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~ANSIZ KABiNESi 
DÜŞECEGE BENZiYOR' 

YENi HADiSELER 
1 

LEH VE 1 

Filistin de 
mUhlm 

had iseler 

iNGiLiZ KAMPI 
BOMBALANDI! 

SLOVAK I 
elisin toplantıya çağrılmadığını gö1 ASKERi 
Blum mebusları şahsen davet ettil G ~ t 

Buna 
Arap 

mukabil ingillzler 175 
evini havaya uçurdu 

Qiitün l ene çarpış ı 
partiler Daladyeye nefret haykırmaktadır ÖLEN YE YARALANANLAR YAR •. 

ALMAN GAZETELERi FiLiSTiN ARAPLARINI 
VIK1--.YE YOLLU NEŞRiYATA DEVAMDADIR 

Londra : 30 ( Röyter ) - Fitis. 
1 

de Filistin Araplarını bu konf~ransta 
yüksek Araµ komitesinin temsil et
mesi . 

Vurd'da 
Kültür 

Talebemiz her sene bir 
çok artmak tadır 

Varşova: 30 (Radyo) - Leh as-

1 
knleri, Lehiıtana verilen Çekoslovak 
nraıis'nin son parçasını işgal ederken 
vahım hadiseler çıkmıştır. Slovak ve 
Leh askerleri arasında yeni müs1'd~
melerde bir Leh binbaşısı ölmüş, bir 
çavuş ta ağıı yaralanmıştır. 

tinden alınan haberlere göre , hadi
selerin gittikçe vehamet kesbetmckte 
oldutu anlaşılıyor. Müsellah çetelerle 
lngiliz kuvvetleri arasında kanlı çar
pışmalar devam etmektedir. 

Dün sabah Fılistinde Araplar , 
bir ingiliz kampını ani sure ıe basa
rak bomba ile berhava etmişlerdir . 

Alman matbuatı, Filistin Arapla· 
rı:-ıı vikaye yollu nesriyata devam 
etmektedir . Bu neşriyatın Araplara 
cüret verdiği anlaşılmaktadır • 

Kudüs : 30 ( Radyo )- Hayfamn 
cenubunda bugün müthiş bir muharebe 

oldu. lfü Arap çetesi fngiliz kuvvet• 
leri tarafından muhanrl\ edılerek ta· 
mamen imha edilmiştir. 

Ankara: 30 ·- ~i.-ıı;ie~c•imiıde 
talebe adedi ve dolayısiyle mektep 
ihtiyacı her sene çok mühim mikdar

da arlm1Jk lııdt(. 

Müsademe. Çekoslovakların ric'at 
ederken Lehlilere ateş açmalarından 1 
ileri gelmiştir. Lehihstanın Pra~ nez· 
dinde yaptığı pı otestoya hcnfiı biı ı 

Onbeş fngiliz askeri yaralanmıştır . 
Buna mukabele olmak üıere İngiliz 
kuvvetleri de 175 Arap evini bomba 
ile havaya uçurm ışlardır. Ayrıca ve. 
rilen malumata göre, Araplar Filistin 
konferansına iki şartla iştirak ede-ı eevap gelmedi. Leh hükumeti mesül· 

leıırı ~dee\lct cezalandırılmasını ısrar 

etmektedir. 

ceklerdir. Birindsi : Müzakere esas
, !arının peşinen bildirilme!ii . ikincisi 

Kudüs : 30 ( Radyo ) - Filistin 
Müftüsünün de Fılistin konferansına 

iştirik edeceği ve bu hususta Arap
ların çok ısrar ettikleri haber veril· 
mektedir • 

Ştur. 

il her 
tlleyan 
ttırıek. 
~·bir 
"'illi mm 
1 •akeri 

gön 
Fran•anm Bölgelere ayrılmış bir haritası 

Bu arlıŞI f akıutılarla şu şekilde 

hütasa etmek kabildir. 
Bükreşte 

TlY ATRODA BtR 
BOMBA PATLADI 

On ölü 40 yaralı 
Bükreş: 30 (Radyo) - füıta<ls dilıı 

EKMEK MESELESi 

ledir. 
t )'Ol· 

\'a}'ları. otomobilleri dürdur I karar vermiş ve butün mebuslara tel
graflar çekilerak onlari ttıplalmağa 
d-ı~ el etmiştir 

1923 - 1324 ders yılında otlii 
mekteplere 472~ il erke1' ~e 1182 si 
kız olmak üzere 5905 talebe devani ı 
etmekteyken 1936 - 1937 ders yılın
da orta mekteplere 52571 i erkek ve 
1840 ı kız olmak üzere 71021 talebe ' 
devam etmekteydi. Bu rakamlardrut 
anlaşıldığına göre erkek talebe mik
darı onbeş yıl evvelisine nisbetle 11 
misli ve kız talebe de 15 misli ve bü· 
tün orla mekteplere devam eden ta· 
lebe de 12 tnisli ati mışlır. 

ı ~ece çok vahim bir hadise oldu. 

Fırıncılar konuJan narklar a 
1 itirazlarda bulundular 

Bcledıye ~fimen!ce §Chrimiıde 
dört nevi ekmeğin çıkarılması karar · Bir Bölük elektiıik fabrika l 

•laıasırla memur edilmış ir. ı 
taşıyan trenler yolcu trenle 

Cihan işletilmektedir. 1 

ladye hükumetinin meclisi top ! 
ka den davet etmediğini gö- ' 

) Blum, meclisi ş .. hsan davete 

Mjstemleke birliğı de \;ugün, hü
kumetin hatlı hareketini şiddetle 
protesto etmiştir Fakat gı eve iştirak 
etmemiştir. Röno fabrikalarında çölı · 
şan 28,000 işçinin yaptığı hasar 3,000 
000 franklıktır. 

·· nyadaki Yahudiler 

bent ı 923 - 19~4 yılında llsele· 
rln ikinci dcvft: sınıflarına 910 u et· 
kek 331 i kız olmak üzfae 1141 ta· 
lehe devam etmekteyken 1936 - 1937 
ders yılında bu sınıflara 1'4305 i er· 
kek, 3972 si kız olmak üzere 1877 ' 
talebe devam etmiştir. Onbeş yıl ev- ' 
velisine nazaran bu sınıflara devam 
eden talebeye nisbetle bugün 15.7 
etkek talebe 'Vt 1 nıi91İ de kız talebe 
mikdıtrında biı artış göıe çarpmak 
tadır. 

\/rupadarı kaçan Yahudilerin 
adedi bir milyonu buldu 

Orta mekteplerle liselerin lcılebc 
sine muallim mcktepleı i talebeleri ila
ve cdılerek 1923 - 1924 yılıııda bü
tlın ıııuallım mekteplerine de"am eden 
talebenın sayısı 73i8 i eı kek ve 
~295 i kıl oln ak üzere 9074 iken bu 
mikdar 1936 - 19J7 ders yılında 
67949 u cıkek ve 21,753 Ü kız olmak 
üzere 91702 ye baliğ ol.nuştur. ( Parl• T. Sani ) 

-.~ 

'" cFin"ıı,:ı., b·ıl•ı"I' n Y ·~·ıdı· 
&qYısı 15 milyon 189 hın.:liı. 
llıın en b:'y:'. 1.ısmı şOphesiz 
Pada bulunuyor. Avrupada 

e1ıı 372 bin Yahudi vardır. 
'hudilerin muhtelıf Avrupa 
bttlerindeki mikdarı da şudur: 

l ıatanda 3 milyen 29 bin: Rus
tnılyon 307 bin; Romanyada 

' Almanya ve Avusturyada 
'· (yalnız Avusturyada 191 
~acaristanda 444 hın; Çekos· :da 354 bin; lııgıltcrede 300 

~~rısad~ 240 bin. Holandada 
.' B.:lçıkada 60 bin: talyada 

. leketin nüfusuna nisbetle ke· 
1 ıtıbariyle yapılaçak bir tak
de Yahudiler en fazla L·!histan 

'yıırıuyor. Orada nüfusun .yüzde 
~hudidir. Diğer nisbetletlerde 
it: 

~anyada yüzde 5,5. Macaris· 
)uıde5: Avusturvada ) üzdc 3; 
llda yüzde 2, Belçikada binde 
llyada binde 6 ltalydda bin-

suretle Avrupada ceman ye
~Urıan 9 milyon 372 bin Yahu 
~t,a nüfusunda yüzde 2 ye 
ı .r. nisbet teşkil etmektedir. 

1hbarla şimali Amerikada Ya· 
'daha mütekasiftir. Amerikan 

'h devletlerinde 3 milyon 310 
Uii vurdır ki, nüfusun yüzde 
t'kil etmektedir. 

llcij derecede Asya geliyı>r. 
ida 573 bin Y .ıhudi olması

tn nüfusa nısbetle kesafeti 
~a fazladır. Asya düfusunun 

ancak on binde 6 ı; İ rıi Yalıwlı lcş,,,il 
elliği halde Af ı ikıı nü!11sunun binde 

79 u Yahudidir. 
Cenubi Aınerikada ise 267 Vn 

Yahudi vardır ki kesafet itibınile yi· 
ne mühim bir miktar teşkil eder. 

Buradaki Yahudilerin nüfusa nis· 
beti binde 37 dir. 

Avusturynda 27 bin yahudi var 
dır ki bu kıt'anın nüfusuna nisbeti 
binde 13 tür. 

St;gün Fılistind. 420 bin Yahudi 
bulunmııkt aJır. Bu rakam oradaki 
nüfusun yüzde 30 unu teşkil ediyor. 

Almanya ve Avusturyadan kaçan 
Yahudiler, 1932 den bugüne kadar 
vasati olarak, 220 bin kadar hesap 
edilmektedir. 

160 b nı Alınaııyadarı, 60 bini de 

192 l - 1925 ders yılında orta 
mekteplcrdı•ıı 178 i erkek ve 12 si 
kız olmak üzere t 90 mezun olmasına 
mukabil bu nıikdar 1936 - 1937 
de 7497 si erkek 2412 si kız olmak 
üzere 99919 a çıkmıştır 

Bu rakarr.lar ·on dört yıl öncesine 
nazaran erkek lalehenin 42 misli ve 
kız talebenin de 201,8 nisbetinde 
olduğunu göstermektedir. 

Öğrendiğimize göre maarif veka
leti bu büyük ihtiyacı izale etmek 
üzere bazı mühim tedbirler almıya 

başlamıştır. 
Bu meyanda Ankarada ve diter 

bazı şehirlerimizde yeniden birçok 
lise ve oı ta mektepler açılacaktır. 

Avusluryadan ~açmıştır. 1 
Bunların 60 bini Avrupanın diğer 1 O 1 kkaterl • 

memlekeılerine y. klaşmı~llr. Mesela ı --• 
13 bini Fransaya 9 bini lngiltereye, M } kt 
7 bini Hallandaya, 5 bini Be:çikaya 11 ezar } ft 
5 bini Çekoslovakyaya gitmiştir. d } 

58 bin Yahudi de bu son seneler O 8 ŞBD 
Ztırfında Fılbtine yerleşmiştir. Şimali ' il 
Amerikaya 5• bın, Cenubi Amerika- serser er 
ya 33 bin, başlıca Çin olmak üzere 
Asyayn 6 bin 500: Afrikaya 6 bin 
A vustralynya da bin 500 Yahudi git· 
mislir. 

u lu t·aminirı mr.:.arlılfı tam 
matbamı:.ııı karşısmdadır. 

Z<ınıan zammı brı nıe 

zarlıkta bir tal. ıın ıwıırıı ın~tınlur tÜrP-r 

Sivas 
1 ve sa.ıtlerce mezar ta§ları arıısırıda ıfo· 

Erzurum tahvilleri la§ır ııe brızend.e saaıforce ağaçların 

Ankara: 30 (Teltfonl.ı) - Si 
vas Frzurum bt şinci tertip tah

villeri piyasa}a çıkmıştır. 19 lira 

yüzJe yedi faizlidir. 

1 altwdıı U) urlar .. güpegü11dü:: : ınumla· 
rını nıezarlik ta§ları amsuıda g,.çiren 
iıısanlar kim/,.,dir? lıeılıald0 bır takını 

1 ı ç : ~üçsüz serserılerdir. Bü hususta 
: ılı.t ımı:ırı dıkkatına.:aıuıı çekmeyi mü 
na~ı p buldu/... 

Bi, Yahudi tiyatrosunda bir bomba 

~tladı. 10 k:şi öldü. 40 kişi yara 

ı ekmeklerin cinslerini ve fiatlarım aş~· 
ğıya yaııyı>ruz: 

landı, Romınya zabıtası laillt>ri 
tahkik etmektedir. 

Japon 

alına alınmış ve bunların fiaffatl ds 
tesbıt edilmiştir. Çıkarılacak elan 

naklediliyor 

l - FranciJa. (nark konmımlf• 
tır.) Bu nevi ekmeli çıkarmak istiyea 
baıı fmncılar hariçten un getirmek 
te§ebbüsünde bulunmuşlardır. 

2 - Anadolu butdayından istih
sal edilen dört yıldız undan yapılan 
birinci nevi ekmek (Kilo'>u evvelce 
olduQ'u gibi 8,5 kuruştur. ) Fınncı

Jar bu fiata itirn ve bunu kabul et
memişlerdir. Encümen ise bu fiatı 
normal bulmuş ve bu iliraıı kabJI 
ctmcmı:;;ı ir. 

3 - Yerlı buğdııyınd ... n islihsai 
edilen dort ~ ıldız undan yapılac ık 

ıkıncı nevı somun ekmeği ( kilosuna 
7.5 kuıuş naık konmuştur. ) Fırın · 
cılar bu fiatı k~bul \'e şımdıden un 
ıedarikıne baş amışlardır . 

4 - 'reı . ı buğd<ıvmdan is• ı hsal 

ecJiien uç yıldız undan yapılan ikinci 
nevi pide ekmeği ( kilosu 7 kurnş· 
lur. ) Fırıncılar bu fiata da itiraz 
etmişlerse de Belediyece bu fiatta 
n::>rmal görülerek kabul edilmemiştir. 

Elyevm şehrimizde işler vaziyette 
iki ekmek fabrikası, yedi somun ve 
beş pide ekmeti çıkaran fırın bu. 
lunmaktadır. Japon ric'atı fevalide 

f ------- - -------

Çinliler dün iki büyük 
şehir daha alm ı şiar 

Büyük bir Japon kuvveti muhasara altında 

Şanghay : 30 (Radyo) - Cephelerden ahnan haberler Çin
iller tehlndedlr. Çin kuvvetlerinin hareklhnın gUndengUne in 
kifaf etmekle oldulu keydedlllJor 

Son gUnlerde dU•manı Hunon 
,ımaltnde mallubeden Çlnltler 
ileri harekellerlne sUr'alle de 
vam etmektedlrler. 

Japon kuvvetlerinin büyük bir 
kısmı <·enupt ı Maşa va doğru çekil
mektedir. 

Büyük yesin filmleri 

Ankara : 30 ( Telefonla) - Bü 

yük yasımııa ait törenl~rin fılmleri 
Ankara sinemalarında gösltrilnıeğe 
baş1anmıştır. 

rı 

Türksözü: Ayni filmleıin kopyele 

ve ş('hıimızdeki törene ait filmde 

şehrimiz sinemalarıoda gösterilmek

tcdır. Halkımızın büyük bir alaka 

ve göz yaşları içinde bu fılmleri sey. 

Japon kollan büyük mağh1biyete 
ugramaktadır. Çarpışmalar devam e- 1 

diyor. Hankovun gaıbindc düşman 

kuvvetleri birbiri arkasına matlübi· 
yetlerc duçar edildi. Sinkasc ı ve .Şa
lo şehirleri yeniden Çinlilf'rin eline 
geçti. Her tsraftan Çenber altına alı
nan düşman Şiyanga tdoğru yürüyüp 
kurtulmak aıminnedir. ' retmektedir. 

Alman firmaları 
müracaat ediyor 

Muhtelif mahsnllar 
isteniyor 

lstanbul : 30 [ r elefonla) - Bir 

kısım Alman firm-iları memleketi

mizdeki bazı alakadar iktisadi da

irelere muhtelif m,.kturlar göndere· 

rek muhtelif mahsullerimize talip 

olduklarını bildirmişlerdir, 
Bu arada ~ilhassa, incir, porta· 

kal, barsak, kuru üzüm, fmdık, pa· 
muk, şarap, meyva, badem, ceviz. 

kurukayısı, hah istenmektedir. 

• 

Bayan Afetin teşekkürü 

Ankara : 30 ( Telefonla )- Ba. 
yan Afet, Atatürkün ziyaı kar11· 
sanda kendisine gönderiltn taziye 

telır aflanna karşılık t'ıekkütlerioin 
ula~tırılraa11nı Anadolu .ajansından 
rica ctmiıtir • 
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....,.._.._......,._...._....._,.....,.....,.,~ .......... ~ 

j Ekonomik, Politik ~ 

Avrupa borsa la ında 
son vaziyet nedir ? 

ş ~h fi ır 
h ~--b-~mmır-0 _e,_r_ü _l siyasi 

Sovyet- Polon 

Türkiyede 
vet ahvilat 

Yazan: * * * 

esham 
• • vaz ye ı 

H. Partisinde 

Bugün ögleden sonr-ı 
umumi meclis 

intihabı yapılacak 

Eti mekteplerini 
teftiş 

V ılayetimiı Kültür direktöı lüğü 
lspekterler şefi köylerdeki Eti o· 
kullarını teftişe başlamıştır: 

Tayin emırlcrl tebliğ edildi 

Balikesir vali muavinliğine tayin 
edilen vilayetimiz vali muavini Emin 
Refik Kı rış ve onun yerine tayin 

ediltn Malatya vali muavini K~1-
reddln KoütotluJ Sivas me .. tupçu 
luğuna tayin edilen vilayetimiz mek 

anlaşması 

G 
.. .. · ··hım hid unun mu b' 
lonyanın bi_rdeoıkt 
yet Rusya ıle 5 

tesis edecek bir adın1 at 
Oı.in hurada Polonyanın ~v8b 

'te izah ederken. Almanya ı d' 
karşı tedbirler almak i~te ~ 
lemiştik. Son hadise bıte I 
L • 'e 

Chambe rıarr.'ln harfci~e nazırı Lord Hallfake ile beraber 
Paris ziyareti iki memleketi bfrbirlne baOrıyan dostluk rabl · 
talerınm bir kere baha tezahür ve taralnlne veslle ıe,kH ettı. 

lngl Uz ve Frerı SlZ gazeteleri bu hAdfaeye uzun başmakaleler 

E:vvelcede yazdığımız üzere U· 

mumi meclis ü~eliği intihabi bugün 
öğleden sbnra saat oubeşte Cüm· 
huriyet halk partisi hinası salonun· 
da yapılacaktır. 

Şehrimizde et 
kaçakçıhği ~rtiyör: 

1 

çuluğuna tayin edilen vilayetimiz 
mektupçusu ARah ~kkno ve ondn 
yerme tayin edilen Eruh kaymaka· 

!)olonya Sovyet RJsya ı 
:ihtilaflarını ortadan kaJdırıJI 

·ıe nu tııtmuşlur. Polonya 1 t 
tahsis ederek, l11gfltere ile Fransanm bUtUn dUnyada menfaat-
lerlnln ayni olduljunu ve bina· J 

enaleyh her hususta yekdiğeri 
ile mu,avere ederek mUnase- ı 
betlerlnl sıklaftırrralarmm el 
zem olduöunu tebarUz eUlr- \ 
mektedl rler. 

Taymls gazetesi daha ileri 
giderek: "Mademki Fransarim, 
a rflk Almanya tarafından ihata 
edllmesı korkusu kalmamıştır, 
aiyaal sahada Fransa ile daha 
sıkı bir teşriki mesai lazımdır,. 
kanaatini izhar ediyor. 

reisi, nede dığer sQsyal~ st ~ şeflerini 
itidalı ev!cedenıiyor. 

lşte onların tahrikatı neticesinde· ı 
dir ki Fransanın her tarafında yeni 1 
dtn fabrikaları işgal hadiseleri ile 
müterafik grevler başlamış ve hüku 1 

met kuvvetleri ile grevciler arnsında 
müsadenıe ler devam etmekte bulun-! 
muştur. 1 

Haf ta zarfında Londradan Ame. 
rikaya doğru altın S l"vkiyatı atahhış 
ise de sterlin } dolara nazaran ge · 
ne iki buçuk çent sukut eder t'k 

1 
4,66 da kalmıştır . Sterlinin bir peyki 
olan Fransız frangı d a o nisb t>tte 1 

gerilemiş demektir. Haftanın son 
dört günü bütün devairi resmiye 
ile beraber bankalar da kapalı ou· 
lunmuş olduğu için Merkez banka I 

Bir köyde üç eve 
hırsız girdi 

1 

ı 
' 1 

ı 
1 

Sırkıntı hahiyesinin Tepecik Ören 
köyünde oturan 'Münim oğlu Ah ı 

dullah, topal Hasan kızı F atiş Özde· 
mir ye Hacı İ lı ahim oğlu Durmuş 
Bulutun evlerine gEcelt' yin hüviyet 
!eri belli olmayan şahıslar girnek 
bl!nlatdan Dur muş Bulu tun evinden 
bir çift gü ıııüş bilezik, Abdullahın 
evinden bir siyah şalvar ile yetmiş 

kuruş, F atişin evinden iiç yük çuyal 
bir halı heybe, onbir tane yün na 1 

mazlık ve bazı kadın çı;.maşırlannı 

alarnk savuşmuşlardır. 
Jandarma hırsızl a rı ve çal1113n 

eşyaları meydana çıkarmak için tah· 
kikat ve takibatta bulunmakta•!lr. 

1 
ı 

Şehrimizde et kaçakçılığı fazla · 
l a şmakt.<1dır. Son bir hafta ı çinde 

~üksek dolaı;> . mahallesifide öt
1

Ural1 il 

Derviş oğlu Nuh1 Altkapl ma iıalle 
!inde ôh.lran Mesfit oğlu Garip, Dö 1 

şeme mahallesinde oturan Ömer · 
oğlu Hasan ve Arslan öğlu Kasım, 
Teke kurbu mal•:ıllesinde oluran H~ 
~ı Ali oğlu Şahan, Hadırlıda oturan 
berber Muhlisin de Kanara haricı 

hayvan keserek et kaçakçılığı yap 
tıklan görülmüş ve haklarında za· 
bıtlar tutulmuştur. 

Bir ev kazaen 
yandı 

mı Nihad Danış, Muğla defterdaı · 
lığına tayin edilen vilayetimiz d

1

ef 
terdarı Hali\ Ero5rlu ve onun yetme 
tayin edilen Mıtgnisa defterdarı 
E~vdet, terfian Eskişehir E~niyet 
mtidürlüğüne tayin edilen vif~ytti 
miı Emniyet müJürü Necmettinin 
tayin emirleri V tkaletlerindt:n viJa. 
yt'te teblifi edilmiştiı. 

Bir muskacı 
yakalandı 

'yalvaçlı Ali oğlu Sarı haca Os 
man ııamile tanılan bir adamın mus· 

kacılık. yaptığı vaki olan ihha,dan 
ahlaşılmış ve evinde yapılan araş-
hrrnada sski harflerle yazılı matbu 
kitaplar bulunarak müsadere edilmiş 

ve kendiside adliyeye teslim edilmiş 

Fransarım, AJmanya tarafından 
kuşatılmak tehlikesinin zail olduğu 
sözü, bu iki memleket arasında im 
zalanan ademi tecavüz misakından 
ileri geliyor. Filhakika her iki dev 
Jet, budud ve arazi hmusunda bir 
birlerine karşı hiçbir taleb ve müd 
deiyatları kalmadığını ilan etmişler 
ve şayet aralarında herhangi bir lh 
tilaf zuhur edecek olursa bunu sul 
hen ve mecburi kakem usulü ile 
halletmeleıinde mutabık kalmışlar

dır. 

mız kambiyo fiatlcrini tosbi edf'me· ..,.........,~--------...~--
miştir, Bu fiatlar bugün belli olacak 

ALMANYA - AMERİKA 
SiYASİ MÜNASEBATl 

Kızıl ağaç köyünde oturan lsma 
1 

il oğlu Halilin evinin kazaen yandığı 
köy ihtiyar heyeti tarafından jan · tir· 

itiraf etmeli ki bu misak Avıu 
panın huzuru mmına kazanılmış bü 
yük bir muvaffakiyettir; çünkü ne 
Çin Japon muharebesi, ne de lspan 
ya ~ boğuşması, Almanyanın muhte
mel bir müddeiyatı kadar Avrupa 
siyaset alemine koıku telkin etrni 
yordu. 

Şimdi sıra ltalya ile Fransanın 
barışmasına gelmiştir. Gayet muk· 
tedir bir diplomat ohın F ransanın 
yeni Roma sefiri Bay Francois Pon 
cet bu işe var küvvetile çalışmakla ' 
beraber, lngiltere hükumeti de le . 
lifi beyn için elinden gelen gayreti 
sarfetmekten geri durmuyor. 

Eğer bundan da muvaffakıyet ı 
hasıl olu sa yalnız Avrupa değil, bü 
tün dünya iktisadiyatı büyük bir ne· 
fes alacak ve belki de milletleri ke 
miren o bitmez tükenmez harb te. 
darikatına nihayet verilerek b j u-
ğurda sarfedilen milyarlar, insan~arm 
refahı için istimal edilmeğe başlana 
caktır. 

Fransanının siyesi sahalarda ka 
zandığı muvaffakiyetlere rağmen 

iktisadi ve mali işleri bozuk olmak· 
ta berdevamdır, Bütçede teveıün 

husule getirmek için hükumetin göz 
terdiği gayret ve mesaiye, komünist 
ve ; sosyalistltr engel olmakta \'e 
memleket dahilinde daima bir fesad 
havası yaratmaktadırlar. 

tır· 

Sterlinin zaafı neticesi olacak, 
beynelmilel piyasalarda muamelat 
durgun, esham ve tahvilat fialları 

sukuta mütemayildir. 
Hafta zarfında Ankara borsası 

kapalı bulunduğu gibi İstanbuida 
da hiçbir muamele cereyan etmedi 
ğinden okuyucularımıza nominal bir 
sur~tte olsun hiçbir fiat veremiyece 
ğiz. 

Yalnız:2.5 sonteşrinde vadeleri 
hulul edl;n yüzde yedi buçuk faizli 
Türk boıcu tahvilatı kuponlarının 

tediyrsine bugün başlanacağını kay· 
detmekle iktifa ediyoruz. Beher ku 
pona tediye edilecek mikdar 92 ku 
ruş 1 O paradır. 

Roman yada 
bir suikast! 

Demir muhafızlar cemiyeti 
gene faaliyete geçti mi? 

Bükreş: 30 (Radyo) - Kujun 
üniversitesi tektörüne meçhul eller 
tarafından bir suikast yapılmıştır. 

Bu münasebetle üniversite tatil edil
miştir. Butün Romanya harekete 
geçmiş, ve :tahkikata başlamıştır. 
Kuvvetle tahmin edildiğine göre, 
bu suikast, Demir muhafızlar ce 
miyetine mensup bir el tarafından 

işlenmiş tir. 

Berlioin din ve 
ırk politikası 

devam ettikçe 
düzelmiyecektir 

S. RUZVEL TIN BEYANATI 

Vaşington : 30 (Radyo) - Al 
manyada son günlarde vukua gel 
mekte olan din ve ırk politikası ha 
dise'eri Amerikada Lüyük bir nrf 
ret uyandırmaktadır. 

Yahudi ere yapılan zulüm çok 
gayri insani bir şekilde kabul edil 
mektedir. 

Amerika reisi cümhuru Bay Ruz 
velt, Nazi hlikumetinin. akallliyetle
re karşı din ve ırk politikası devam 1 

ettıkçt- Amerikanın Almanya ile po. 1 

litik münasebeti rirıi asla tesis et· 1 

miyeceğini beyan etmiştir. ı 
Bu beyanat siyasi mahafilde çok 

musip olarak karşılanmıştır. 1 
1 
1 

darmaya bildirmiştir. 

Mısır- İtalyan 
yakınlaşması 

Roma : 30 ( Radyo ) - Gaze 
telerin yaz hğına göre, Mısı(-ltalya 
ticaret müzakereleri y~ pı lacaktır . 
Gazetel,·r , hunu bir Mısır- İtalyan 
ademi tecavüz paktının takibetme 
sini imkan ddhilinde görmektedirler. 

Avukatlık kanunu 
tatbikatına hazırlık 

İstanbu l : 30 l Teldonle ) - 1 
birincikanunda 12 kişilik baro inzi. 
bııt m.clisi toplarınaıc yeni avukat: ' 
lık kanununa göı e avukatların tesc,· j 
li için lazımgelen tedbirleri alacak ı 

ve hemen işe başlıyacaktır. 

Yeni kaııunun istediği şartları 

haiz olmıyan avukatiarın sayıları 

baro "meclisinin tetkikinden sonra 
~ 

anla~ ıf aca ktır. 

İnkilap vesikal arı 

müzesi kur uyÖruz 
1 Prağda Alman-Çek dek
larasyonunu tasvip kararı 

Pr..ığ : 30 ( Rad~·o ) - Nazırlar 

Bir esrarcı yakalandı 

Mehmet oglu Aziz admda birisi · 
üzerinde elli santigram esrat la yaka J 

lanmış ve hakkmda kanuni muam~le 1 

ya pil mıştır. 

) 

30 lklnclteşrln 938 

1 

/ 1 .. . 

Gökyüzü açık. Hava hafif riiz 
garlı. En çok sıcak gölgede 23,5 
derece. Geceleri enaz sıcak 12 de· 

rece. 

r 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
~ oo 

100 

ı - Dış ıneııılekelle ı içın Abone 

bedeli deği~mez yalnn. posta masrafı 
Z<'I ınmedilir . 1 

1 1 
Fransızların ekseri yeti komünist 

Jere, artık ecnebi bir devletin talima 
1 

tı ile hareket eden bir casus n~za 1 

Zabıta bu cemivetin bellibaşlı 

olan bütün müntesiplerini sorguya 
çekmiş ve nezaret altına almıştır . 

Ankara: 30 (Tel~ fonla) - 8ü 
yük Şefimiz Atafiirk'ün hatıralar l'la 
ait lıütün inkilap vesikalarının top 
lanaca~ı bir [mü-e ku · ulacaktır. Bu 
müze lstanhulda olacaktır. 

· Meclisi, akalliyetleriu karşılıklı su 
rette himayesi için birçok esasları 

' ıhtiva eden Al ııan - Çek dekla· 
rasyoııunu tasvip etmiştir. 

2 - ilanlar için 

caaı edilmelidir. 
ıdareye miinı-

1 
ı 

ı yl e bakmakta ve onları Fransa nın ---------••1111m•--aııma1D1--••aı«l!Zl•1r::Maw»amlil<il2I-• aııu:r.ıvs:mll:4::'!1w:E.!!sm11+111•-•••-••-•••••---------A h d =w·=~ ......... ._,_. ........ ~---~~~........ ___________________________________________________ _,,,,._,_ 
siyr sı aya tın an tama mile tecrid ve 
tebit etmeğe taraftar görünmektedir. 
Sosyalistlt re gelince, devlet mües 
sesatma karşı taarruzlarını o dere· 

ce arttırmışlardır ki ortalığı gene 
karıştırmağa hazırlanan reislerine 
karşı, F ransanın en ağır başlı siyasi 
gazetesi. (bu reisin Fransız tabiiy.e· 
tine sonradan girmiş bir yabancı ol 
duğunu t r lmihan). "Bütün Fradsızlar 
namına söz söylemeğe tıakikaten 

kendinizde salahiyet görüyor musu 
nuz?. gibi çok manidar bir ihtar da 
bulunmuştur. 

Fakat ne lu ihtar, ne de diğer 
milliyetperver gazetelerin daha açık 
tan açığa hücumları. ne bu muannit 

vustralya hükumetinin 
mandater sıfatile id are 
ettiği cenup denizi ada 
ları, çok defa kabileler 

arasında çıkan kanlı kavgalara da 
sahne olur: bu vaziyetlerde hüku 
met ara l ulucu rol oynıyarak taraf 

ları ya 1 ı ş l ırmak için uğraşır görü. 
nür. 

Geçende Yeni Ginea hükumet 
komiserine, uzun zamandanber i bi
ri birlerine düşman olan iki kabile· 
nin bir nöbet daba biribirlerine gir,, 
dıkleri haber veriliyor. 

Bunun üzerine komiser oraya 
girterek, tarafların mümessillerine 

y 
boşuna kan dökmemelı.:rirıi, ural 
J .. vranıp, uzlaşmalarını tavsiye edi. 
yor. Fakat, bütün söyl""dikleri tı-sir
siz kalıyor ve bunun Üzt'rİııe gerisin 
gni dönüyör. 

Bununla beraber, bir yarıdan da 
acaba başka bir hal çaresi bulamaz 
mıyım; diye düşünüyor. 

O aralık civarda bir tayyarenin 
yere indiğini Öğrenİ} or ve bu tayya
re, aklına bir şey getiriyor. 

Pilotla temasa geçerek, ona ak 
lına gelen şeyi bildirince, bu, pilot· 

K rkusu 
un pek hoşuna gidiyor. 

Hemen hükumet komiserinin bu 
lundııiu ytıe geli}or, hükumet ko· 
miı;;erini lrıyyaresine bindirip uc.uru
yor. 

lstikamel; yerliler arasındaki 
harbin sürüp gittiği saha l 

Tayyare he: rp sahasına yaklaşın
ca, yukardan, 600 cenkçinin mız

raklı harbe girişmeğe hazırlandıkla· 

rı görülüyor. 

Tayyare, alçaldıkça alçalıyor, 

r.ğır ağır motör s,·sleri aşağıdakile· 

rin kulak zarlarını kıyasıye hırpalı 

yor ve cenge hazır olanlar, Sema
vi kuş; la; Mabudun CP.ngi menetti· 
ği, gök gürültüsü gibi sesle ihtarda 
bulunduğu kanaatini edinerek, dizüs 
tüne düşüyor, silahlarını ellerinden 
atıp duaya başlıyorlcır !? ... 

Bu suretle• bir mijddet için ora
da sulh ve sükun teessüs etmiş sa· 
yılabileceği sanılmaktadır: ancak, 
tayyarenin tesiri kaybolabileceği 

hesaba katıldığından, her hangi bir 
hadise zuhuı unda sıcağı sıcağına o
rada soluğu almak üzere, hükumet 
komiseri yakın 'fa daima bir tayyare 
hazır bulunJurmağı gözetiyormuş!?. 

münasebetleri epeyce ge~~ 
12kis Almanya ile gayet 1 

yordı.l. Şimdi, Almanyanıtl ~I 
n;arıı bildiÇi ~usra il~ 'l~k 
Berlinde büyük bir sioırlı 1 

mıştır. d 1 
~tlm1ıı sebebi malli!ll ~ 

ya, Polônyanın ~eko~lovıl 
sinden bir kısmını daha ıtlD 
paylaş rnasına engel oJdu. 
raftan büyük devlet'er ar9 

laşnıalar, birleşm«"ler oldllıoı 
açıkta bırakılmaya raıı 0 

diye kadar Almanyaya ya 
~ t · ı , .. ~ jode (' ransa, ngı tere u~er 

yapmaya çalıştı, fayd~sıoı I 
Bilakis Alm3ny•rnın Çek0 '1i 
koruması kendisi için b 
s,iyasi . nıuvaffakiyetsi~lik 
Şimdi Rı.lsvaya tevecctl~ 
taraflı oyun oynamak istıY0 

Bu hadise Polonyad~tle 
Ru!llya için bir muvaffakıY 
bilir. ltalya ve Almany.ı I 
ğına maruz kalan Çeko5 0 

Alman nüfuzu alttna geÇ: 
rupa ortasında siyasi rol 
V<! nih~yet Fransa · Alın' 
masiyle Fransa ile snc' I 
hiçe in n Rusya, Po!onY' 
m ~kle Alm:myaya karşı 

C"phe kurmuş oluyor. Jdİ' 
Fakat çok muhterrıe. 

yanın maksadı böyle bır 
Berlinde pazarlık kapısı aÇ 

sun. 

Ceyhand 
,_.,,. 

Kömür derdi bıl. 
başgösterd~ 

Ceyhan: 30 (Telefon) İ 
k.. ·· 1 sı' baş gene omur mese e 

·· .. k'l 5 6 1<ur1' murun ı osu - ·, 
1 d. ef11 

maga başlandı. Be e ı'f k~ 
ziyeti gözönüne alarak 
darikine teşebbüs edecek 
teceği kömürlerin ki1°'

11 

ruştan satacaktır. 

... b" f . t ..,.jl Ce n u ı A rı < a 1•· 

dafaa nazırının se 
.-

Roma : 30 ( Radyo ) ı 
Afrika milliğ müdafaa "

3
• 

etll· 
dan Milanoya harebt 
da Bı üksele , Parise, Lolld 

decektir . Nazır bura.1~~~ 
adamlariyle Afrika ıŞ ~tı 
muzakerderde_ bulun3C

9 
). 

----~~ 
Ankara rady~ 

~ıl 
[ite 200 ila 2000 metrede 
bü.ün dünya neşriyatın• 

MIKA RADYO 

---·~-- ve 
En ucuz. en ıernit 

11
de1 

(5 lamba kod~etin~~ !beı) 
zifeli lambalar.a ınuce 

dur. 
MÜRACAAT: Rı=ıı 5al' .• :c 

•---- r "'"' No: l ı A, i3clıck 1 1J 

------1~~ 



·-
Tefsir 

kD~rnek ka. 
atı? Beni 

~faber götlit 
ıat · .. 
ernıyorsun ? .. 

'Şadiye yav . 
' biç serıi gö 

HiKAYECİ 
• "!'" ...... Yazan ••••••• ·ı 

bu söylediklerim
sin ... Seni, genç, 
sevimli yaşamak 

tevkini gözlerinden 
okuduğum kadını 

ek i~temez mi}'im? Fakat nasıl 
ıh 

ı 1 ıtı, yapaca~ım se) abat asa~ı 
arı re A h' T . 1 . . smı ma ıyette. amamıy e ı 

gördüğümden beri 
nasıl yaşadığımı biJ miyoruml Senden 
başkasını sevmedim. Bunu i ı ilmelisiH. 1 

Şimdi senden uzakta ge:çirece ı 
ğim .bu~ünlerden n~f~.et edi.y~rum. I 

~enı beraber goturmedığım için 
çok darıldın, fakat. .. ,, 1 

1tlerim arasında da bir tak•m 
~kimselerle temas edeceğim. İ 
, ııra hariç memleketlerde. Eğer 
"nı olsaydı ... Çok sevinecektim .. ! 
u" f 
b~~n bir kerre senden ayrı üç 
Utun liayatım1 bütfın düşünce · 

~&eninle beraber.. Bunu sen de 
~rı 

Kerlm duraladı. Yazıhanenin ka
pısı açılıyorJl1. Yaydığı mektubu 

1 
onünJeki kar ton içine ancak atabıl· 
dl. Katl!ı içeti giriyordu. 

1 YıL. l 
~ Y llan ~öyleme! K:adnın haber 
ag . 
8 ndan korkuy8r!t.İd. 1 
u da düşünülür mü, karın hiç 

; duymaz, lstanbuldım beraber 
t et etmeyiz. Kimse bunun farkı ' 
-t•rna:ı:? .. 1 Iaydi, Lunu benim 
Yaparnaz mısın ? Senln evlilik 

g' 'lıru boim~k, masraflara sokmak 
fo ~dl~irrli ve hayatta srrbest 1 

af. ~lllu da pek ala biliyorsun 1 
baYatırriı yeniden tanzim edebi 

J ~ lr aile kurabilirdim .. 

- Çabuk Kerim, telefondan ça 
ğmyorlat. 

Kierim koşarak koridorda bolu 
nan telefonun yanımı gitti Seyahati 
'?~ tealh1k eden bu konuşma epey 

uzun sürdü. Fakat birden Lire sa. 
rardı. Acele ile mektubu iyic..: sak-
İıyamamıştı. Muhakkak Süheyla şim 
di okuyordu. 

Yazıhaneye korka korka gird;. 
At Kal11ın bağırıyordu. 

.Süheyla masahin onünde mektu 
bu okuyordu. Bir adın attı ve ! 

En Kısa Zamanda 
En Büyük Şöhreti Yalnız 

• • 
1 1 

Esans, Kolonya ve Losyonları kazanmıştır. 

Ôtedenberi sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulamadık
larından ~ikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnundurlar. 

Çünkü; iNCi kolonyaları Paristen hu~u~i olarak celbedilen esanslarla 
ima 1 edilmektedir. 

Bilhassa { 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

kolonyası'nın 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti olanlara 
• 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Saltş Yeri: 
10 - 30 Osmanh Bankası karşı sırasında No: 13 
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BÜTÜN ADANALILAR 

(TAN Sinemasına ) 
Akın, Akın gitmekde ve Ebedi Şef 

•• 
ATATURK'ün 

a~a~ i~temedim. Senin metre 
~arak kalmağı tercih ettim. 
Ş aln12: Kerim dıh.at et, 

1 
adiye lakırdısını kesti, Son ke 

.~tin ahında sak h tehdidi sezen 

.- ~erim; demek beni bu kadar 
seviyorstM liiloen ne kad~r mesu. · • 
dum 1 

Muazzam Cenaze Törenini Büyük bir teessür 
ve heyecan içerisinde seyretmektedirler. 

ÜNiVERSİTE Genç.liginin Yaptığı emsalsiz MİTiNG. İSTANBUL. 
ANKARA, İ2MIT ve YAVUZDA ve Biitün yollarda yapılan mera
sim ve Teessür tezahüratını hütiin tt·f ~rrualile gfü.teren Büyük ve tam 

1 genç kadına aşkından, ken
affetmeıse çok keder duyaea 
11 bahsederek bu m~seleyi ka
ak istedi. Ve bun da güçlükle 

•ffak oldu. Bir az sunra da evi 
tltlllek üzere metresinden ayrl 

~erimin canı sıkılmıştı. Kumral 
1
' tıaıik bir kadın olan karısı 
·Yla yedi s~ned('!nl.:ıeri meşru 

1
31Ydı. Esmer, yerinde dur.tmıyan 
1 b• k ır kadın olan Şadiye de iki 
~tk senedenberi gizli. evlilik hari 
~ .adaşı idı. Her ikisini de, vazi 

11nin icap ettirdiği şekilde, fa· 
t~tnimiyetle seviyordu 
Yı kalpli ve makul düşünceli 

• ~~~rn oldugu için Kerim, Şadiye 
1 1

1sınde hiç bir kusur görmediği ' 
()e' de kerısını aldatmakta büyük bir 
. b il 
ıı \f tı azabı doymamıştı. Ve diğer 
ı.ı1' ~tan da, kendisini sevdiği halde 
it ~ 11 bir kııdınm kocası olmakta 

allı eden Keı ime hiçbir serz !· 

c LJ:.ııı.ıııy,:ıra:~ ;ıi Lt.ı f(! ld':iılık 
; Şldiy,..ye k"'"'' rf a müşkiil va· ı 
tte 'J· K J · • • 1 , ı ı . eıhııs•nı mesut o masını 

., tY~rdu. Ve bu s~yahat her şeyi 
111 ls~ edecek gibi görünüyordu. 
ei' t ~ISİn · len birisi kendisiyle bera 

~18aydı ne kadar iyi olacaktı. 
~bakat yalnız gitmeliydi. Karısını 
(j er görürse Şadiye d~li olurdu. 

1 
nu götürse brı'>t bunu haber 

Kerim birdt"o kmdisine hakiın 
oldu. Mektupta isim yazmamıştı. 

Zavallı Süheyla bütün bu yazıları 
kendisi için zannedıyor,. diye se\''İn· 
di. 

Heyecandan nefesi kesilen karı
sı : 

- Beni bu kadar sevdiğitti bil
miyordum, dıye sö yl~ni yordu. Beni 
ihmal etliğini, bir başk.:ı kadınla ya. 
şadığını -ıanediyordum. Kıskançlık 

duymağa başlamıştım .. Ve bu mek· 
tup, bu mektuı> yok mu bütün bun. 
!arı kaldırd.ı attı, evt"t aşkın, seya· 
hatte bulunduğun müdetçe yanımda 
yaşıyacaktır. Çok mesudum bilsen. 
Çiinkü beni ne kadar sevdiğini şim· 
di anladım. 

Karısı sevinçten :ığlıyordu. 
Kerim şimdi tamamiyle sükunet 

bulmuştu. 

- Hakikaten mesut diyo. du. 
Öyle ise şu zavallı Şadiyeyi bera.
ber götürebilirim. 

~--------ww-------------------
Bu akşam 

Alsaray 
Sinema sın da 

3500 METROLUK HAKİKİ VE BAŞTAN BAŞA SÖZLÜ 

ÇOK KIYMETLi FiLM 

AYRICA: _____ _,,..., 

ULU ÖNDER'İN Mubarek Ruhu için Adanalıların 
AT A~l ÜRK PARKINDA yaptıkları Büyük Tören 

Umumi İstek Üzerine 
• 

ÜÇ Silahşorlar J 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

10006 

--------~--mlllll!-------------------------------:-----~ Yapılacak güreş ve yarışlar 

Yüreğil Yunusoğlu köyünde 
25 birinci kanun pazar günu 

1 - Tay yaı ışı, 1500 mdı edir. ikramiyesi birinci gt>lene 30 liradır. 
İkinci gelene J 5 liradır. Duhuliye 5 liradır. Vesikalı ve vesikasız hiç koşu 
kazanmamış taylara mahsustur 

'l. - Tecrübe at koşusu: hiç koşu kazanmaırış atlara yalnız taylığında 
ko~u kazanmış taylar nazr.ı.rt it ibare alınnıa1, T t'Crübe yarışın? . gi~ebilir. 
Mesafesi 2500 metredir. lıuamiyesı: Biıi rı ci gelP.ne 40 liradır. lkıncıye 20 

liradır. 

• Asri sınema 
Bu akşam 

, Ulu Önderimiz, Ebedi Şefimiz Atatürke lstanbul - İzmit - Ankarada 
yapılan rr.uazzam Cenaze Töreni tarihi filmine ilaveten 

Aşk - Ş tir-Güzellik-Musiki- Heyecanlı Maceralar şaheseri olan 

( ilahlar Eğleniyor ) 
il Baş Roller de : 

Boitel Henri Garat 
Armmand Bernard 

Jeanne 
Florelle Magerite 

Fılmin i sunuyor 
Kişe her va kıt açıktır. Telefonla Localarınızı -istiyebilirsirıiz 

Telt:fon Asri 250 
10008 

1 

---------------------- ~----------------------------· 

--------------------------------~----~--------------
1939 modeli 

PHILIPS Radyoları geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

c::lverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek ıçın istical ediniz. 

Raşit Ener .. . 
muessesesı 

Belediye caddesi Telefon: 117 
14- 16 9431 S. Pş. Ce. P. 

Dr. M affer okman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün n1uayenehanesinde hastalarını kabule 

başl dm ıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Damga Resmi Kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine we bu kanuna bJzı maddeler 

eklenmesine dair kanun 

Ka11u11 No: 347,1 Knlml tarihi: :....'21611938 
J\'ı·~·ri t cırilıi: y ı -;11y:m 

- Dünden artan · 

Şu kadarki resi ıı ve cezanın mecmuu 100 liradan aş~ğı olamaz. 
Madde i5 - Ayni Kanunun 45 inci maddesi a~ağıdaki şekilde de 

ğiştirilmiştir: 
Bilumum evrak ve senedlerin damga resminin ifa edilmemesinden, 

vey<1 noksan ifa olunmasından veya pulların kanuna muhalif ibtalinden 
dolayı alınması lazım gelen resim ve para ceı.ası imza edenlere müraca. 
at hakkı olmak Ülere ibraz edenlerden alınır. 

~/eıalet ko;:>ar, İş boş ınmaya 
ıat Varırd:. Zira karısı güzel v~ 
~ olduğu kadar çok enerjık bir 

Eşsiz Fransız Artisti 

Maria Bell 
Tarafından fevkalade bir surette 

oynan~n 

Duhuliye.i 8 liradır. At ve kısır aklar d t kabul e füir. . . . . . 
3 _ l'alıammül yarışı: m ·.s .fesi 3500 metredir. lkramıyt>s: bıııııcıye ı 

1
50 lira ikinciye 25 lira. vesikalı ve vesikasız st ve kısrakları mahsu,tur, 

Mt>mur ve Noterleri~ bi!Umumm anonim şirketler ve resmi ve husu 
si sair mi.iessesc-leı de tahrir ve tanzim edilip efrada imza ettirilen veya 
resen vnilen ve damga muamPlesi lrn kanun lıükmiine muh<tlıf bulunan 
bilcümle evrakın damga re~mi imza edenlere ve cezası evrakı tanzim 
ve ita edenlere aiddir. Resim ve ceza · resim için imza edenlere müraca. 
at hakkı olmak üzı•re · evrakı tanzim Vı! ita edenlerden alınır. 

tıdı. 

kArtık Kerim yalnız gidecek, her 
~dıoı da bunı ikna edecekti. 

~A~tJ.ba Şadiye kcn Ji seyahatte 
~~ ba ska biri ~i yle tanışarak ay 
~ti~~ mıydı? Bunu düşündükçe 
~ltlın tüyleri diken diken oluyor. 
aPacağını şaşırıyordu. 
d llrıunla beraber Kerim Şadiye 

~tJ 0Rru ve sadık oldu~unu bili -
u. 

~ıl\e, imin aşkının cidoi ve sag:am 
t ~dı~lınu görünce muhakkak o da 

,ı ı~ , <>!ilbilirdi. Bunun i;;in bir yalan 
~ ı~lld'• . 

ıl ~~i~· 1
l. Ertesi gün yazıhan,..sine 

p 111de metresine hitaben bir mek 

°" ~t~~?tnağa başladı, Bunu üç gün 
~'\ Alın rnya ya hareket edtrken 

.~Ya < t ıcaktı. 
~ Sevgilim. benim y.-gaor:a, biricik 

Ilı,,, Sen işte '->enim için bütün 

La Garson 

(Erkek Kız) 
Aşk His Heyecan Fılmi 

Büyük Fransız Romancısı 

V1KTOR MARGUERlTTE 
Ayni ismi taşıyan eserinden iktibas 
edilen bu fılmi mutlaka görmenizi 

tavı,iye ederiz 

İlave olarak : 

Ebedi Şefimiz Atatürke 
lstanbul,lzmit ve Anka-

rada yapılan cenaze 
töreni 

10007 

Duhuliy~:-.i 10 :iradır. 
~ - Pt•lılivan gü:eşlt>ıi: Başa 30 lira, baş altı}a 15 lira, oıtaya 5 

liradır, Pehlivanlar yaptırdığımız donlarla güreşecek. 

Kayıt günleri her 
50 ve 25 kuruştur. 

zaman açıktır. Biletler l 00, 

10016 1!...----..-..--__, ________________ ......, _______ ____.._....-;..;... ______ ___ 

Gayıp ınühür 

Noterlikten tasJikli imza ınüh· 

, rüınii 28-11-938 J~ kaybet iın. 
Bu mührümle yalnız Adana Zinıat 
Bankasile Ahmet oglu Öıner, Yağ. 
cı Kadir ve Mahm ıt hn başkalarına 

hiç. bir borcum ve ktfaldiın yoktur. 
) enisiı,i kazdıraca~ımJan kayıp 

nıühı ün hükmü olnı .. dığını ilan ey-
lerim. Karataşın Kamışlı köyün 

JOOtS 
dPn Hüseyin oğll• 

KAMlL KAMIŞLI 

ı ______ _ 
' • w t S 1 NEMA C l L 1 G l N bir har ikası 

(Hazreti Sü\eyınLıuın 

Hazineleri] 
TÜRKÇE ŞÖZLÜ 

\...Öriilmeıniş Ütrecede 
Müthiş bir film 

10017 

Resim ve cezayı nakdiden mes'ul olanlar taadı.iüd eylediği takdirde 
}'<'kdiğerine müracaat hakkı kalmak üzeıe resim ve ceza kefaleti müte· 
sdsile kaidesine tevfika11 mes'ul olanlardan istifd olunur. 

Madde 16 - Ayni Kanunun 55 inci maddesi a.şa~ıdaki şekilde de· 

~İşlirilmiştir: 

Resmi dairelere verilen ve maktu resim tarifesinin 38 irıcı numara
sında yazılı bulunan evrak p 1lsuz veya . pulu noksan olduğu takdirde 
kaLul olunmaz. Bu gibi evrakı kaL,u veya bunlar hakkında muamele ic· 
ra edf'nlerden 50 şer kuruş para cezası alınır. Ml:'zkur evrakı imza ermiş 

olanlara ceza krettüb etnH'Z. 
Resmi daireletlt'r, noterlt', bankaiar ve anonim şirketler kendilerine 

ibraz vrya ita olun ın veya pasta ilt' göndeıilmiş olan damga resmine ta. 
Li evrak ve senedle1in pulları tamam olup da ilıtal mu.jmelesi 35 inci 
madde hükmüne muvafık bu'unınadığı takdirde bunları resmi mühür ve· 
ya damga ile ibl 1 dtikten so11a üıuameleyt> devanı ederler. fbtal mua· 
mel esini tekemmül ettirmeden bu evrak hakkınd::. muamele yap:rnlardan 

50 :;;er kuruş para cewsı ahnır . 
Madde 17 - Ayni Kanunun 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 

olunmuştur: 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

Defterdarlığından : ı 
Kaıanc , buhran 

BELEDİYE İLANLARI 
Seyhan 

~-~------ -~--------K l L O FlATI 
CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 

-ıaneıı--. - ----•---------• - ------
-Eks-p-re_s ____ _ 

- Klevland 36 --,~ 

YAPAGI 

Beyaz 1 1 --ı--Siyah -
t 1 =ç 

çıdır 

~~:res ~ 
Yerli "Yemlik • ·1-----

1 
---- ---

" "Tohuml~k-"-- 4,12 4 62 

HUBUBAT 
-Büğ°"Cf8YKıbrıs 332 -, 

--- -------
" Yerli 

- ,,-Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yuıaı·"-------

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 

3.32 

Susam 16.50 1 

UN 
----~,...--:-:~::--:-:c:----

D ört yıldız Salih 

... üç ,, " 
:E ~ Dört yıldız Doğruluk 
..!ııl :;:: 
:::ı üç " 

ö 5 :: 4ü Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N ~ --::--~----:.---.1-..----l 
ı:-- üç il ,, 

Simit " 
Liverpol Telgrafları 

30 / 12 / 1938 
Santim Pene 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasmdan alınmıştır. 

Hazır 5 20 ı;;;;- J--__ 
1 T 

. V 4 - 84 ~ayışmark ___ _ 
. eşrın a. 

2 
K - 4- 83 

Frank (Fransız ) ___ _1_ ~ 
__ . _ an_u_n_..:.;.,,____ _ _ ___ Sterlin ( İngiliz ) 5 EO 

_H_in_d_h_az_ır ____ _!.ı~ _ Dolar_ ( ~mer~a) 124 IJO 
Nevyork 8 43 Frank ( İsviçre 00 ()O 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogruya müe~sese na. 

mıra getiri lrn rn n ür.ttl.ap. h 2e ve h ~ui u ça} laıdeıı \Lk\jf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişt n numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cirs ve lü) iık liıkte ıutu ve pahtler ic;eı\sinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin t«>minatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bökkaliyelerde satılır. 

Umumi dfpolaıı ; l~tanlul Tabmi!ıönü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
ahında ) 

Bahc;ekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstcınbul . C. 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

1 Meşhur 

Bisikletinin bütün dünyada 
kazandıtı töhret dayanıkbğı 

Ralli 

R 
A 
L 
E 
1 
G 
H 

Bisikletinin son 

Modelleri geldi 

unvan ve zamları 

Mahallesi 
Dürlübaı 
Konakoglu 

" il 

• 
• 

.. " 
;, 

" 
" .. 

Dürlübaş 

~ ilt 

Konakoğ)u 
~ .. .. .. 
Kaltalci 

" .. 

Mükellefin adı ve töhreti 
Mustafa, o. Mev!Qt 
Feyzullah o. Ali 
Hamit Gök 

" . 
Ali o. Osntah 
HUseyin o. Mustafa 
Ali <>. Hasan 

'!- .. 
Hasan o. Ahmet 

. .. .. " .. . 
Mc~cle~ o. Hüseyin 

;, ;, ;. 

Ôme-r o. Mustafa 
.. 

" " Osman o. Ahmet 
H. Arslan o. Osman· 

" " " " " ~ 
,, " Osman otlu Ahmet 

Konakoğlu m Osman otlu Ahmet 
Dürlübao Ahmet otlu Mehmet 
Konakotlu m Mehmet oğlu Mustafa 

,, " • Yu!luf " Abdull"h 
" " " Ali o. Nuri ve ApG 
" ., ,. lbrahim o. ~ustafa Ôzsôy 
M " il Mt1staf a ve Kerim 
• ., ., lhrahim Üye o. Nazır 
" ,. ,, Memik o. Mehmet 
., • ,, Hüst>yin oğlu Mehmet 
.. ., " Nurettin o. Murat 
• 11 ,, Mahmut o. Vahap 
• ,, ,, Yusuf o. Hamit Gök 
., 1t ,, hmet Kesici 
" " 11 Mustafa o. Suphi 

Kaltaki • Halil oğlu lbrdhim 
Düriübaş 11 Salih o. Kadir 
Konakoğlu " Hamit Kök: 

" 11 .. Ali oğlu İbraııilJl 
,, " ,, Abm•t oğlu Osman 
,. " .. Muttalip oilu lsmail 
.. " it Elizizli sağır Tevfık 

" " " • » 
• ,, " Sebıcci Muhiddin 

.. .. .. " it 

Konakoğlu " Müslim Fikri 
Aydemir " Ali oğlu Ahmet 
Konakoğlu • Bekir oğlu Abdullah 
Dürlübaş ,, Ali oğlu lsmail Işık 

" ,, Yusuf Demirbüken 

" it .. 
it " " " 

Konakoğlu ,. Mehmet oğlu Vahap 

" 
" 

" 
" 
• 
" 
" 
.. 
" ,, 

" .. 
.. 
,. 

" 
" ,, 
.. 
" 
" 

" .. ... 
,, Halil o. Hasan 
,. Ömer feriki Tevfik 

. ., " " 
,. Mehmet Ali o. izzet 

.. " " . 
• Mthmet o. Memik 
,, ,, ,, Abdullah 
• ,, ,, Rectp 
,, ,, ,, Abdurrahman 
,, ,, ,, Mustafa 
,. Hüseyin o. Me-hmet 
., Hacı Ali 
,, Hacı Mehmet o. Ahmet 

" " " ,. Hataylı Bekir o. Abdullah 
, Yusuf o. Abdullah 
,. Abdunahman o. M. Ali 

" " " .. 
,. F eyzullab otlu Ali 

Yılı 

937 
936 
937 
937 
93S 
936 
i3.5 
936 
936 
~jfi 
935 
936 
~~t 
936 
937 
935 
935 
937 
938 
~3S 
9j8 
9:58 
937 
9j7 
937 
937 
937 
937 
938 
937 
937 
938 
938 
938 
~3? 
937 
937 
937 
937 
931 
938 
9'J7 
937 
937 
937 
938 
918 
937 
937 
937 
936 
936 
935 
936 
936 
935 
935 
937 
937 
936 
935 
935 
935 
936 
935 
935 
938 
938 
935 
935 
936 

Sanata 
Manavcı 
Kalaycı 

Saraç 
.. 

Depo 
Hububat 
tlepo 

" Hamakbci 

• 
Saraç 

h .. ' 
Manifatura 

" 
Saraç 
Sara~ 

" 
!! 

Sebıeci 
l<:ahveti 
Bakkal 
Kebapçı 

" 
Kalaycı 

Kebapçı 

Hubu1;at 
Bale kal 

" T.-nekeci 
Saraç 
Kasap 

it 

Bakkal 
Aşçı 

Saraç 
Kebapçı 

N tlbant 
Sebzeci 

" 
• 

Bakkal 
it 

Depo 
Marangoz 
Eskici 
Bakkal 
Demirci 

il 

" 
Tenekeci 

.. 
Kahveci 

il 

.. 
• 
• 

Hububat 

" 
Demirci 
Aşçı ... 
Bakkal 
Kebapçı 

Bakkal 

" Eskici 
Kebapçı 

., 

" 
Kalaycı 

Lira K. 
10 78 

2 31 
2 04 
t 22 
6 00 
o 10 

21 60 
2 10 

~1 96 
135 04 

6 00 
~ 00 

11 05 
7 57 
o 46 
3 60 
l 68 
3 62 
4 61 
3 10 

17 00 
2 37 
9 85 

20 12 
10 02 
14 04 
10 96 
8 75 
17 53 
3 02 
7 os 

14 00 
10 04 
9 55 

16 :o 
2 87 
4 87 
2 87 
2 87 
4 41 
3 73 
6 Ol 
2 8'1 
1 16 
1 20 
4 41 
8 00 
6 82 
7 20 
o 44 
t 50 
o 56 

31 50 
22 83 
19 90 
58 38 
28 00 
o 56 
o 60 
2 84 

32 ~o 

15 33 
9 00 

12 14 
24 ()() 

9 84 
1 94 
o 29 

42 00 
19 43 
1 S2 

Yulc:anda adı ve eski adresleri yazıla miikcllefler yeni adreslerini bildir· 
memiı ve yapılan araşbrmada da bulunamamış olduklarından hizalannda 
gösterilen sen ,fere ait kazanç verfilerini bavi ihbarnameleri kendilerine 
tcblit edilememiftir. Hukulc usulü a.ıuhakemcferi lc:anuounun 141 ve 142 
inci maddeleri hükmüne tevfıkan teblit makamma geçmek üzere keyfi· 
yet ilin olunur. 10015 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
ÇUKUROV A. UMUM ACENTESi Almanyada tahsilini ikmal etmif ve Berlin baatabanelerinde uzun müd· 
ASFALT CADDEDE DEDE~LU det asiıtanlak yapmı,br. Hastalarım Abidin pata caddeaiacle Mustafa Ri· 

BlslKLET TECIMEVI fat ecıabanesi ka'flS&Dda bergün sabahleyin aut 12-8, ötlrdeo aoon 

.._ ______ 2 ... s ..... 30-.. ___ ..... .;9.;.90;.;1:.. _______ _. t-6 J• kadar kabul eder • 9598 1. a. 

----------------~-------------------------
1- Saathane meydanında yeni yaptırılan yedi adet dükkan 31 .... 

yıs-939 tarihine kadar olmak üzere altışar ay müddetle ve pad' 
icara verilecektir . 

2- Taliplerin ber hafta pazartesi ve peroembe günleri saat ·on t4 
toplanacak olan Belediye Enciimenine müracaatlan ilin olunur.100 
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''Ateş ,, 
Sn baları 

Mark• 6 

Omer Başeğm~ 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Bat 
9490 39-90 

Seyhan Kültür Direkt6r- j fnat malcbuzlar~~te bir 
lüğünden : ve saabnda Vılayet D 

• j n~:Je ha~~ b~lunmı~•?' 
Köy okullarıoa rerek olup tayin numunesını gormek ıçt11 

ve ilin olunan günde iıtekli çıkma· Kültür Direktörlütiin" f 
yan beherinin muhammen bedeli ilin olunur • t001 
6 lira olan 12 adet yazı tahtasamn 
yapılmasa 1938 aenesi birinci lci· i 
DUDaa ikinci cuma fiinü saat 1 O na 
kadar yeniden eksiltmeye konmut· ı 
tur. isteklilerin S40 kuratluk temi· 

Umumi neşriyat 

Mdcid G~ 


