•ii hulunııc:ıl:tu. 

3 l tcr nıi>ntdı•biıı elinde 
niilus tezi· er esi o!duğıı halı.le 
inlihnp encümcn'ne gel.::cek. ev 
•:ela ınu.,addok lnlilı.1p <lelirin 
dekı adı hiı;ısına iınzasını, c:!er 
okuyup ı · oznıasıııı bilmiyorsa 
parınak izini koyacak lır. Bun 

1 

dan soııra rey ptısla•ını alarak 
·n~iha? .ol.ıınacak aza m.ık laı ınrn 
ıkı ııııslını ya1.ac"k reya ın,dı 
rarak söndıga ;.tac.ıklıı. 

çok Alınan vardır: en fazla Alman j 
farın oturduğu yerl~rd~ de gene bir . ki, kiınin Ç.:k, kinıiıı Süddlı oldu 
çok Çekler bulunur. Yine öyle şehir ğunu söylt·nıek kabil değilaiı. 
ve köyler vardııki birçok Çekler Hatta, Henlaynın annesi Çektir. 
ve Almanlar yanyana yaşarlar. Henlayn, p•opağanda nıemuıu Se 

Yan yana yaşryan bu iki ırıilltt bolo\skı'ye bunu kinı~eııin öğren 
biribirinden kı alıp vermiş, bu su. nıeme•ine çalışma ı lıususunda sıkı 

'retle aile ve ırk bakımından da kay emirler •ermiştir. Fak~ı tesadüfe 
nas•nalar rılmu ıur. Birçok yerlerde t bakın ki, Scbolovski de bir Çek is 
ıtk o kaJar nıüfıim l:;r hııl almıştır midir. 

cak iki ınüreltip alaca· 
.ğız. İdarehaneınize ınu
racaa t . 

I' .ıı Iİ nanızdltrı her vasıta ill' 
' \·İcıln<• i'iın edildil\'i ve intihabın 
!. f't•şrinicvvelde lıa('lıyarak 5, leş 
rinievvdde bittcck ve intihah netice 
side ayııca bildirilecektir. 

Dünya s lhu tehlikeyi 
atlattı 

Birinci S.1lıofeden arl,uı -

lnı a retle ıığııı lannıı~tır. 

Miiııih : 29 ( Radyo ) ltdlyaıı 
Beş,.ekili Mu<oliııi beraberinJc Ha 
ıiciye Nazı. ı Kont Cıyano bultın.luğıı 
lıaldr ı\lmaııya)'a ge'ıııiş ve ,\vııs 
tuıya lıudujımda Alman Devlet 
Rc:si Hitler tarafınıları kar~ıldııınq, 
ve husu i trenle buraya muvasalat 
ehniş!er.lir . 

Münih : 29 ( R ıdyo) - Fransız 
Başv,kıli Daladiyc bugün 11,25 de 
w lngiliz Başv~kili Çeıııberlayo 
11,45 de· t>yyarelerile buraya nıu 
vasalat etmiş ve tayyare me {danın 
da Robentıop, Alman ricali, Fransa 
ve lngilterenin Berlin Sefirleri ve 
kala halık bir halk tarafından hara 
r .. ııc karşılanmış ve alkışlanmıştır. 

Ü\ Devld Başvekıli, öğle ye 
meğini ikametlerin ~ t~hsis edilen 
otelde Hıtlerle bera1.er yemişlerdir. 
ZiyaL t çok samimi hasbihalle le 
geçmi•tır . 1 

Prağ : 29 ( Radyo ) · Hükıi 

1 
ı~ı~t; lrıgili.z-:-Fr~nsıı. r~ıiişterek tek. 
lıfını bazı ıhtırazı tedıw ltr alınmak 

1 ve Sudd mıntakasının muhtelif kı 
~ırıılara ayrılmak &uretile kabul eıli· 1 
lebileceğini lngiltı;re Başvekili Çenı 
berlayne bildirmiştir . Bu C• var ; 

Miinihtı- miiz lhrf'ler lıa~l arıı JU.Jrı 
ı-.v •I Ç· ıı'»d~ ı.ı ,. gönderilıniştiı, 

. ' 

Munilı : 29 ( Saal 2? de Kalıi · 
re radyosu bildiriyor ) - Hitler, 

1 Çemberlayn, DalaJıı•c ve Musolini 1 
arasında saat 17,30 da başlayan mü· 
zakere lam dört saat bilafasıla de· 
vonı etmek sureti le 21 ,30 da bit 
miştir. 

Çok yorgun· bir lı~ldc otclıııe 
dönen Ç.:rrıberlayn; etrafını sar o ll 

gazdecilcre giiler yüzle : 

" - İstiralıata ~ok ınuhtacuu; 
)imdilık size birşPy söyliyeıııiy•c• 
ğiml ... 

Demişlir. ı 
Munih : 29 ( Saat 2'i,30 Ka 

hire radyosu l.ııldiriyor ) • Hıtler; 1 
müzakerelerin hitamından sonra 
Çerıılıerlayn, Daladiyc ve Musoliniyi 
resmen akşam yinıeğinc davl'l et- 1 
ıniştir. Fa~at; . Çem~>~ılayıı'le Dala 1 
diye resmı elbısderıı:ı beraber ge 
tirenıelıikf.cri cilwtl~ bu d;ıvı:te ica 1 

bet edı-mi yectklerind n kendilerini 
mazur germesini Hitl~rden rica et 1 
mişlerdir. 

Pr~ğ : 29 (Kahire radyosu 24,35 I 
de bildiriyor) - Hükıime1; ıon dı - ı 1 

kik ada Avı upada sulhun istikrar 
ve temini için Siidet manıı<aaında 
lıüyuk bir feragate karar veııuiş ve 
bunu lngilt re hükıi ııdirH· bilJirnıi, 
tir. 

Hükumet; Sudet ıııanlrkasında 

jı•: 

btı mıııııkada yeoi bazı · ı 

k . J" . 1 1 Jıııı verec~ , .şı:n ıtcı ıu U• . ,.
1 

için lıenıan müzakerata sı" '1 . . ••\ 
ve bunun için de ltşıınıe• ,1 

\'(' nuoa kadar bır ıııülılel 

bıı müddet zarfında lngıliı 
1 

r 
· · · d'l k Jevlel rının tensıp e ı ece ' ı 

d ııtıJ rakabesi altın ,ı bu ıııa ~ 

edilme ·ini w ihtilafın h• 111
11 

da Mütlahit Amerika de' 1 ı~ 
hur reisı Ru2.veltin h•keıı• 
masını ı>tf ıııiştir 

Kahire : 29 l Saat 1 
aj-ınsı .. M cizıkereler , 

. l'' n • lı•nüz resmi bir telı ıg' ı 
kıı'' mcsine ı ağnı e n sızan .. ~ 

habere giire Hitlerle "\ 
· <l d j ,Jor 

arasın a evaır. e en 
11 

1
. ,,, 

nıbzakcı ede taın .ır 

efkarı iı:ısıl olınu~tur. •JJ 
Bun~ göre A1nHnl"r ~ı<" 

takasını ( 3 ve 10 A~U' 
8 · J .. k 1 c ,eı rın e muza ere eı 

11
p 

niz•sız m'ntakalar h HiÇ 
0 

re ) i~gal edrc klerdir ·(il' 
ınınt<ti(alarda şim•lıhl: ·n 
ınürakabesi ve lngilit1''

1 

kil' işg•Iİ . ıltında bn uııaca I "' 
A Ç k>SV sonra lnnıı v ~ e ' ti 

. . d . .. dı.er 
ınelleıı ;ırasın a muz · 1 ,ıı 
!anacak ve y.-ııi hudut. ,J 
ha tardla asayış teıııııfl~ 

. . . [ııı 
sonra !,.gılız a -kederı c~ 1,r 
nıuıtakalardan çckıl •c ;I 

Bu karar bugün Çek 
1
, 

diğer alakalı dtvletJrre 
edilecek lır 

Alman 
kasını yaıın 

ıneltri kuV\'dlc 

LJ' . -;ı rıtl r ıızmctçı aı • r' 
ııı' Evde çalıştnill< 1111 

kadın aıç ve bir ,.ı~ 

haranry r. lstıyerı!',ı 
hanemize mUracaa C.,: 
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• Avrupa Ekspresi Seyhan 
Tahsil 

Defterdarlığı 
Şefliğinden : 

Sahife 3 

H!rkcsin beklediğı gün geldi ... Yeni mevsim başlıyor 

Dün Ekspreste Prağ ve 1 Adana Maliye Tahsil şubesine 
Berlin vagonları çıkmadı • 936 yılı kazanç vergisinden 215 lira 

' 61 kuruş borçlu makarnacı O man 
Asri Sinema 

•kin 
ı ve par 
ak bir ge· 
Ce}d' A· .. 1. ,, ırı b' 

<I d'J· ır por 1 ıııı. . 
oıd 101 andı 

u .. Yıldızlar sarı kıvılcımlar 
&oıı, · · 

~ d k' rını sık sık kırpıyorlar-
ktayd a ık ada çöld her şey uyu 

ı. 

Gcc,nio .. 
leııahi orttüğü esmer ve na 
• bi kuro yığınlarının arasından 
bıı.: su Süzülüyordu. Suyun fış 

... s . 
•kc ğ eı ınlemek ıçin dallarını 
ı... 1 

a daldıran hurma ağaçları . 
·~ırtıs 1 d 
Ah a karışıyordu 

ııı,t 1 . 1tııu1 >ır kayanın arkasına O· 

:lll'lll•.tu..;,.. ~eı·Rilisinin gelişini bekli 
Ilı ra sıra, parlak parlak a· 

ı~,i~a ?akıyor ; bazan da, dü 
Pi ' bır ruhu semaya yollayan 

ara b k Ara 
1 

a ıyordu . 
h h

11 
'~n lıir müddet sonra, kum

r Pa aroaktan ve zedelemekten 
ea ig'.bi hafif bir ayak sesi dıı· 

' Çıoj lotl b' .. k 
ı, D- • ı ır urperme ap· 
k iç;~0~.u ve sevgilisini karşıla· 
iki ııden ayağa kalk tı . 

ille 
9
&enç ve ateşli vücudün bir

ı n ar~ldığını, yalnız hurma dal
lak~t as.ı~da gizlenen ve iri bir 

~~el . dılııııini andıran 1 ilalie • 
eıı i . ' 

bib Çıne sindiren ve her şey-
lk ~· • bernıiş gibi görünen ır 

ef 0
'lbildiler. 

ıit' • 
~h • $ 

t 
11 ı; ~ıc t le Fatma bir senedenhe-

D 
lıyorla rdı. 

elik ~lııu anlı boylu poslu geniş o 

J,1 ~ı ' Çevik .. 1 .d. 'ı . 1 ,. ı•(la vucut u ı ı. nce s ya ı 

lstanbul : 29 ( Hususi ) Son 
zamanlarda gecibrek şehrimize .gel 

• mekte olan Avrupa Ekspresi , dün 
sabah vaktinde gelmişse de, ancak 
iki vagondan ibaret olduğu görül. 

etrafa yayıldı: "Re· , müştür. 

is, Huzaa cinsin · ı

1 
Bilhassa Prağ ve Beriinden ge· 

den bindeve geti· !erek Belgratta bu Eksprese iltihak 
tene kızını vere etmesi muhtemel olan vagonlar 

k ı d' yoktu .. Bundan da Çekoslovakya 
c~ · . ,, ıye. 

DeHlerin Huzaa ciıısintirn ol- ve Almanya arasında demiryolu 
nıasının şart koşulmasıııa seb~p şu münakalatımn durduğuna hiikme-
idi: Hllzaaya gidebilmek için bir de dilmektedir . ltalya yoluyla gelen 
reden geçmek lazımdı. Halbuki bu Ekspre~. Belgratta mutat i!tasyo 

l derenin civarında daimi surette bek nunu yaptıktan sonra dblıa fazla 
·!iyen bir arslanla bir yılan bulunu. lıeklemed~n yoluna vem etmiştir. 

1 yordu. Kimin yolu o•aya düşm"'üşse Diğer taraftan bir lıarr ihtimali 
bir daha geri dönmemi ti.. dolayısile Almanyaya ve sair yer· 

1

1 
• Bu plan sayesinde Ahmed ko- lere giden allarımı için istenilen 
!aylıkla ortadan kaldırılmış ola· 1 yüzde beş harp sigortası hükume· 
caktı.. J timizce fazla görülmüş, bunun yüzde 

R~is iki gün ~onra delikanlııı bire. indirilmes'. h~s~sunda icabeden 
çağırıp bu tek!ifi bildirdi. Ahmed 

1 
tetkıklere geçılmıştır. 

tereddüt göstermeden derhal deve 1 G • . .. 
leri alm~k üzere yola çıktı andı, ateşlı soz-

Bütün yollarda F atmanın ha a- l .. l •• 
lıni görerek gidi)ordu .. Sevgilisini er SOY uyor 
ve saadetini, aşkını düşünüyor, şar· 
kılar söylüyordu Bu suretle artık 

Fatma ya ta!"'amile kavuşmu~ ola . 
caktı Halbuki, beri tarafta onu bek 
!iyen ~kibetten tamamile haber 
sizdi .. 

Yolun yarısıııa, yani derenin bu 
luııduğu yere geldiği vakit korkunç 
bir sayha duydu; ~ıı kiikremeyi mü· 
teakip koşarak kumları bulut gibi 
kaldıran arslanı gördü. 

Ahmed korkmadı; k~çük bir he 
yecan bile duymadan kılıcı kııııodaıı I 

1 çe~ti, w arslanın üstüne hücum ı 
ettı , 

1 

1 

Gandi aylarca süren bir sükuttan 
sonra geçen gün tekrar Hindistan 
milletine hitap etmi:ş ve at t şli söz. 
ler söylemiştir. Kendisinin hasta ol 
dufıı ve artık siyasdten çekileceğı 
~a kındaki şayialar bu suretle tek
zip edilmiş bulunuyor. 

Gandi, Hindistan meclisinde ver. 
diği bu son nutkunda memleketin 
askeı i kuvvetinin inkişafı lüzumun · 
daıı lıahsetmiş ve buna da bazı mer. 
h~le~erle nihayet erişileceğini söyle· / 
nııştır. 

Hindislaııın milli ~eli, memleket 1 
istila edilirse ne yapılacağı hakk ı n. 

daki suale şu ceaabı ve rmiştır : 

~Ul~k ~e iı i kara gözlNi yüzüne 
~Ord fakat canlı bir güzellik 

'ı~ N~~ . F atmaya gelince ; kıv ı 
~lak diı e sıyali gö:ılermın 

Yarım ~aatlik bir müsaraadan 
sonra, Ahmet birçok yerlerinden 
yaralanıııış olduğu halde, arslanın 

canına okumuştu. 

Başından geçen bu vakayı sev· 
gilisine anlatmak arzusile gömleği 
ni çıkardı, 'e kendi kanile göınle· 

ğ'inin üstüne, arslanla mücadelesini 
anlatan uzun bir kaside yazarak bu 
nu bir postacının eline verip yol 
ladı , 

<- istiklal ateşi ile yanan, bu 
uğurda kendilerini fedaya hazır on 
milyon genç toplıyabilirim. nu kud 
ret kar~ısında da hiç bir düşman du 
ramaz . Derhal istila fikrinden vaz 
geçer. 

lteyq ışığı ile çöl utuklarmda lıir 1 

~ 01
1~ Fa~nıanın babası kabileriıı 1 

1 Jl cıvaıın en zengin adamıı· / 
Heyecan Macera Aşk ve Gü , , 

ul ık Filmi işte ı\f ~ 
llJı l k "1 . . . k d 1 

J ~· · • auı tııın reısı ·a ar zen 
"C~ıld· YAZLIK ııJ,t 1 aıııa onuıı haziı cleri ~ 

lı /hengın fITT kAlhe ve me"rt bir 
ya 'Pli .. 

Gömlek, F atınarıın 
elıne geçti. 

tltrdc~ i~i scvgilinın hulu tuğu ge 
() 

0 bıri 'd' 1 ı .. 
~~ ır,~ec• Fatmayla Ahmet evl~ıı 
'ı •n rıı. . 1 . • • k 

'erq;ı · •e eyı reıse açmaga a· 
t er 

1ı rt,§i .. 
a~ gunu Ahmet F 11tınayı gi 

ı\h asından istiyccektı. 
·p ~ a~ırı • Yanına krndi maiyetini 
~ lızı ilıanın babasına, ıeise gitti, 

l:n t Allahın emri ile peygaın. 
" a,lit . 

~ r ak . e ıstedi .. 
'td1 ~t rnağrur baba, Ahmedi 
1 tılet1. 1 zına layik'> bulmadığı ıçiıı 
ll "' r~d l tti. unun üzerine Ah 

'• '"
11l n · ı e 1 ~ ır hiddete kapılıp 

lıı i a E . 
kı nıır, ıledı . Haberiniz ol· 

'111 ı eğ 
~ siz· er Fat~ıayı vermezsenİ7 
••· ın ve 1 d . . .. •na ıem c ıııa ı ıetınızııı 
~ gelecek 

<ıı '\ ~bile r .. var .. 
le cı~ı bu söze sadece giil. 

C•v • aı.ı erdı : 

• 
A.r~da .. 

t' f.ıcr .. 0 guııler geçti 
. qı leri ~~.11 gl tikçe, kabilrnın lıü 

' 
1~r .. Uro t hdidine maruz kalı · 

I~ ' •e d 
~ ~k·dırıa:Ş~rı çıkmaktan kork

0
1 

rq ork 1 kap,anı oılardı. · 
1
t;r gı~:u h~psinın bıışlaıında hiı 

ı tılılı.ı dola~ıyor<lu 
·~,, Yet kab·ı · · ı · 1 b. ' • ~ 1 ı enırı ı ıtıyar arı ır 
ı, erek . 

ı 1Y~ti b; reıs~ gıttiler ve bu 
ı~~ı • . r kt1rara veya lıir ıı e tic~ 
~! 0 ~·nl;ı·ıı ~ö y f.,diler. 

,
11 

~1 1 , )' ; kuru!dıı : Ve .<\hmedin 
lı · rıld.,ı ıı' rıesın ~ k.ır r "" 

ı:·tte~i 
ahalı wyl• . bir lıalıer 

Kabile reisi kanla yazılmış olan 
kasiueyi okuyunca ürperdi, ve böyle 
kahraman bir delikanlıya kıymış ol- . , 

duğunu düşünerek pişmanlık gelır· 

di. lkınci bir ölüm tehlikesinden onu 
1 

kurtarmak üzere hemen yola çıktı. 
Dere boyuna yetişmek üzereydi. 

Tam bu ~ırada kumların üstünJc 
uzun ve korkunç bir hışıltı duvdu. 
Birden arkasına dönünce, azgın ve 
siyah bir yılanın kendisine saldırma. 
ğa hazırlandığını gördü. 

Gürültüyü uuyaıı Ahmed hemen 
koşlu, ve yılanın kafasını yakalaya· 1 
rak kılıcile vücudundan ayırdı 

Reis yapt ı klarını affetmesi için 
Ahınede tarziye verdi . Sonra onu 
alnınJaıı öper k .1 ıınatlığa bhul 
dtiR"ini söyl~dı. 

Aradan bir ay sonra d~likanlı, 

karısile deı enin kenarın fa v• iri bir 
pbrtakal dilimini andıran ayıı ışı. 

1
, gında dolaşırken arslan ve yılan lıi · 

kayesinin biitiin tafsilatını anlatıyor 
[ ve aşkı için hundan daha tehlikeli 
j bir iş yapnıa lazım gelseydi onu da: 

tereddüt etmeden başaracağını i l av~. 

ediyordu. 

Gaip mühür 

Sinemada 
Bu Akşam 

Emsaline nadir tesadüf edilir 
bır fevkalii lelik de vücude getiril· 
ıııiş ve lıify ük muharip Napolyon. 
l>ln hayatını, ınac e• alarnoı ve aşkını 
tasvi~ eden 

Bii}'Ük leıııaşalı ve lıaştaıı ba· 
şa çok giizül renklerle süslü büyük 
Tarihi Fılıni takdim ediyor. Bütıı n 
Sinaına me raklı fa·ının görm esi la · 
zım g:·•lrn rnfes b:r şaheseı 

Haş Rolde: 

Mınam Hopkıns 
yı-;01 

Adana Erkek öğı etn1en 
Okulu Direktörlüğünden 

Okulumuzun talelıı• ihtıyacı için 
250 takıın rlbist- clik ı ıni 15 >gün 
müddetle eksiltıney~ koııulınu~tır. 

Ş.hsıına aid nıührüınu gaip et Katı ihalesi 4 10 938 de Salı ~nü 
tim. Bu mühürle hiç bir kimseye saat on dörtte Kültür Diıektörlü· 
borr,uııı yoktur. Ye~ısini kazdıraca ğünde 5· apılacaktır. lst eklite:ın şera 

' ğıındarı ga:p ıııuhrüınün hükmü ol ilı anlamak ve mı:ııııneyi giirmek 
ınadıg" mı ilan ederim. u··ıe 1 e .. Ok ı '<l ı t' ı r gun u ı arcsiııe ve 

Salmanbeylı köyünde ihale günu de leminatlarile bitlikte 
otıırnn Bedri oğlu Mdı 1 komısyonumuza müracaatları ilan 

mt>l Ali !;iımş<'k 1 olunur. 

9798 22 - 25 - 30 - 4 9769 

ailesi N :bilenin Belediye oteli ola 
rak kullanılı;ken. makarna imalatha 
nesi yapılan ve şimdi kapatılorak 
eski çar~ı mahallesinde 109 numa 
ra1ı ev olarak kullanılan binade ma-

1 

karna imalatına mahsus 1000 lira 
muhammen kıymetli ala! ve edeva
tın 15110'938 gününde müzayedesi 
y,apıfacağından taliplerin müzayede< 
ye iştirak etmek üıeıe }'<ı75 pey 
akçasile Maliye Tahsil şubesine 

mür~caatları ilan olunur. 

1 30 4 7 9803 
t 

Dört~ol belediye J 

reisliğinden: i 
1 Su ile müteharrik Dörtyol 

~ehir elektrik tesisatı proje~ m ci · 
bine» 12 9 938 t~rihınpen ılibaren 
kapalı zarf u ulile k iltm ye konul 
muştur. 

2 ihale günü 13 1 O 938 per-
şenbe günü saat 15 de. . . 

1 3 Muhammen ke şıf bedelı (29· 1 
002) lira (70) kuruş ur 

4 - ilk teminat (1450) lira 14 
kuruş. 

5 - Proj~ ve şartnanıelerini 

görmek isteyenler Belediye yazı 

işleri bürosunda görebilirler Talip· 
l<>rin ihale saatınden laakııl lıir saat 
evvel kapalı zarflarile belediyeye 
yatırmış oldukları ilk teminat akça· ' 
sına dair makbuzu encümene ver 
meleri şaı ttır. 

6 - Taliplerin kanunda yazılı 1 

resmı vesikaları ibraza mecburdur · 
lar. 

7 Belediyeniıı bu tesisat ve İn 
şaat içinher hangi lir taliple bedt" 

1 Birinciteşrin l938 Cumartesi gündüz matinesinden itibaren fevkalid 
Sinema müsameresi olarak beyaz perdenin Şöhretli Sevimli - Altın sesli 

Primadonnası 

( JANET MAKDONAL T ) 
ile. çok sevimli arkadaşı maruf tenör 
( NELSON EDDY ) NIN 

Yarattıkları ve gözle göriilmeden hakikatına inanılmıyacak kadar güzel 

' ' ' • . t 

~1-MARiYETA~ .. ·1 ... 
* * ....... t ................................................................................. ~. 
• • 

Eşsiz eseriyle kapılarını açtığını sayıo müşterilerine arz ve kendilerini 
davet etmekle şeref duyar 

Mariyeta: Herkesin sevdi ti iki büyük Yıldızın en güzel temsilleridir. 
Mariyeta, Gözleıi kamaştıran ihtişam İçinde geçen Aşk-Muiik-Güzellik 

şaheseridir 

Mutlaka görünüz 
Ayrıca: Mektepliler Spor Bayramı ( Tiiıkçe sözlü ) : Renkli Mikimavz 

Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Cumartesi 2,30 da gündüz matinesi 

1-
2-

( Mariyeta ) 
( Gece yarısında bir 

Telefon Asri 250 

DOKTOR 

• 

ses) 
9801 

İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İ skan ' dairesi 
a partımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder • 

yanında 

21-26 9714 

li ınugasseten tediye !'dilmek sure 
tile de anlaşması kabildir. Ancak 
bu gibi taliplerin ihale gününden 

__________________________ _, 

on gün evvel belediyeye miiracaatla / 

anlıması lazımdır. 1 Yeni ·çıkan kanun ve nizamlar 
14 - 20 - 30- 5 97 ,

1 
Devlet Demir yolları 6 cı 
işletme Müdürlüğünden : 1 ~---

lşlttnıeıııiz ihtıyacı için şaılnaıne ı A vulCa tlık 
sinde yazılı v~sıflarda ı 20 ton sön ' 

Kanunu 
A rın un \u. / jfJfJ /\alıııl tıırılıi . 271611938 

\pşrı tnrılıı . iP it /938 

- Dünden artan -

memiş kireç açık eksiltme ile satın 

alınaca\c:tıı. Muh;mmen bedel 2 ıOO 
Liradır. Eksiltme, 151\\)1938 Cumar· ı 
tesi günü saat 10 da Adanada İş· 
letme müdürlüğü binasında toplan. 
acak komisyonca yapılacaktır Mu ııııntakasındaki mahkemelere tebliğ olunur. 
vakkat teminat 157,50 lira ve kati Bu memnuiyet hilafına hareket edenler ilk defasında işten ve le· 
teminat bunun ıki mislidir. Şartname kerriiründe meslekten çıkarılırlar. 
ve ıııııkaveleleri komisyona müraca· ~ Madde 41:! Vazife ırasında veya ifa ettiği vazifeden dolayı bir 
atla bedelsız olarak görülür. Kireç avukat aleyhine işlenen suçlar lı~kj<ında Türk Ceza Kanununun Devlet 
ler Atlan~ . Ü3m3l\ife ıstMyonların · memurları aleyhine işlenen cürümlere mansus olan hükümleri tatbik olu· 
da veya işletme ıuıntaka ı •lahilinde nur. 
ki veya ijç is!. sr.onda te ·liııı edile 
bilıı. . ' 

. istek ilerin 938 y ı 1 ı ticaret odası ft 
vesıkası , nüfıı~ te1kere~ı ve Adana 
vcznesiıo~ yatır acakları ilk teminat 
rnaklıuzu vt' ya şartn amesin e bağlı 

nıınıııııesi veçhi ! ~ banka teminat 
mektununu lıam i len n, uı11 vrn aatl t' / 
ı·ksiltın d lıululıın11I rı • 

'jO 4 · /) - 14 9797 1 , 

' Giindelik ;y.ısı ga<e lc 

Madde 49 - Avukatların vazifeden doğan veya vazife sııasında 
işlenen suçların:lan dolayı haklannih takibat icrası Adliye Vekilinin iz· 
11ine bağlıdır. 

Tahkikat Adliye Vekilinin tensib edeceği makam tarafından yapı · 
lır. 

Hul'rnk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunlarının duruşmanın İn· 
zibatıııa müteallik hükümleri mahfuzdur. 

Madde 50 - Bu kanun hükümleri dairesinde avukatlar levhasına 
kaydı ıcra edihncmiş- veya muva1cka vesika istih~ali suretile bu hakkı 
iktisab etmemiş olanların, şahıslarına aid bulunmayan her türlü dava ev· 
rakının tanzim ve ıcra muamelelerini takib veya avukatlara mahsus di· 
ğer sal~h\xetleri istimal etmeleri veyahut avuk t unvanı ta ımaları mem· 
nudur. 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylı 600 

• 

• Bu meınn<1İyet hükmüne aykırı haroketıe bulun1nlar ilk defasında 
be~ liradan elli liraya kadar Ağır para cezasına ve tekerrürü halinde üç 
aya kadar hapis cezasına mahkihı edilir! r. 

r . Avukatlık yapmak salahiy ini lıa . olınadıli:ları halde muvazaalı 
sur il·· mıtlub te nellük veya k:ınu~ların hahŞettıği sair hakları suiisti-

1 mal eylemtk sur ile av ı 1 ra id salahiyetleri kullananlar üç aydan 
hir seneye kadar hapis, beş yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalan. 

3 Aylık 300 
Aylık 100 

l Dı~ men ckc ı 'e ıçın Abone 
bedeli değişme• yatn11 posta masrafı! 
zammeuilir 

2 - ilanlar ıçın • ıdaıcı c ıuuıa-
caal edilmelidir. . J 

dırılırlar. 
Mahkemelerle diğer bütün resmi makam ve merciler ve hakemler 

avukatlık salahıyetini haiz olmayanları bu sıfatla kabul edemezler. 

Üçüncii Bab 
~vukatlar Levhası 

Madde 51 Baro idare meclisi, her adli yıl başlangıcında. 

(Sonu Var) 9583 
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t'AMlll< ve ı<oz;;----
Kilo Fiati 

CIN.Sı 
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TURKSOZU 

Matbaacılıkj 1 Gazetecilik\ 

l'lütı nrvvi rı nkli 

lıtr Jiirlii talı i~leıinizi 

an~ak 1 üık>f.ziiııün oto 

malik nıakinalarında 

Yaptıra lıilirsiniz. 

F seıleriııizi Tiirk 

sfoii n atl>a:ıs·nda ba!
torıı111.. Temiz bir 1 ab 

ncfü Lır cild iı;iırdc 

e~eıiniz dalıa kı) met 

lmec<"klir. 

Kiilüphaııl'nİzi gü 

zelle~tiıııı rk istiyorsa 

nız kitapiaı mızı ')ürk· 

sözünün nıiicdı t ıanc· 

sirdt p c. tır ınız. N,.fis 

• 

1' A B 
• 

K 11' AP 
• 

C 1 L D 
ı . 1 

GAZE'l'E 

1 i ı cild, renkli vr mı 

lıiı kapak lıölgcdt an 

cak Tür ksfüiinıle ya 
pılır. 

R~mıi eurak, ced 
vı ller, dı•fterl<'r, ~ekler, 
kar ı u··ll'r k5ğıl . 1arf, 

kaıtvili: ,. lıı'ıı nuın 

tah iş 1 eriııİ7., en kı'a 

l.ir ıaıııanda en ıı..Ciı 

lıir şddl<l" rn zarıf lıu 
ıufaıla Türksiiziinde) a 
pıltr . 

Türl..sözü matbaa

sı "Türksözii.nJen bış 

ka lıer boy<la gazete. 
mecmua, tabeder. 

ller mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayr ak ustafa Nezih Çay 

larının muvaffakıyet sırıı bundadır 

Adana için lıazırlannıı~ KOKULU, Seriııltlıcı Yazlık Ça.lar, 
lıususi kutu ve paketler içinde 

ALİ RIZA KELLEŞE.KER TiCARETHANESi 
ne gelmlftir. Bir tlnçan ç.,y günün bunaltıcı sıcaıını kar,ııar 

·---~--------= c. - ~~~~.,..,.,.~,...,,. ...... ...,,.,,.,,.... ______ _ 

1 Seyhan defterdarhğından: 

Senelik 

Muhammen bedel 

Mahalle~i Numarası Cınsi icar. lira 

Kapalı çarşı Saçbedestan 59 Dükkan 40 lira 

~ipahi pazarı 23 .. 25 
Karşıyaka 4 " 41 
Müze ci ,arı 2 Mağaza 175 

Yukarı<la mevki, cınsi· ve ıııuhammem bedelleri hi7.alarıııda yazılı gay 
ri menkullerin bırı·r senelik icarıı.a talip çıkmadığından on gün müddet 

le uzatılmıştır , lh.ıl lcri 6 birinci teşrin 938 kerşeınbe gününe müsadir 
olduğundan isteklilerin "107,5 tenıinal akçalarile ıunkür günde defterdar 

lıkla topl.ınaiı koriıi,yon3 müracaatları 980~ · 

-------ı 
Körting Radioları 

1 

Ntş'e~izi, Ze\ ~ ııizi artıracak ve evinize girecek yalnız K örti n g 
Radıolarıdır. Güzel möble, tabii ses, parazitsiz müzik ve çifte hö 

parlöıü Körting Radiosunda bulursunuz. 

Belediye • 
cıvarı 

9799 1 3 
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IRMAK HAMAMI 
Hükumet konağı civanodcı Ulus parkı karşısında 

Sahılı . Ômeı l.üJfı Scıçuk 

T;ıtlı ~uyu ıl" ıııc~!ıur lımak Haıııaıııını açtım . Sayın nıüşlerilrıımin 
bıhbal v·~ 1~1ird.;.t!\·111'f gö1 örümfr lu"ıınduı "ıak l ütiiıı nı•lzcnll'yi yeniden 

<lfği~•·ıdioıı Duş ve Banyo yerleri 
ilii•e dtim. 

Konf ur , uc<1zluk 9779 

-- -·-- ,., -·--
Doktoı Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsılini ikmal ctıııış ve B~rlin h.;slahanelerinde uzun mıid 

dct a~istanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslüm apart
manıııda lıergün sabahlerin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 yaka· ' 
dar kabul eder. g. A. 9598 

, 

. Kumbaretı biri 
1 

T lJRJCl)'I! 
C1JMHV IN6Tl 

~lRAAnBANKASI 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bülüıı lcferıüatı KROM 

olduğu iç'n kat'iyyen paslanmaz . 

Ucuz, şık bebek arabalarımızı, 

Adler ve Singer 

bisikletlerimizi, Naun1a n Dikiş, 

iDEAL ve ERfKA yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz . 

Veresiye ve peşin satış yerimiz : 

• 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

· ı elefon : 168 
9490 

Dikkat 

ş 

1 

k 
ucuz 

s 
a 
~ 

g 
ı 
a 
m 

•• 

Telgraf: Başeğıneı 
71 

,,Ateş ,, Geliyor 
S 'ba l arı 

Ateş 
· ıı Türk anlras1 

fabrikasın• 11 

Ateş 
Marka sob:t 

ve oc ıldarırı 1 

Yakında 

Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız _../ 

Hiikumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğıneı 

':.1490 70 

Uıııumi neşriyat nıüdüriı 

Macid Güçlü 
Adana Tü(ksözü nıathaası 


