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Halayda umumi bir 
af mı ilin edilecek 
........................ 1 ................................... . 

Meclis,kabineye salahiyetler vererek 
dün muvakkaten tatil yaptı 

-llıild ~ııtakya : 8 ( Hususi muhabiri· 
'iclt tn )-. Hatay Meclisi Teşrinisa
'-tiJ toplanmak üzere muvakkaten 
lll&ı.:8Pmıştır . Hatay Meclisi son 
~&relerinde, umumi bir af için , 
~'Y.e salahiyet vermiştir . Hatay 
~ tsı bu affa ait proj~yi Teşrini· 

r,e. kadar hazırlıyacaktır . Proje 
rıaın açıldığında müzakere edilt'-" N ·. M~clis ayni zamanda Maarif 

ltlih~fıa ışleri üzerinde de kabineye 
1Yet vermiş bulunmaktadır. 

Iİ Antakya : 8 (Anadolunun husu. 
f ııatıbabiri bildiriyor) - Hatay 

I~ llıeclisi dünkü toplantısında 
~Ye P ve l.azkiye hudutlarında Su· 
'-t ~ernurlan tarafından bazı Ha· 
· '<oyleri üzerine yapılan tazyika 

Y .. et verilmesi için hükumetin te
._y lerde bulunması mustakil Ha-
~sta pulları bastırılma~ı, Türk 
~arşanm Hatay marşı olarak 

Gazi köprüsü 
~el~ce~ yıl Ağustosa 

0aru ıkmal edilecek 

~ lıta b 1 i>priiıü n .. u: R (Teldonla) - Gazi 

Hakkına ve bayrajına kavu,an Hatay 

kabulü, aşann kaldırılması şapkanın 
Milli serpuş olaı ak kabulü tatil es 
nasında yeni mu.,;takil devlete ait 
kanunların neşir ve tatbiki için hü 
kumete selahiyet verilmesi bir çok 
yerlerde orta mektepJer açılması 

hakkında tr-menni takrirlerini esas 
itibariyle kabul ederek alakadar en
cümenlere ve hükumete havale et
miş ve bir ikinci teşrinde toplan
mak üzere mesaisine muvakkaten 
nihayet vermişdir. 

Donanmamız Egedeki 
talimlerinden döndü 
Donanmamız bugün İzmirin 

9 Eylôl bayramında bulunacak 

Ordumuz gaziantep 
manevralarına başlıyor 

Mareşalinıiz Fevzi Çakmağı 
büyllk tezahürat içinde 

Gazianteplfle 
karşıladı 

Gaziantep : 8 ( Hususi muhabirimizden ) - Mare· 
şalimiz Çakmağa Gaziantepliler büyük tezahOrat yap
tılar . Bı.ırada yapılacak manevraya iştirAk edecek olan 
kıtaat şehrimiz çevresi ne gelmekte ve tayin edilen 
konaklarında hazırlıkla meşgul olmaktadırlar . 

bayram yapan halkımızın sevinçleri manevraya iştirA 
edecek kıtaatın buraya gelişlerile bir kat daha artmış 

Kadınlarına varıncaya kadar asker olan Antep ha 

kı, kahraman Mehmetçiği görmek, onun tatbikatını y 
Manevraya üç güne kadar başlanacaktır . Büyük 

1 Erk4nıharbiye Reisimizin buraya gelişleri dolayısile 
'-------------1 

kından takip etmekle Orduya sarsılmaz inan 
lerini tekrarlamak fırsatını bulacaklardır . 

•Cenevre yolunda f 
• t 

' : lstanbul: 8 {Telefonla)- ı 
t Hariciye vekltlmlz Tevfik t * Ru,ıu Ara• bugUn Canev- $ · 
t reye hareket etmlftlr. t 
t Cenevrede Sadi Abat t 
t paktı davletlerl murahhas $ 
: larından mürekkep bir he- t 
t yet ehemmlyetll mUzake- t 
t reler yapacaktır t .. ·----··--------·· 

Bir arabacının namuskarlığı 

Belediye zabıtasının tam vaktında 
tedbirler alarak faaliyete geçmesi ve 
bir arabacının da güzel ahlakı neticesi 
olarak kaybolan beş yüz küsür lira 

tirip belediyeye teslim edecektim. 
Mademki siz geldiniz buyurun işte 
cüzdan!.. 

lir, 8.1 .~un İnşa atı haylı ilerlemiş-
6~,,1 ~un dubaların montajı bitmiş, 
~~'indeki kısımlar yerlerine kon 
~nd'· Dubaların çoğu Balat ate+ 
fil~~tien l'nkapanı sahillerine geti 
~İQe '· Burada birleştiril~rek üzer
tibj i r•ya kaldırımı. tramvay rayı 1 

u' krc ~aşlanacaktır. 
~ ..... h apanı cihetinde beton kazık 1 
\ tC>ntakdması ta namlandığmdan 
"J)ı atırlıtındaki Şahmeran Azap· 

İzmir: 8 (Tele
fonla) -Bir müddet 
tenberi limanımız

da bulunmakta olan 
donanmıunıı. talim · 
ler yapmak üzere 
evvelki sabah Ege 
sularına açılmıştır. 

Yunanistanla yeni 
ticaret mukavelesi 1 

,müzakeresi başlıyor 
Ankara: 8 (Hususi mu ha birimiz / 

den)- Yunanistanla a'amızda ytni 1 

bir ticaret anlaşması yapılmasına ka 

on dakika gibi kısa bir müddet için
de bulunmuş ve sahibine teslim edil-
miştir. Bu hadise hakkında aldığımız 
malumatı aşağıya yazıyoruz: 

Mersinde zahire ticareti yapan 
Mehmet Bufday adlı birisi dün ö~-leye 
yakın Mersine gitmek üzere fırka ka-
rargahı yanında bir arabaya binerek 
Yeniistasyona gidiryor. Bilet almak 
üzere gişenin önüne geldiğinde panto
lonunun arka cebine koymuş olduğu 

Diyerek koynundan çıkardığı 
cüzdanı memurlara vermiştir. 

Memurlar; içerisinde biı beşyüz 
lük, iki altun ve bir gümüş ve altı 
tek lira bulunan cüzdanı, bulunma· 
sandan ümidini çoktan kesmiş olan 
tüccar Mehmet Buğdaya getirip 
teslim etmişlerdir. Cüzdan muhte. 
viyatının tamamen yerinde olduğu
nu gören tüccar memurlara teşek· 

kür ederek kısa bir zaman içerisin· 
deki bu muvaffakiyetlerinden dola
yı kendilerini tebrik etmiş ve hediye 
olarak beş lira vermek istemiştir. 
Fakat değerli memurlarımız; vazife· 
Jerini yaptıklarını söyliyerek bu tek. 
lifi reddetmişlerdir. 

~arafına naklolunmuştur. Bir 
Qı ne kadar o tarafta kazıkların 

:sana başlanacaktır. Kışın :in 
ii ~"a?1 edilecek ve köprünün 

'-'1tıı l ekı Ağustoısa bitirilmesine 
•taktır, -

ltı liraya satılan 1 

İzmirde donan· 
mamız mürettebatı 

şerefine birçok ziya 
fetler verilmiş ve 
donanmamız halk 
tarafından sahil de 
büyük tezahüratla 
karşılanmıştı. 

Donanmamız ya- Donarımamızdan bir pıırço: Yavuz 
rın fzmirin 9 eylul 
bayramında bulunmak üzere bu ge~e limanımıza gelecektir. 

Q· Çocuk 
... ' f ~ katsız ana muha-

keme ediliyor 
~l'ldr d 

· l lno·ı~ a Yedi yaşındaki çocuğu· 
t L •' il f' ."tdı ırasına (6 liraya) satan 

" 111 rnuh k · .... , k ~ a emesı goru me -

Qll\ı ah r ornas ismindeki kadın. 
lıc &atrnadığını iddia ediyor: 

• ~ ~ 0 tlurnu satmış değilim. 
Yüyüp t b' d'I . · · 1 

tına er ıye e ı mesı ıçın 

litq
1 

d "erdirn, Aldığım 1 in-

~ ~erdik o~la.rın hana hediye 
·~d111 lerı bır paradır. 
İ~ ~n, ~OCtJğunu verdiği kim· 

~dilcbit •ıle olsa bu iddia ka
~l~)c dır .. Fakat kadın çocuğunu 
~ 'til .. b 1 t;-'tl'-en ote eri alıp satmak 
it, •darnı d b' · t:- ar an ırın~ ver-
~ti~ . 
. •sın· 
~t ındeki çocuk kadının 

~itı~~ur, fakat şimdiki ko· 
t•~, Uvey babasıdır. Bunun • 
ıtı t' kadını bu hareketine 

' 'f'tik etmediği anlaşıl-
~n, e.aıı· 

" kocasından olan 

Mussolini Yahudileri 
niçin kovuyor muş? 

Bir İngiliz gazetesine göre, maksat, 
Aı:-aplığın gönlünü almak 

Londra : 8 (Radyo) - Önümüz• 
deki altı ay içinde halyadan çıkarıl
ması kararlaştırılan 10,000 Yahudi 
hakkında bazı ingiliz gazeteleri ş;ıya-

bir de kızı vardır. Hannah Tomas, 
bu çocukların kendileri için büyük 
bir yıkım olduğunu, beslemekten 
ac:z bulunduklarını, hiç olmazsa bi
rini birisine evlatlık olarak verip 
kurtulmak istediğini fakat. verdiği 
adamın kim olduğunu pek iyi bilme
diğini söylemiştir. 

Çocuğu kadından 1 lngiliz lira
sına almış olan adam onu götürüp 
başkasına devretmiştir. Erik bugün 
bulun-nuş w. ailtsine teslim olun· 
m~tur. • • 

nı dıkkat yazılar yazmakta ve tahsi· 
lal neşretmektedir. 

Liberal Niyuz Kronike adlı ga
zete, baş makalesinde şöyle diyor: 

- " ltalyan Yahudilerinden bir 
kısmını çıkarmak hususunda Sinyör 
Mussolininin verdiği kararın sebeple. 
ri vazih olmaktan bir hayli uzak
tır . ,, 

Gazete bundan sonra İtalyadaki 
Yahudilerin umum nüfusu içinde bin· 
de bir.i teşkil ettiklerini söyleyip 
bazı sebepler tahmin etmektedir . 
Bu arada bilhassa, İtalyan diktatörü• 
nün kendisini Arapların hamisi addet
mekte devam ederek İngilterenin Fi
Jistinde ve Fransızların Şimali Af
rika ile Suriyedeki meselelerini ka
rıştırmak istemesinden· şüphelenmek· 
tcdir. Bazı Araplara hoş görünmek 

..ke1fiyeli ~ . . . 

rar verilmiştir. ı 
. Bunun için iktisat vekaleti Tür 

kofıs merkezinden bütün ofis şube· 
l"ine birer tamim yapılarak Yuna
nistanla aramızda mevcut iktisadi 
münasebetltrimiz hakkında bir etüd 
yapılması istenilmiştir. Otis şubele 
ri bu maksatla piyasadan alakadar 
ihracat tüccarlarile temaslara geç · 
mişlerdir. 

Anlaşmanın her iki memleket 
için faydalı olması husumnda icap 
eden bütün tedbirler alınacaktır. 

Anlaşma müzakereleri Atinada 
olacaktır. Bu müzakerelerde hüku
metimizi Atina elçimiz B. Ruşen 
Eşrefin riyasetinde Türkofis rtisi B. 
Burhan Zihni Nerkez bankasından 
Cabir, Türkofis Balkan devletleri 
masası ş~fi Hasandan mürtkk~p bir 
heyet t~msil edecektir. 

Son tedbir münasebetiyle halya
da, lngiliz, Fransız, Amerika kon~o-
Joshaneleri bu memleketlerde birleş
mek imkanını arayan yüzlerce Yahu-
di ile dolup boşalmaktadır. ltalyan 
kabinesinin kararı verdiği dakikadan 
itibaren bu konsoloshanelere tehacüm 
başlamıştır. 

Bir İtalyan gazetesi bu hususta 
diyor ki : 

- Çıkarılan Yahudiler İtalyan 
milletinin ruhuna girmiş olan yabtı
cı ve tehlikeli ruhu temsil etmekte
dirler . 

Diğer bir gazete de, ltalyadaki 
Yahudilerin az olmasına rağmen hal. 
yan iktisadiyatmın mühim bir kısmını 
ellerinde bulundurduklarına i~aret et· 

mek.tedir,. 

cüzdanının kayıplara karıştığını göre
rek telaşa düşüyor ve hemen soluğu 
şehirde alıyor. sabahleyin ziyaret 
ettiği yerlere başvuruyor. Fakat cüz-
dan ortada yok, yok!.. Nihayet bir 
defa da belediye zabıtası müdürlüğü-
ne giderek başına gelenleri anlatıyor 
ve paralann bulunmasını rica ediyor. 

Kendisinden arabacının adı ve 
numarası soruluyor. O; bir müddet 
düşündükten sonra bindiği arabanın 
numarasının 22 olduğunu zannettiğini 
söylüyor. Bunun üzerine şehrin muh-
telif mahallerine yaya, motosikletli 
memurlar çıkarılıyor. Motosikletli me-
murlar seri bir tahkikat neticesinde 
22 numaralı körük arabasını idare 
eden şahsın Hasan olduğun.u ve hay
van pazarı civarında oturduğunu öğ
renerek hemen oraya yetişiyor ve 
arabanın hayvanlarını çözmekte ol
duğunu görüyorlar. Memurların ilk 
suali: 

- Arabanda düşürülmüş bir 
cüzdan buldun mu? 

demek olmuştur. Arabacı Ha 
san da: 

- Evet, içerisinde ne olduğunu 
bilmediğim bir cüzdan buldum. Hay. 
vanların yemini verdikten sonra ge· 

KARAT4Ş 
PLAJINA YENiDEN OTO· 

aus SERViSLERi TESiS 
EDiLMiŞTiR 

Cunıartesi güllleri saat 14 de 
ve pazar gwıleri de saat sekizde 
otobüsler Ac,.mhanrndmı lwlk 
malı tmJu. 

Mehmet Buğday; güzel ahlaklı 
arabacı Hasana altı lira hediye ver
miş ve Adana Belediyesinin bu gü
zide memurlarına tekrar tekrar te
şekkür ederek öğle trenile Mersine 
gitmiştir. 

Değerli belediye zabıta memur-
larımızı bu muvaff alciyetlerinden ve 
arabacı Hasanı da gösterdiği bu 
güzel ahlaki hareketinden dolayı 

tebrik ve takdir eder, Hasanın bu 
hateketinin diğer meslek arkadaşla
rına bir misal teŞkil etmesini tem~n· 
ni ederiz. 

Belediye intihabı 
Hazırlı~lara faaliyetle 

devam olunuyor 

Belediyede intihap hazırlıklarına 
faaliyetle devam olunmaktadır . in
tihap Encümeni onüç mahallenin 
intihap cetvellerini tetkik ve tasdik 
etmiştir. Önümüzdeki Pazartesi gü
nii de geriye kalan onüç mahalle
nin cetvellerini tedkik ve tasdik 
ederek cetvellerin asılacaklan yer 
ve · eri letbit edecektir. 
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HAYAT iÇ1ND!!:! 

Giizel •• SOZ söylemek 
Sızin g·ü1el söz söylediğinizi bilirim. F:lkat İ ııgilt ereyc giı tiğini z zamaıı 

çok fa"ilı konuşmağa merak etmeyiniz. Öyle bir memfekete gi ttiğinizi dü
şüni.inüz ki parlameı tosunda hitabet kürsüsü yoktur. Burada her mebus 
kc11dl oturJuğu yerden ayağa kalkar ve y,ırım ses il e söz söyler. Sözde 
fasih olmak, edebi üslfıp ile konuşmak burada o kadar makbul değildir. 

Bilmem şimdiki Başvekil B. Çembetla~·n' in mebusluk hayatında ilk söz 
söyledıği zamanı hatıılar mısınız? . 

B. Çemberlayn avam kamarasında gerçekten çok güz.eldi. Fakat söz 
s<'ly !cd iği bu nutıık f cvkalade kıymetli idi. Sözünü bitirdiği sı rada yanına~ 
ınccl sin eski azasından biri yaklaşt ı ve dedi ki : 

"Azizim Çembcrlayn, nu tkunuz ge rçekten güzel idi. Fakat söz söy· 
lerkcrı ara sı ra biraz tereddüt eseri gösterm iş olsaydınız meclis size min
ncttdr olmdu.» 

fng-ılterede bahsedilecek mesele ne kadar mühim olursa, söy len.ece~ söı.· 
le: ne kadar ~iddctli heyecan uyandı raca k mahiyette bul unu rsa , fngiliı.lcrin 
mıllı nn'anesi odur ki, h,ılip mümk ün olduğu kad ar sükunetle v'e mümkün 
<~lduğu kadar sessiz ve gü rül tüsüz olaı ak söylemeğ'e çalışı r . Eski Başvekil 
Baldvin'in şu: 

- "İngiltcrenin hududu art ık Duvr sahillerinde d eğil, fakat Ren k ıyı · 

sındachr .,. · 
Meşhur ı:;ö:t.linü avam kamarasında söy lediği Ct>lsed~ bulundum . Bu ha· 

k ilrn len en tcresan olduğu kadar insanı hayı ete diişür ec.;eL bir manzara idi . 
Zira boyle. bir sözü Fnınsız meclisinde bir Frans ız devlet adamı söylem iş 
bulunsaydı, bu cümleyi en şid<lct lı bir tarzda ve en yüksek bir sesle ifade 
erlerdi. Halbuki Baldvin adeta bu sözü işi tl i miyecek V(; anlaşılmıyacak bir 
uarette söyledi. 

- İngilterenin hududu Dun'da degildir. O ... ,. 
Dedikten sonra ~özünü kesti. C r ünce r'u -an ge n ·ş m <ırnıı ın üzerinde bu

lun<ın kağıt }'tğınlarını k arışl ırmağa başladı. Öy l~ zanncdilcbilitdi ki İngi· 
liz Başvekili memlekcfnin hud ur ıı a ttın ı kaybetmi ş ti, Onu buradaki kağıt 
~ ığınlnı ı arasında aıayo ı d u . bu defa memnun bir l a \ıır ve eda ile, ve bil· 
yi.il: Lir siinıtle ınınldand ı: 

- O Rendedir,, . 
İşle Lu !rgi'"ılc r'n söz s6y!emck no kl asınd c n İtiyatl aıını gösteren en 

canlı bir misaldir. Andre Moruva 

Türk 
Kemalist 

okullarında 
• 

organızasyon 

Bir öğı·etmenin en büyük 
hassası ne olabilir ? 

1
r' __ ş_e_h_ü_rr_1

_h_ca_.b_a_e_rr"_u ... e_rr_n_l1 
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ı Kanal işleri Pulsuz Mektup \ Hayvan sergisi 

devam ediyor Kaçak mektup gö- 1 ve at koşuları 
I·· . I hkkdl 

Evvelce ihale edilen Seyhan nehı turen er a 10 a I 
rinin sağ ve sol sahalarında ki sula takibat ~apılacak 

Şehrimizde önümüzdeki ayın 2 
inci günü koşu yerinde bir ehli 

ma kanallarının g~ri kalan kısımla· \ 
rında etüt işlerine faaliyetle devam 

hayvan sergisi açılacağı gibi 9 ve 16 

1 kt d 
Son zamanlarda şehir ve kasa· ! ıncı pazar günleride at koşuları ya· 

o unma a ır. . . . --
Makinelerle yapılan kazma işle balar arasında ışlehlen otomobıl ve 1 p•lacaktır. Veteriner dairesince bun 

ri de Zeytun köyü yanına yaklaşmış kamyon şoförlerinin ve seyahet eden lar için şimdiden hazırlıklara baş -
bulunmaktadır. Pek yakında kazına sair kimselerin kaçak olarak mektup lanmıştır. 
işlerine burada nihayet verilecektir. ve açık muhabere varakaları nakli- 1 Sergiye İştirak edecek hayvanla 
Şehir su işleri dairesi şefi mühendis 1 ni itiyat haline getirdikleri anlaşıl · il rın kayıt muamelesine serginin açı · 
Hikmet; gerek yapılan kanal işlet-i dığından mektup kaçakçılarının ta lacağı gündt>n bir hafta önce başla· 
hakkında talimat almak ve gerekse kibiyle elde edi\ecek kaçak mektup n1cakhr. Bu sene sergiye rağbet 
yeni yapılacak olan iııaleJerde bulun· ve açık muhabere varakalarmın na· daha fazla olacağı veteriner ·dairesi· 
mak üzere Ankaraya gitmiştir. killeriyle birlikte en yakm posta d d \ d 

Seyhan spor-Mersin 
İdman yurdu 

Seyhanspor futbol takımı Mer. 
sinde Mersin idman yurdile yapmış 
olduğu maçta sekize karşı bir gol 
ya~ mak sureti le maglup olmuştur. 

Balık ucuzladı 

merkezine teslim edilmesi hususu ne şim i en yapılan müracaat ar en 

Dahiliye ve Gümrük inhisarlar Ve· ı anlaşılmaktadır. 
kaletlerinden zabıta v~ gümrük mu 1 Sergi için 2400 ve koşular için 
hafaza teşkilatına tebliğ edil · ! de 2040 lira yarış ve islah encüme 

• ni tarafından vilayetimiz emrine gön 
derilmiştir , 

miştir . 

Pamuk fiatı 

Pamuğun kilosu borsada dün 
azami 37 kuruştan satılmıştır , 

Havaların çok sıcak gitmesi ve 1 
, · dalyan\ardan da fazla miktarda gel· 
1 mesi yüzünden balığın kilom dün 1 

yirmi kuruştan satılmıştır. 

Yukarda sözü geçen teşkilat 
mensuptan tarafından merkezlerimi 
ze kaçak m~ktup veya açık muha· 
bere varakaları tevdi edildiği tak· 
dirde bu müraselattan ikişer kat 
ücret alınarak bu ücretlerden birtr 
katma karşılık olan pulları müra
selat üzerine yapıştırıp tarih mühü
rü ile iptal edilecek ve istenildiği 
takdirde üzerine (gayri mesul) dam. 
gası basılarak veya bu ibare el ile 
yazılarak müraselat nakile teslim 
olunacak ve alınan ücretlerden birer 

Çagırı 

' 1 

l · Çakı ile baldırın-
ı 

dan yaralamış 

Süleyman oğlu Osman adında 

katıııın mecmuu da makbuz muka· 
bilinde kaçağı tutana verilecek ve 
keyfiyet bütün safahatiyle ilişik nü 
muneye göre tanzim edilecek iki 

1 

Adarıu /dnıan yurdu Başkanlığırıdarı: 

11 - 9- 938 Pazar günü saat 9 
da Yurt binasında fevkalade top· 
lantıya sayın üyelerin teşrifleri rıca 

olunur . 

nüsha zabıt varakasile tesbit oluna· ı 
uöğretmenln en b ü yük hassası nedir?., birisi bir kavga neticesinde Haşim rak bu zabıtlar adresleri de göste· 

Dl 
·· t ı t ı oğlu Kemal tarafından çakı ile bal-ye soran za a ş e cevap ver yorum: rilmek şartile kaçakçı ile kaçağı 

Açık teşekkür 
1'ürksözü guzelesi saym direktörlüğüne: 

idealistliği. öğretmenin en zaruri sermayesidir, doğru. dırından yaralandığını iddia ve şi· tutana da imza ettirilecektir. Müte· 
Bild!ğl ni öğretmek . öğretmenin en temelli bafarısıdır, doğru; kay et etmesi üzerin~ Kemal yaka· k Bundan üç yıl evvel başımın akiben kaçakçı hak ında gereken 
da lafi ekfa stlik, ö j'jreimenfn en bUyUk hassasıdır. lanmış ve hakkında kanuni muamele . arka tarafında bulu!lan Fibron'u 

ı 

(~tOi~OŞ~ 
Saç ve ze 

te açla zekanın a\aka51
• 

;;;;;;p da muhtelif fikirler 1
, 

rülmüştür . Fakat 
uzon aklı kısa ., sözü bu ıne 
uzaktır . ·~ 

Çünkü saçla zekanın 31~1 
saçın uzunluğunda veya kı59 

değil, kesafetinde bulmuşl3~1 
Her şeyden evvel şu_ou b'' 

mek lazımdır ki, bu bahıs 1 

dm - Er kek ] meselesi de 
çıkmı~tır, 

Bakınız nasıl ? . ~! 
Bir Amerikalı Doktor, ~ I> 

larla İnsanlar üzerinde yaP1'~ g 
tetkikattan sonra zekanın f1 

üzerinde bulunan kılların sal 
alakadar olduğu neticesine 

tır . J 
Rakamlara iyi dikkat e 

Doktorun yaptığı muş•~ 
i göre, Maymunların en ahıt'• ~ 
1 

olarak bilinen Aktüs'lerin il' 

bir (santimetre murabbıı1 • 
4083 kıl, en zekisi olan V 

2030 kıl, normal bir ioS8
Pt 

tasının bir santimetre mur' 
312 kıl vardır . . ıı 

Amerikalı Doktor bu 
1
•
5
1 s•· dayanarak zekanın saç .p 

makusen mütenasip oldllğ 
!emektedir. ı t wv 

Çinlilerde 128 Zeocı 1 b , 1 o 
ve beyazlarda ise 312 kı , ki 
göre, beyaz ırkın nekadat tl Ilı 
aşikardır . 

0 
d 

Bundan sonra "saçı 01 
kısa,, demek biçde doğrllde 

"Saçı Çok aklı yok •• 
ha doğru bence! 

Güzel bit su 

kasabat111ı Toprak l şler!nde teknik lnkt yapılmıştır. ı kanuni takibat yapılmak üzere za r--pıarı vapan ziraat ·.mUtehas. 1 ı bıt varakasının bir nüshası cumhu· çıkartmıştım . Bu; iyi bir surette te. 
a ~ h.er yerde. e. n açık şekilde "Kema · 1 d" • · · L 1 k · k sısları, sahne hayatım yenllea 1 ı E . . k riyet müddeiumumiliA-. ine tevJi olu· mız enme ıgı cıuet e emığe yapışı ' 

..,. ı zm,, tab ırıyle anlatıyoruz . Türk ka vının apusu ~ ı. · d tiren re jis ö rler, yeni uçaklar nu nacaktır. 1 uır surett~ büyü ü. Bu defa Ada. ~ nunla rı l u idealin karakterleri ne k icarl eden uça k mühendlslerl · te melemiş naınızın yetiştirdiği çok değerli 
olduğı ınu gösteriyor. . E • • • • • ı · O rd' 

Burası nasıl ye :~~ı~:.!r~~~~~g~~:~~t=~hd: çöoğ Bu ideal tabiri böylece anlaşıl - Genel ev Patronalarmdan Elmas, mnıy etJ SUllStıma HpderaKtörlerimbizdFen Doktor Bay 1 a i iper, u ibroniyi hissi iptal 
retm~nıer idealin teknlsyenıet ı Jıktan sonra onun pedagojisine ge· lsmail oğlu Hüseyin adında birisinin · etmİŞ 1 etmek suretile çıkarmış ve tamamen 
yeni ül külerin artiutle r idlr. ' çebiliriz. Ne yapmalı ki Türk öğ· evinin kapufünu tekmelemek sure· 1 ı A ilt ı temizlemiştir Bu yüzden kendisine ) _,,. 

Bi r idec.liu kuvvclinden yalıut , retmenleri 1 ürk idealinin tam ve eş · tiyle tecavüzde bulundug"unu şika Şoför muavinliği yapan Ahmed b J b 1 d k I Estel: ( Hu~usi 0 

1 

orç u u un uğum şü ran arımın bıı 

wtıfından rr.ewl o'an şü11hesiz Hı - ı!.İZ mümessilleri olarak yetişebils in - yet etmesi üzerine Hüseyin yakalan ı oğlu Salih lpteşin otomobiline Mus· . l blA d nüfuslu büyük bir kasa lı~ sayın gazetemz e i ağım rica e e ğC' 
t iin bir sosyetedir; fakat idealin gt>nç ler. 1908 denbe ıi ·ı ürk öğretmen mış ve hakkında kanuni muamele ya· 

1 
tafd oğlu Müslüm tarafından bırakı A k de ziraat, ticaret , .ba ı.J~f nm. - vu at rı 

ruh'a ra mal olm amasın ın mernliyeti \ okulları için hahçt', jimnastikhane , pılmıştır. ı· lan bir halı s"ccadesini evine götür Rifat Yaveroğlu 9729 varcılık müterakkidır ·. ~1 
ni taşıyanlar da, hiç şüphe ıokki, I kimya~ane ... istedil er, biz de bu düğü şikiiyet edilm•si üzerine Sa ' sati olarak dörtyüı b•"oı• 
öğntmenl erdi r. Filozof Rant: "Ben 1 okull arın Lirer ideal ocağı olmasını verdı'g" ı'mı'z deg"erden fazlasını ku'"ltu"r' lçiıhkayraıklmaılşatnımr. ış ve seccade meydana! 1 yarım milyon kilo yün ı b~ çocuğu okula Öğ r ensin diye değil , ' istedik ve is tiyoıu z. --- Midyat kazasında k35 :ıbir 
disipline girsin diye gönderiyorum,, 1 Bu kutsal hedefe varabilmt k iç;n organizasyonuna vermeliyiz. > Hi~ 

1 

en çok üzüm yetiştirell ~15ıı 
divordu: Biz de çocuk l a rı okula ideal e ıı i.led list pedagokl.ırımızı bu mes 

1 
ldeal, sosy::ıl do~umlu bir olgu ~- . --:- . - .,. ( Mürettı·p alacagv iZ dır. Türkiye, Bağdat' . ~ 

J • ı .~hir-,4? '~:::.... : ..... b 11 
h
·u· ı 1 d' ·· <l · ı lek ku umların ın baş ına koymalıyız. dur. ideal sosyete içinrle dog" ar, sos - - ~ ... :~ riye ile ticari münase e ... 11r sa ı ı o sun ar ıye gon erı yoruz. M I .. ktJ' 
Öyleyse Tüıkiyc i..;in bir öğret 

1 
Bu okullarda ideal terbiyesini vere yete için

0
de yaşar ve sosyete içinde ) _, ) , > ,. Gazete kı~mında çalışa- evcut o an yuz ,J 

mm or d " '" yapmak mesel esi şu can 1 cek ol an ah 1 ak, hukuk, d i 1 ve sana ı büyür. y le ise g erek öğret mm 1 c ak iki m Ü retti p a 1 a ca- tezgah onda yerli heı;ı.f i'. ' 
lı ştk ilde orlaya konulabilir : "Türki· 'ı kü!türüni.i başa g("çirmeliyiz. Tale o~ullarımızın, gerekse ilk, orta ve J _s_E_V_L_O_L __ 9_3_8 ğız. İdarehanemize mii- tak çarşafları imal e ı l' 
ye için yeni idealimizi çocukların benin fikri gelişimi kadar manevi , yuksek okullarımızın Kemalist ruhlu 

1

. Gök yüzü bu'utlu, Hava riizgarlı yerli sabit boya!arl:ı r . 
ruhuna yerl•ştirecek l>ir ideal t«k- \ ge'işimini de ö çmeliyiz. Sözün kos. sosyal organizasyonuna doğru ... ençok sıcak gölg•de 34,5 de,.c•, racaa t . Türkiyeye ihraç oi••"1,,.' 

· 
1 

· ·d 
1 

t. tl · d sas ı , fizik, biyolo ı· i ·ve matematı.g"' e 1 il B l .. 1 I · k 9 . ihraç mevaddı arasında' ı:; n ısyen eıı, ı ea at ıs en or usu . . a tacıog u gece erı en az sıc11 1 ,5 der~ ce. -----------.: d 
11 

~! 
yapmak.,, Bu ideal ord su nası l e lde~~~-~---------~----~-~~~~~~-~~--~~~~~~~ 

1 

culuk bilhassa ileri ir ' ~~ ~ 
- ------------------· . .. 1 if rı' edi le bilir? ırıce, guze ve zar 

akin, ağır ığır akan bir s T R k 1 • \ 1 
E b b b A D E L L A 

ı değil Lini aştı . O gözlerini daha iş erı yapı ır. . el 1 

n asit bir göıi.i ile ize şu neh ı" r .· Benta nehrı· ... Bı· r , E 1 b h u ~ıY ~ 
t k 

· yükseklere dikmiş, bir prensin karı- ste in azı us .. ;, ".1 
1 

hakikati gö~terir: nsan yalnız en· ı• ~ 
d

. A .. az iler de ebedi aşk bel - / ı siyle sevişmeg"' e başlamıştır. Prens Kızları fevkalad e gı.ı ı•' 
ı ruhunda yaşadığı manevı deger· d . V d.k B , k ----• Dürt ~ii 11 iiı. I İİJ iik luk<iyc ••••••- l arı~ y 

1 
. • • 1 es ı : ene ı . en ta nm enarında ag"' ır bastı . Papa Stradellaya aı tık 1 yetlidir . stanbul ba~.,, ıv 

erı başkalarına verı> h1lır. Ressam k .1 I b ,. 

1 
. k .. O} u yt'şı pancur u alkonunun ·- Hortans diyor, yeniden lıaş. ci asrın bu bu"yu··k ltal "an maceracı Romadan uzaklaşmak zamanının gel. landıkla rı hemen bi.illl ı, 

o mıyaııın resım, a to' olmıyfinın ki .. . :
1 

ı b ,9o sahne terbiyesi vermesi nasıl bir parma ıgı yme yeşı e boyanmoş, !ayınız. Siz bu paıçayo çok , daha sını tanımıyan kim vardor? O, genç diğini söyledi. Best.kiır 1665 te sıtaları, h>ttii ıuj " I•' 
imkar.sızlık ise, idealist olmıyan bir bem~:y~z d_~karklı güzide) bl ir b~öşkd. güzel ç;ılabi l irsiniz. yaşında kudretli bir bestekar ola· Romadan ayrıldı, Venediie geldi. cul ve Estelli groç ~,ı; , ~ 
öğretmenin de çocuklara ideal ka· ~ir k:~şd yu se , Y:. ız 1d 11 b:· Ve bir arzu kad .. r çoşkun, çö- rak tanınmış, şöhreti yavaş yavaş Şöhreti kendinden tvvel gelmişti. , larca kullanılmakta giıılr· 
zan dırması öylece bi r imkansızlık· bah"e)'e 1g~ ~r cenBnel 1 dan ıra n ır lün kumları üzerinden esen sıcak bütün ltalyaya yayılmıştır. Ayni Venedikte hiçbir ziyafet, hiçlıir top· Anadolu ve Irak ıerı eğe 

O 1 
v . ırı ır. a ıçe e yer yer b. .. A • d·· · k . ı t' d k k Jantı, hı'çbı'r du"g· u··n yoktu kı' ..:tradel çokları Estele evleoıJl ,.r 

t ı r y eyse ve · o"nretmenle rı· y ır ruzgarın getır ıg· aş uave ı zaınan a ra ipsiz bı'r emarıcıdır. 0 
• )" 

• •• • • J nı ı:- .. • e· Lilliir fı skıyelerden ~ ul.n fışkıran Halkta büyük bıf t ıştı rmek ışı her şeyden oncc ıdea· me rnı , ha . I d B h d kadar yakıcı bir ses yen: den şarkı Onu dinlerken bütün genç kızların la oraya davet edilmemiş olsun. · e c r v u ı nr var ır. a çe en 
1 1 

B k 
1
. b rrisi Vdrdır. Birbirlerırı '1Jf. 

list ög" rctmenler yetİ'- l İ rmek işi ı'ğrı· bu··g"' u·· yol! I . b" .
1
. y:ı uaş ıyor. u güzel ses yü se 1yor aşları döner. Stradellanın aşktaki Gu"zel Ho t V d'k A 

0 

v "' r ara genış ır servı ı· r ans ene ı a1anın yardımda bu'unurlar · ~· 
oluyor · sönüyor, dalgalanıyor, susar gibi o şöhreti Donı'uanı bile geçer. Cazibe· da 'ht ' Al · K t · · · .. rı . ğe gidilir. n ı ıyar vıse on arımnm goz ' ptlırkrn ve bir harırııı ıl :ı 

"fdca l,, sözü ır .. üce rret bir .söz Ölen güzel bir günün ı ş ığ ı içe· luyor kıvraklaşıyar ve yirıe yükseli. sine kapılan kadınla", ışık etrafında desidir. Ooyedi yaşıtıda şehvetli orada toplanır, çalışa:~ 1• ~ 
dür. (-faklı olarak "hangi ideal? ., risinde, a çık bir pencereden bir ka- yor. Hortansın çaldığı hava, ilahi dolaşan pervaııelerden çoktur. Stra ve neşeli, heı çeşit zevke meftun I . . t 0Jııl" 

ve beşe rAı aşkı bı·r nokta etrafında d il 1 L k b' · · j nı-şe t!rım ar ırmış 
sorusunu sorabıiir~iniz. Her türl ü <lın sesi ve inliyen bir kemanın nağ· e anın macera arını uaş a ırı:.ı bir kız. Musikiye bAyılıyor. htiyar I 

1 k k 1 1 d 1 
toplıyan bir kilise ilahisi, erkeğin J d ·· .. d K · · k d 5 yapar ar. ~e1' yan ış telekkilerden uza a ınak me eri uyu uyor. Açık pencerede yaşamış o say ı onu yeryuzun e ontarınıye ço yalvar ı . tradella Midyat kaza 01er t 1 

için bir defaya mahsus olmak iizere odaya dolan güneşin altın tozları, şaheseri1ir . yaşatmazlardı. F cıkat Romada onu dan müzik dersi almak isi iyor. Göz nakli takarrür etrnİŞ ~ / 
açıkça s()). liyelim ki burada idealden kıymetli eşya üzerinde top lanıyor : Kuvvetli bir müzik dalg~sı on ·, herkes sever, Papa bile himaye e· desinin binbir isteğine hayır diyepıi kumet konağı inşası ıfıl 
kastet tiğim·:: tek mana Türk çocu ipek sedirler, güzel bir şatk halısı, ları sarıyor ve etraflarınd1 içerisi · der. yen ihtiyar, bu atzuya da nihayet tahsisat konmuştur . ı " 

ğunun için ie y:'lşadığ ı ciğerlerine h.,. k"'sme aynalar. sinden çıkılmaz girdab yaratıyor~ Yalnız her himayenin bir haddi boyun eğdi. iki sene geçtiği hctlvt'~il ~ 
\'<l!.1111 çektiği ideal Türk inkılabın ı n j Sıcak ve <ler in bir erkek sesi: Aleksandr ŞtradeJla:. Qn. yedın. ydr~ı . . Stra~e.ll~~ıın kır;Clığı . ~eviz kır · - SONU VAR mamıştır. Estelliler 

113
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Ol idea lıd.~ Biz bu ideali her zan1an c~~~~~~~~s~~~~~~~~~~~~~~~=~s~~=~~·-·~·-~·~~~u~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~~~·~·~:~~~-~~ bd~andığı ~ takclırde 



nişanlıvın 

tutkun 
ek d e, 

olduğunu 

bir İntiba 

r terbiye 
rometresi 
e çetin bir 
:Ydi. Dostu 
lan vapur, 
:ekti. 0Jki-

birçok ya· 
azın gelen 
ın olduk-

ültü patırtı 

raça sedi 
r ve alaca 

yukarıya 

k kırıntıla. 
rpildi. Aç 
>0ğuşması, 

du. Doris, 
arasında -

rüzgar es 
ledt:n fay· 

nis, kafile· 
rendi. Bu 
lenceli ol-

veni kaydı, 
ördekcik bu 

dalışlarla ı 
üterek iki 

üzücü bir 

1 
1 

leri görün· 
an ma~a 1 

ı bir kap 
erbat ol· 

üçük ma 
~tırmak ve 
!arın zaten 
n. peşkeş 
Yüzünde 

yle onlara 
üksek ses· 
duğu şeyi 
turanların 

eldiven imi 

ve muah~ 
ıpladı; şöy . 

ici bakışı, 
di başını 

ek, gözle· 
stu üzerin 
rı gülüm· 
. Yavnşın 
da, emir 

j bir renk. 
O zaman 

~ bedelini 
ve mutlu 

ı~rdevam. 

rıaları ya· 
si ev vt: 

faik Esteli 
~ışır hale 
rette çalı 

i "ı3ir insan hayalı için her ke~in 
• T. kcnc!i hayatını tt-hlıkeye koyml!S

1

1 

J J 

kaymakamlığına Beytüşşebap kay 
makamı E.~ref Aygünün, B!ytiişşe~ap 
kaymakamlığına Ürgüp kaymakamı 
Necmi Kaldşların, Erbaa kayma 
kamlığına Çorlu kaymakamı Nedim 
Aker'in, İskilip kaymakamlığına 
Oarende kaymakamı Memduh Pay· 
zenin, Turgutlu kaymakamlığına 
Kırkağaç kaymakamı Salahaddin 
Kıpçakın, Kırkağaç kaymakamlığına 
Geyve kaymakamı Hamdi Kalcının, 
fneboiu kaymakamlığına Pınarbaşı 
kaymakamı Faik Türegün,ün, nak· 
lt>n ve ye-niden tayinleri yiiksek tas
dikten çıkmıştır. 

Satılık taş ve enkaz 

Boy 25-70 
En 25-30 
Kalınlık 15-20 

Yukardaki eb'adda Mersin Sük
gari par lak taştan 2500 adet taş 
ve bunlarla beraber enkaz da satı 
lıktır. istekliler, 
Ulucami civarında Kömür pazarına 
dönecek yerde Abdurrahman Şe· 1 

nere müracaatları 9672 10-15 

1 YAZLIK 1 
Sinema 
Bu Akşam 

Baştan Başa Heyecanlı Müthiş 
ve ihtiraslı bir mevzua sahip me 
rak ve alaka ile seyredilecek bü
yük bir film olan 

(Tehlikeli Kadın) 
Misilsiz eseri takdim f'.diyor. 
Baş Rolde: 
Çekoslovakyalı Emsalsız ve 

şayanı hayret Artist 

Tala Brelle 
Cidden mevsimin en güzel, 

En Meıaklı ve Alakal>ahiş Fil· 
midir. 

9728 

lazım gelir. Bu, hırıstiyenlık vazife· 
sidir. Nişanlımın boğulmak üzere 
olan bir insanı kurtarması, bundan 
bu hadisede vaki olduğu gibi bir 
tiyatrs snhnesi ortaya çıkarılmasına 
drğC!r bir hareket değildir; dolayısi · 
le gö:>terilen coşkunluk mübalaga · 
lıktır, yersizdir. Üstelik bu kurtar· 
ma teşebbüsünde kendisi için bir 
tehlike de yoktu; Zira nişanlım ma 
hir bir yüzücüdür. Sonra Jostunn 
kurtarması, beni ondan kıskanma
dığının bir delilidir. Demekki nişan 
lım bana lakayttır. Halbuki dostu 
benim hatırımı· gözeterek ehı~mmi · 
yetsiz bir şey için bile, hayatını teh 
tikeye atmaktan çekinmdi. Onun 
hakiki sevgisini isbat yolunda, bun 
dan daha güzel bir delile hacet var 
mı lır? Benim ondan mahrum kal · 
mayışım, Asümanın işi bu suretle 
taktir ve tensip ettiğine bir İşaret · 
tir. V c yukarıden gelen samedani 
işaretlere uymak icap eder.,, 

Döris, cankurtarıc ile nişanını 
tozat:.ık, onun ~oslu ıl . evlendıl? .... 

1 

• '-'&""'-'& ·-5 ··~--....,-----.---

Çukurova h~rasının ihtiyacı olan 
87 bin kilo yulafla 5 bin kilo arpa 
bir şartnamede açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Yulafın beher kilosunun muhan.· 
men kıymeti 3,25 ve arpanın 3,5 
kuruş olup muvakkat teminat 226 
liradır. 

ihalesi 21 9 938 çarşamba giinü 
saat 15 te Ceyhan Belediye salonun 
da yapılacaktır. 

Şartnam ~~i her gün Hara mu
hasebesinde görülebilir ve istiyen· 
lere verilir. 

günü akşamı me-
ri kada bir çok 
sinema objek - 1 
tifleri karşısında Tür. 
kün kudret ve kuvveti-
ni cihana t a n ı t a n 

Dinarlı 
Mehmet 
Avrupa şampiyonlarile 

iddialı güreşlere başla· 

yor. 
(Tafsilat el ilanla. 

rında ... ) 
9726 

E.biltmeye girmek istiyenlerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü mad 
delerinde yazılı vesaik ve hara vez · 
nesine yatıracakları muvakkat temi· 1 
nat makbuzlariyle bdli gün ve sa· j ~-----------------~,--·-------~ 
atta Komisy,>na gelmeleri. 9724 . 

9 -15 - 17-20 1 

Adana asliye ticaret 
mahkemesinden: 

Esas: 53 
Adanada ışık ticarethanesi sahi· 

bi Cel31 etemin alacaklerına karşı 
vaki konkurdato teklifi: alacakları 

·------------------------------..... ----------------.....; 
Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep TDmerkan 
Her gün 9 dan 12 ye k ~dar }fnİ tald e ka}dıra l-aşltdığını\'e t'n 

son modellerle' atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

G. A. · 6 
(Yurd 
9691 

Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
karşısındadır.) 

tarafından ekseriyetle kabul ve imza ---------------------------
edilerek bu babtaki merasimi kanu· ı 
niyenin ikmali üzerine teklifi vakiin . 
tasdiki için evrak komiserlik canibin·· 1 

den mahkemeye t~vdi edilmiş ve bu 
babta muktazi karar verilmek üzere 
duruşma 19-9 938 pazartesi saat 
14 de talik edilmiş olmakla arzu e· 
denlerle itiraz etmek isteyen alacak 
lıların haklarını müJafaa edebilmek 
Üı.l.re mezkur celse de bulunmaları 1 

ilanolunur. 9723 

Adana İnhisarlar baş- ı 
müdürlüğünden : 

1 - Adanada yaptırılacak 

22917 lira 15 kuı uş keşif bedelli 
luz anl>arı ve başmüdürlük aparlı 
manı İnşaatı kapalı zarfla ebiltme· 
ye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 19 EylGI l 938 
pazartesi glinü saat on ~'irde fstan
bulda Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapıla 
caktır. 

3 - Şartname 115 k·uruş bedel 
ile lstanbulda Levazım ve Mübayaat 
şubesile Adan:ı ln~isarlar başrnü 
dürlügünden alınabilir. 

4 isteklilerin fenni ev ı ak ve 
vesaikini ihalt~ gününden üç gün 
evveline kadar lstanbulda inşaat şu
besine ibraz ederek ayrıca ehliyet 
vesikalari'e muvakkat ttminat mak. 1 
buzu veya banka mektubunu ihtiva 1 
edecek olan kapalı zaı flarında r k
siltme günü saat ona kadar yuka ı 
rıda adı geçen komisyon başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmesi j 
lazımdır. I 

3- 7-11- 15 9704 

-Hizn1etçi aranıyor 
Evde çahftnak üzere bir 

kaden aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstlyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

•) 

l\aramame No: <J l bB \ t•şri tan/ıı : 20171 1938 

Ölçüler Nizamnamesinin 
4 Üncü, 11 nci, 12 nci ve 14 ncü fasıllarını 

değiştiren nizamname 

- Dünden artan -

Havagazı sayaçları ayar btasyonlarının kurulması ve sair hususatı 

talimatnamede bildirilir. 

Parça halinde getirilen havagazı 
sayaçları 

Mtıdde 18 - 137 nci madde yerine aşağdaki madde ikame edil
miştir : 

Memlekette dışardan parçalar halinde get\rilip montajı yapılan ve· 
ya içeride tamir olunan havagazı sayaçları yeniden yapılmış 3ayılır ve 
ona göre kanun, nizamname ve talimatname hükümlerine tabi tutulur. 
Ancak 16 ncı m:ıdde.11! yazılı hıvaguı s.ıya~ları bu hükmün dışında ka. 
lır. 

Tesmiye 

Madde 19 - 138 İnci madde aşağıda yazıldığı veçhile değiştiril · 
miştir: 

Her bir gaz sayacının üzerinde aşağıdaki yazıların bulunması la . 
Zl'lldır : 

1 Yapanın adı ve yapıldığı yer ve markası, 

2 Fabrikanın sıra numarası ve sayacın yapıldığı sene "Bunlar 
bir levha üzerine yazılmış bulunmalıdır" , 

3 · Ölçme o~asımn hacını "Bu hacım litre olarak gösterilmeli ve 
tt'smiyesi tam yazı ile veya kısa şekli ile konmaldır. ,, 

4 · Gaz ~;ayacııun bir saatle geçirebilece~i en çok havagazı mikta. 
rı "V .. "Bu hacım m3 olarak tam tesmiyesile veya bunun kısa şekli ile 
yazılmış bulunmalıdır" ; bu mikdarların yanına sayacın kaç alev yerini 
beslemek için olduğu yazılabilir. Bu alev yeri için sayaçlara 150 litrelik 
gaz hesaplanır, 

5 - Havagazı sayacının sistemi, 
6 - Her sayıcı kadranın üzerine veya yanına ölçtüğü vahid tam 

yazı ile yaLılır. Bu kadranlar üzerinr:leki rakamların metre mik'abına ve 
bunun 10, 100 ve ddha fazla aşari misillerine göre ileriemesi lazıilldır. 

7 Yerinden oynatılması güç olan ve sayıcısı çıkarılabi en gaz sa 
yaçlarına sayıcı üzerinde de bir ve ikinci fıkralarda yazılı tesmiyeler bu 
lunmalıdır, 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
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11 er mevsım ve muhite g nre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

laı ııı ın muvaffakıyet sırı ı llundat!ıt 

Ad iç.in hazırlanmış KOKULU , .Se r "nltt ici Yazlık Ça ~ la r, 
ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEK ER TlCARETHANESl 

ne gelmişti r. Bir fincan ÇıtY gUnUn bunaltıcı sıcaoını kar,ııar 

c . 

! ~ tUJ1~lB>.AlllA 
CAN ~UQTAQ.IQ 

' 

-
f 

A 

l 
Dun lop 

FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havalisi acantası hükumet caddesinde 

ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir , 

Telgraf adresi : B~ŞEGMEZ 
9490 

Telefon : 168 
54 80 

--------------------------------------------------

Kumbaraı biri 
1 

• 

TURJCIYE 
CUMHV IİY&TJ 

ZIRAATıBQNXASI 
-------~--------------~-

9 

iNCELiK 
Kadın Ve Erkek Berber 

~---------------· 
25 sendik bir müessesedir. Kullanmakta olduğu 00 

,,. 

makineleri, lstanbul B•lediyesiıoce kaı.ıl 
yaca tanınmı ş en son icadlardır . Buharh ve 

triksiz ·11·k 0 c1 .. ,ı ... Fiyat 2 lir 
indirilmiştir. Ptk yakınJa İslanbuldan bir sanatkar 

Su ondülesi ve maşa işlerj ddh, munt .. z• ... 

getirilt ceklir. 

Mustafa ince Eski Orozdibak ki\rşı~mda 
1-15 

=--------------------------,-------------~. 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında İskan dairesi 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . .__ _____________________________________ _..v, 

Doktor Operatör . 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal dmiş ve Berlin hastahaneleri .. 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmercivarında M 
manında hergün sabahleyin saat S - 12 öğleden sonra 2 -"' 
dar kal ul eder. g. A. 9S98 

Malatya Bez ve iplik fabrikas Türk Anonilll 
1 Adana m.!nsucat fabrikası direktörlü&ündel 

iktisat Ve kal etinin 19 · 8 938 tarihli ı es mi gazetede neıret 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal ttmekte olduğu k• ,--------------------,: ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacılıkl j Gazetecilik 1 

Mütenevvi renkli 

her t ürlii ta b işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinaları nd a 

yaptırabilirsimz . 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında baı-. 

tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild iç inde 

eseriniz daha kıymet

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü 

zelle:_,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

* 

T A B 
* 

t(fTAP 
* 

C ! L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· ı 

pılır. 

Re!ınİ eurak, ced. 
vdler, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en nefis 
bir şekilde en zarif hu 
rufatla Türksözün Je ) a 
pılır. 

Tür .... sözü matbaa· , 
sı "Türksözü,.nden baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. 

::---------------------------------------------------= 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmekted ·r. 

-------------=---------.... ---------· · .. _. __________ _ 

1 

C i n s i Tip Beher 
No. Gt· nişlik T•>p m. 

Çıfçi 2 75 36 
Astarlık 14 85 36 

1 - Satışların:ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan 1 

siparişlere 0/0 2 zam yapılır. ., 
2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile f 

2 3 960 

Cumhuriyet Bayra 
münasebetile 

Yapılacak şenlik tesisatlarile takızaferl 
le~<trik tertibata ve şebekemize raptı husdf 
zahat almak isteyen sayın müşterilerimizi~ 
larak ileride müşkilatla karştlaşmamaları 1 

diden fen dairemize müracaat etmeleri e 
yetle rica olunur. Bundan maada, bayral11 
le birdenbire yükselecek olan elektrik ·ılld 
ihtiyacını waktinde düşünerek tedarikh 
masanı da tavsiye ederiz. A zu edilen her 11' , 
zeme sa taş mağazamızda mevcuttur. • 

Elektrik Ş 
9684 28-2- 7-13-18 

Umumi neşriyat 

Macid .G 


