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Kur .. luş Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE 

z 
Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

GiRiDiN ŞiMALi DE iSYAN IKTI 
4SiLER HANYAYI BiR MÜDDET iŞGAL ETTiLER Çek sahtekarları Ad

Yunan hava kuvvet eri seferber liyeye teslim edildi 

oldu; isyan bastırıldı Suçlular tevkif edildi 
Suç Türk ceza kanununun 339 uncu 

Maddesi ile alakalı görüldü 8Q ün Giritte halk hükQmet lehinde .nümayişler yaptı. 
li ı\tina: 30 (Radyo) - Bu sabah 
. anyada isyan çıktı. 400 kadar silahlı 
asilere bir kmm komonistler de 
lflirak et t" A. ·ı • · J k H ı. sı er dnı o ara an ya 
lthrin· . 
1 

1 ışıı-al ettiler ve ıesmi makam-
•ra vaziyet ctt Jcr. 

t Bu sabahki bütün Yunan gaze
tle · b rı u heyecanlı haberle dolu idi. 

!;ok geçmeden Hanya valisi bu 
~-z· · . . . . ıı ısyanın b•stırıldığını ve asılc· 

•ın kaçmakta olduklarını bildirmiştir. 

lianyada sükun iade edilmiştir. 

Baovekil Metaksas bütün hava,ka
:~ Ve deniz kuvvetlerini seferber etmiş· 
11

• Bütün Girid halkı büyük hir he 
~e~ içindedir. Girid ve Hanya hal-
1; büyük tezahürat yaparak hükiime· 

tıldakatlerini ızhar etmişlerdir. 

1 

Büyük Şefimiz Mene
tnencioğlunu kabul etti 

&ay Numan Rifat; Türk - Alman tica
ret rejimi hakkında ehemmiyetli 

bir beyanatta bulundu 
IHanbul : 30 (Telefonla) - Al

:aııyadan dönmüş olan Hariciye 

lu~ıııi_ katibi Numan Menemeocioğ
taf uırun Başvekil Celal Bayar ta 
l'-ırıdan kabul edilerek Alman -
i~hlt ticaret muahedesi etrafında 
''lakt ~ermiştir. Bilahare Başvekil 
~u ııtınde Menemcncioğlu oldu
ltıi ~alde Dolmabahçe sarayına git· 
, 1 f~r. Büyük Şef kendilerini kabul 

llıışlerdir. 

rıı· Numan Menemencioğlu, şehri· 
, 1;~'. muvasalatını müteakip kal ul 
h ı~ı Anadolu Ajansı muharririne 

.'Y•natta bulunmuştur : 
lctkiıBerlin müzakerelerinin esasını 
ltıi l':den meselelerden en mühim 
b 

11 
• Urk • Alman mübadelelednin 

liy
0 
ırı rejime tabi olacağı işi idi. Bi

ltıil rauııu:ı; ki 1936 senesinde al mış 
ay:.oıı lirayı bulan • Türk ihracatı 
dil ~ _sc~c içinde Alman yanın mua
laııı ır ıhraç imkan ve kabiliyeti bu. 

liye~'.lla~ı yüzünden Türkiyenin kül· 
bir ~-mıktarda alacağı kalmaıs gibi 
bükıl uvazenesizlik tevlit etmiş ve 
llıak met Türkiye ekonomisini koru
la~k lr~Yesiyle Almanya ya vaki o 
~.... ıhracat hacmini daraltmak 

·~rctj d n e kalmış idi. 

licy~~~n sene Almanyaya giden 
laın b·ıııı:ı: , Almanya heyelile de 
Yeyi t ır ~utabakat dahilinde bu ga 
llıaııy e~ın için Türk emtiasıııın Al· 
bi1111,; 

11 • kontenjana tabi olmasını 
1i iz 1ıce ıhra~at yekununun bir hay-

a lllaaıru ıcap ettiren bir muka-

veleyi müzakere ve imza etmişti. Al 
dığı vezife bu suretle pek de zevkli 
olmayan Türk murahhas heye i 1937 
müzakerelerinde tam bir muvaffaki 
yet elde etmiş ve bu sı:ne bize da· 
ha:zevkli bir müzakere imkanını ha· 

zırlamıştır. 
Türk - Alman tediye vaziyeti 

ihracatımıza konulan kontenjanların 
biç drğilse tevsii imkanını bahşede
cek kadar müsait bir manzara arze· 
diyordu. Şu kadu ki Almanlar bu I 
tevessüü arzu ve kabul ettikleri hal. 
de ihracatımızı büsbütün serbest 
bırakmayı, son zamanlarda ittihaz 
ettikleri umumi tedbirlere nazaran, 
muvafık buluyorlardı. Müzakere· 
ferin esasını bu nokta teşkil etmiş 

ve neticede bütün Türk mallarının 
hiç bir takyit ve tahdide tabi ol· 
maksızın Almanya ya ihraç edilebilme· 
si temin olunmuştur. Almanların 

- Gerisi ikinci sahifede -

~çeırn©Je 

Margerit Danju 
(Büyük hıkıiyemiziıı soııu) 

• 
Amerikada fil evi 

• 
Garipler memleketinde 
~Wllll ................ . 

Kızlarımızın kamplarından 

bir intiba 

Ankara: 30 (Hususi) - · Dün 

şehrimizdeki orta ve yüksek okul 

kampları sona ermiştir. 

. ·-·-·-·-·-·-·-·-··-·-·-.. -·-·• • • 

; Berutta t • • 

t u A ! 
i mumı ı 

i Grev : 
• • •. Berut : 30 (A.A.)· • 

i ! Berutta Son Filistin • 
l hadiseleri dolayısile ! 
! bugün Berutta umu· ? 
; mi bir Grev yapılmış· i 
! tır. i 
! .......................................... ·-·-·-· 
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ı Süveydiye Alevileri 1 

1 hep Türk kartı aldı 1 

Bayır-Bucaktaki Türklere 
çapulcular tazyik gösteriyor 

Antakya: 3o (Hususi m· 
uhablrlmlzden) - Kayd lfle 
rl devam .etmektedir. Hiç 
bir h3dlse olmamaktadır. 

SUveydlye alevllerl tama· 
men Türk kartı almı,ıardır 
Alevi eşrafı dlyorkl: 

Eskiden bizi tefvik al
tında yolumuzdan çevirdi 
ı.ar .. 

Aleviler fapka da gey · 
mlflardtr. 

Lıızklye: 30 (Hususi mu 
hablrlmlzden)- LaUklyeye 
tabi Bayır Bucak nahiyesi 
TUrk olması dolayıslla mu
hafız Ihsan cablr1 tarafın 
dan har gün bir tUrlU baha 
nelerle, l•kence edilmekte 
va Adata bu zavallı köylU
lera bir esir muamelesi 
yapılmaktadır. 

Alım ve satım iflerl için 
kasabaya gllmejie mecbur 
kalan bu zavallılar gitmek 

ten men olundujiu gibi ••ref 
ve hayslyellerlne tecavüz 
etmek ve bin turlU bahane 
larle l•kence ve tevkif edll 
maktedlrler. 

Berut: 30 (Husus1)- ls

kenderunun Abaclll karyesi 
ahallslnda taassup ve ce
haletlerlle maruf bulunan 
Kerim ojilu Bostanla Hacı 
mulla izzetin ojilu Mehmet 
Bernt sokaklarında dolafa 
rak TUrklUk aleyhinde pro 

pajianda yapmakta ve bu sa 
yede kendileri gibi bir ta 
kım cahil kimselerden ma 
lfetlerlnl lemin etmektedir 

ıer. 

Hitlerin yaveri tekrar 
Berline hareket etti 

Almanya, Çek akalliyet sta
tüsünü kat'iyetle reddetti 

Bazı Alman gazetelerinin Çekoslo
va kyaya girmesi kat'iyen yasak edildi 

Berlin : 30 (Radyo) - Çek -
Südet meselesi gene karışık bir saf
haya girdi. Prag hükümelinin Çekos· 
lovakyada yaşıyan akalliyetler için 
hazırladığı nizamname, Berlin siyasi 
mahafilinde şiddetli itiraz ve protes
tolara sebebiyet veriyoı. Betliıı siya· 
si mahafili Almanyanın şimdiye ka-

Çinlilerin 
muvaffakiyeti 

Japon Karargah

ları Çok Şiddetli 

Taarruza uğradı 

Hankov: 30 (Radyo)-Kiokiang 
daki Çin kuvvetlerine taaruz eden 
altı Japon topçekerinden ikisi Çinliler 
tarafından batırılır.ışdır. Ankiang ci· 
varında bir hava harbinde üç Japon 
layyare~i düşürülmüştür Ankiangdaki 
Japon karargahı tahrip edilmişdir. 

dar Avrupada >ükQn ve huzuru te
min için elinden yapmış olduğunu, 

fakat bundan sonraki vekayiin mesu 
!iyeli Prag hükumetine aid olacağını 
beyan ediyorlar. 

Londra : 30 (Radyo) - Salahi
yettar siyasi mahafil, B. Çemberlay
nin Avrupa sulhunu korumağa mu· 
vaffak olacağını, Lord Rüncimanın 

tavassutu, yeni bir buhrana mani O· 

cağı ümid edildiğini beyan ediyorlar. 
Fakat Çek meselesinin halli için in. 
gilterenin, Fransa ve Sovyet Rusya 
tarafından Çekoslovakyaya verilmiş 

olan askeri teminata iştirak etmesi 
lazımgeldil!'i fikrinde bulunuyor. ln
giltere Çek meselesinin muvakkat 
bile olsa halli için Berlin nezdinde 
teşebbüslerini sıklaştırmışlır . 

Londra : 30 [Radyo] - Alınan 

haberlere göre Hitlerin yaveri Çen · 
berlayinle tekrar görüşmek üzere bu 
gün Londraya hareket etmiştir. 

Prag: 30 [Radyo] - Dahiliye 
nazırı, bazı Alman gazctelerinın Çe
koslovakyaya girmesini menetmiştir. ' 

Şehrimiz muhasebe müdOrlüğü 

kaleminde sahte çek tanzimi sure• 
tiyle Ziraat Bankasından 872 lira 
36 kuruş para çekmekten suçlu o· 
lup bir kaç gündenberi nezaret al· 
tında bulundurulmakta olan eşhas 
zimemi ve emanet memuru Ihsan 
Öner, Kıi.tip Ömer, Masraf katibi 
Raı'jıp ile Saraç Mustafa oı'jlu Ali 
ve evvelki gün yakalandıı'jını yaz· 
dıı'jımız Serezli Hımmet hakkındaki 

evrakın idare heyetine verildiı'jini 

yazmıştık . 
idare heyetince yapılan tetki· 

kat neticesinde her beş suçlunun 
da Türk Celd kanununun 339 uncu 
maddesine ı'jöre ve mevkufen lüzumu 
muhakemelerine karar verilerek hak· 
larında tevkif müzekkereleri kesil· 
miş ve Cumhuriyet müddeiumumi· 
liı'jine teslim edilmiş ve oradan da 
Cezaevine gönderilmişlerdir . 

idare heyetinin vermiş olduı'ju 

kararların birer sureti suçlulara 
tebliğ edilmiştir . 

Türk Ceza kanununun 339 uncu 
maddesi şudur : 

Madde: 339 - Bir memur me· 
muriyetini icrada tamamen veya kıs
men sahte bir varaka tanzim 
eder veya hakiki bir varakayı taı'jyir 

ve tahrif eyler ve bundan dolayı 
umumi ve hususi bir mazarrat tevsi· 
lüd edebilirse üç seneden on seneye 
kadar aı'jır hapis cezasına mahkum 
olur. Eğer işbu varaka sahteliı'ji is· 
bat edilmedikçe muteber olan evrak 
kabilinden ise aı'jır hapis cezası 

beş seneden oniki seneye kadar 
verilir. 

Evrakın musaddak suretleri ka· 
nunen zayi olan asılları makamına 

kaim olmak lazımgeldiı'ji takdirde 
mezkur suretleri hakkında asılları 
gibi muamele olunur. 

İspanyol 
ihtilalı 

Barselon : 30 (Radyo) - Ebr 
Nehrini geçmiş olan hükumet kıtatı 

ileri yürüyüşlerine devam ederek dün· 
de on kilometre derinliğinde arazi ka· 
zanmışlardır. Hükumet kitaatı halen 
Gandesa Tortosa yuluna varmış ve 
Prat mmtakasına girmiş bulunmakta
dırlar. 

Londrada Yahudi 
düşmanlığı 

Parklara "Yahudileri 
öldüriinl,, diye yazmışlar 

Son defa Almanya ve Avustur· 
yada yahudi düşmanlığın arttığı 

günlerde, lngilterede J e Yahudi a· 
leyhtarlığının şiddetlrndiğini yazmış• 

tık . 
Bilhassa Londranın en fazla ya. 

hudi bulunan semtlerinde yahudile· 

re karşı hareket devam etmektedir. 
Bu arada geçen gün üç hadise ol 
muştur. 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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izde olduğu gib~, 
bütün dış mcmle~' 
tür teşkilatı, b3l 

ET 
Dillerini şapırdatara iba 
det eden insanlar var! 

Sümer bank 

Şehrimiz satış şubesi 

yarın açılıyor / 

Kazalarda 
mahsul vaziyeti 

Bu yıl geçen yıla nazaran 
Sümerbankın şehrimizde deşim. ! çok iyi ve daha verimlidir 

dilık bir kundura satış mağazası açma l 
d B v b h lerde ha•talık o-ğa karar verdiğini ve bunun için e ag ve a çe " 

Osmanlı bankasının alt.oda eski lü~ s lup olmadığını anlama' üzere bun-
bakkaliye mağazasının birini kirala- 1 dan üç gün evvel kazalara gitmiş 
dığmı yazmıştı . 

Çocuk Bakıcı Mek
_ tebi kabul şartları 

Çocuk Esirgeme Kurumunun An 
karadaki Çocuk Bakıcı Okuluna 
J/Temmuz/938 den itibaı:en talebe 
kaydına başlanmıştır. 

Tibetteki Buda dininin tanıdığı t 
binlere~ tanrıdan birkacıyle birlikte 
bir nıabedde sekiz gün geçirmek ko 1 

lay bir sergüzeşt değildir. Hele bu j 
mibed yabancıların girmesine yasa~ 1 
edilen Lasa ülkesi gibi mukaddes bır 
toprakta olursa bu se-rgüzeştin ehem 
miyet ve tehlikesi kendiliğinden mey / 
dana çıkar. Nasıl oldu da yasak edi 
len mukaddes bir yere girerek o di · 
ni tahkir ettin? Bu kifirliğı hangi 1 
hiylelerle irtikap ettin? diye bana / 
belki sorarsınız. Hakikatı söyliyeyim, 
bunu dünyanın en basit bir işi gibi 1 

yaptım, hiç kimse de bunda bir dini 

zevkini tatmin etmekle tarif edilemez. 
Tibetliler seyahat ha!:itası insanlardır. 
Hemen hemen ıssız denecek bu top 
raklarda tibetlilere bir çok gurup 
lar halinde gezerlerken tesadüf et
tim. Sırtlarında ba5İt bir bagaj, muh · 

k 1 olan mücadele baş teknisiyeri 

Mağaza içerisinde l·ütün haıır Sadettin Sarıkaya, vilayet zira ı 
/ıklar ikmal ve kunduralar da fabri- at müdürü Nuri Avcı, Ziraat 
kadan gönderilmiş olduğundan ma mücadele istasyonu müdürü Müte· 
ğaza yarın saat 16 da birçok davet· hassıs Haydar tetkikatlarmı biti 

Kayıt muamdesine 15 Ağustos/ 
938 de son verilecektir. Okul yatılı 
ve pratiktir. Okulu muvaffakiyetle 
lıitireı ek diploma alan Bayanlr r Ço 
cuk Esirgeme Kurumunun göstere· 
ceği yerlerde iki sene maaşlı ola
rak çalışmayı deruhte edeceklerdir. 

temel bir taarruza karşı bir kılıçla 
müsellah olduk ları halde, neşeli hat 
ta şarkı söyliyerek yollarına devam 
eder !er. Her akşam bir konakta ka 

lilerin huzurile törenle açılacaktır. rerek şehrimize dönmüşlerdir. Okul yalnız bayanlar içindir. 

Çocuk Bakıcı Okuluna yazılma 
ve alınma şartları şunlardır: 

lırlar, c.teş yakarlar ve ehramlarına 
sarınarak yatarlar. Yeter ki günde 
yirmi beş otuz bardak çay içsinler, 
işte tibetlıler böyle yaşarlar. 

ayaklar altına alacak bir hakaret J Bazıları için bu hacılık bir sanathaline 
görmedi. gelmiştir. Kendisini ungin etmezse 

Lakonra mabedinin cenup tarafın ' de tibetlilerin istedikleri gibi gailesiz 
dayız. Daha bu mabede iki günlük I bir şekil<le yaşamasını temin eder. 
yolumuz var. Yolun üzerinde ti betli .Senenin mevsimleri hakkında ma 

Birbirlerini 
bıçakladılar 

Abdürrezzak oğluHüseyin ve Ah. 
met oğluMehmetRefik bir fanila me 
selesinden kavga ederek l' irbirlerini 
çakı ile yaraladıklarından her ikisi 
de yakalanmış ve haklarında kanu· 
ni muamele yapılmıştır. 

hir rahibe rastladık. Bize sert bir şe· lı1matları olduğu için hangi mevsim 
d 1 'd ki · · ) d da en az bir kılıç v ! bir tüfrk var. kilde geri dönmemizi emretti. Tam e n~rc aı: gı ece erını, r.eıe er en 

dır. En lasit tacirlerde bile.. Bura bir saat münakaşa edip çene çaldık · ~kmek çıkaracaklarını pekala bilir· 
tan sonra bize lutfen Lakoına'ya ka . ler, o zamanlar da oralarda dini daki silahlar hep Avrupa orduların 
dar yolumuza devam etmemize mü· ! vazifelerini yaparlar. Bir kapıya o dan gelmr şeyler. Hatta yüz sene· 
saade ettiler. Fakat o noktadan ileri turdukları vakit ev sahibinin yaltak- lik silahlar gördüm. 
geçtiğimiz takdirde şitdetli bir ceza !anan bir köpeğe nihayet yiyecek Tibet bugün orta çağı yaşıyor. 
ya çarpılacağımızı ihtar buyurdular ' vereceğınini hesap ederek böyle mis Hatta diyebilirim ki orta zaman de-
Lakonra bir yol çatısında idi. Bu yo. kince bekleşirler. Bu ~uretle ekmek ğil burada tarihi zamanlar yoktur. 
lun üzr.rinde yüksekliği 4 000 met almadıkça yollarına devam etmez· Burada hareketsiz lıir ıaman öyle 
oları bir boğaz va rdı. Bu yol bilhas ler. Çoban köpeklerini salı vere ~üküm sürüp gelmektedir. Önümüz. 
sa !enenin bu aylarında işlemiyordu rek dilencileri kovan köyler pt k az. de sökün etmekte olan şu insan ka 
Binaenaldh müsaid bir zaman ve fır· labalığma balcarak giyim . adetleri. dır. 

sat buluncuya kadar orada bekleme 1 Bu dilenciler için yapılacak bi· nin senelerdenberi hiç dt"ğişmcdiği· 
yi faydalı buldum. Çünkü vaziyet 

1 
rinci iş kılıçlarını bırakıp kaçmaktır. ni düşündüm. Eğer yüz sene evvel 

müsait olduğu taktirde oradan şima 1 Bu çoban köpekleri pek muazzam ki kaşif misyoner Hük tekrar çıkıp 
le doğrn yolumuza devam edecektik dev gibi şey'erdir. Dağlarda bunlar · gelse hiç bir şeyin değişmemiş ol 

Yanımızda çadır olmadığı gibi, 11 l k I d' Ç k" duğunu gör•cek. Bu, dünyanın en kurtlardan fazla teh i e i ır. ün u " 
etrafta allahın mabedinden başka hiç ld şaşkın yerı.nde katır ve deve ker· kurtlar insana ancak açkrn sa mr· 
bir ev yoktu, Onun için mihrabın vanlarından başka hı'ç bı'r nakil va-
dibine yığıldık. iki hizmetçimiz çay lar. Hel~ sürü halind-! olmazlarsa 

insana dokunmazlar. satası yoktur. Otomobilin ismi cis-kayoatmak için hemen hazırlıklarda k 
mi yok. Tayyare derseniz tehli esi bulunc.lular. Fakat l1e-nim garplı ka 

1 
Buradaki hacılarda dinlerin,. çok 

dünya çatısına inemiyecc!k. Hatta fam burıa mü a .de edemezdi. Mabet sadık olanlar vardır. ibadet ederken 
Tibette telsiz telgraf dahi güç İş içinde bu ha ~ keti bir hürmetsizlik dolaşacağı yolu boyu ile ölçen hacı· 
görüı. Çünkü alıcı istasyonlar uzak addederek menettim. Kılavuzumuz lara rastgddim. Birisi, ibadet eder 
elektrik kuJretini nakletmek güç ve ile aşçımız bir ş ey anlamadıkları ken geçeceg~im yolda adım başına b ı k 
yüksek dağların ta ii o ara yap-halde bana memnun memnun bakı boylu boyuna uzanacağım diye ne· 
tıklan parazit pek fazladır. yorlMdı Israr edemiy rdum ama, zirde bu'unmuş. Mukaddes dağın 

mabedin içi <lua kağıtlarıyle dopto!u etrafını bilmem kaç senede dolaş. İşte bundan dolayı Tibet ayni 
küçük bir kıvılcıma muhtaç, Afi. h mış. garabeti idame ettirmektedir. Fakat 
t · b' t ki d' A h .. siyaset ve din merkezi olan Lasa e mıye m:ıyı a eşe vuece er ı . r Hali vakti yerinde olan, atta 

t k b d b. · k 1 h. k. k b ı ' öyle değilmiş. Meşhur Potala, D::ı . ı ura a ızım a mamızı ıç ım zengin rah ibler de var i un ar 
se bir hakaret telakki etmiyordu. Bu haclarını daha müsait şartlar altın- ' lay • Lama sarayına telefonla bağlı 

1 d ' J k " ·· ıd · · b · 1 bulunuycrmuş. Buradan bir rok ma· ra ar a yaoancı ar pe az go·u u· , da y.ı pıyo r lar. Atla rı na inıyor ar, ır 
ğ .. d t .. h 1 k h d nastırlara otomobil!e gidilip gelini· un e.ı aassup ve o rnusa.ua asız ı tepeden tırnağa kadar sila lı a am-
henüz ceza verdirmiyor. laı ını etraflarına alıp hacca gidiyor. yormuş. Lasadan buraya gelen ker 

M"b d 'b d t · · 1 b' k h f · vanlar bize şunu anlattılar : a e e ı a e ıçın ge en ırço lar. Çünkü kendinizi mu a aza içın 
hacılar dua ededeı ken içtimai ta ha silahlanmaktan başka çare yoktur. .- Bir alet gördük. Beyaz bir 
kalarına ve karakterl t' rine göre dille Çüııkü eşkiyalar önünüze geçerek ipin üu rinde insan ve eşya oynata· 
rini şakırdalıyorlar bıı suretle dua et sizdt'n istediklerini alJıktan sonra yor ama hakilcatte ne insan ne de 
miş oluyorlar. Mühim bir şahsiyeti ı gelip sizi boğazlıya bi lirler. Hele ba eşya. Bunu hayretle dinledık ve an-
selamlıyacakları zaman da dillerini ' zı eşkiyaların silahtan başka düşün. )adım ki Lasa'da sinema varmış. 

Saimbeylide gerek halk tarafın 
dan yetiştirilen ve gerekse emvali 
metrukeden olup imar edilen bağlar 

da söylenildiği gibi mildiyö ve ~ülle 
me hastalığına tesadüf edilememiş 
ve henüz koruk halinde 'bulunan Ü 

zümlere vaki göztaşı yapmak üıe 
re orada bir mücadele teknisiyeri bı 
akılmıştır. 

Yine yapılan tetkiklerde saim
beyli,F eke ve Kozan kazaları ağaç· 
larında herhangi bir hastalığa tesa 

düf edilemediği gibi pamuk tarlala 
rında da yeşil kurt bulunamamıştır. 

Bu tetkiklerden kazaların mahsu 1 
durumu geçen yıla nazaran daha 
çok eyi ve daha verimli olduğu an· 
laşılmıştır. 

Nikah töreni 
Kireç tüccarlarından Avninin 

kızı Memduha ile Hemşrrimiz Dok· 

tor İsmail Satırın Nişan ve nikah 
törenleri dün Belediye evlenme sa. 
!onunda bir çok güzide zevatın hu
zurunda yapılmıştır. 

Genç çiftleri tebrik eder, uzun 
}ıllar saarietler dileriz. 

. 
Adliyemizde tayin 

ve terfiler 
Kırkbeş lira maaşlı adana azalı 

ğıni\ terfian Malatya ceza hakimi j 
tevfik izgi, Kırk beş lira maaşlı Os· 
maniye müddeiumumiliğine terfian 1 
Söğüt müddeiumu·nisi Rüşte kayıkcı 
oğlu, Kırk beş lira maaşlı bahçe ha 1 

kimliğine terfiaıı Acıpayam hukuk 
hakimi Besim Yılmaz t11yin edilmiş 
ve Adana Cumhuriyet müddeiumu· 
mi muavini Şerefittin Gökmen, Sulh · 
hakimlerinden Bahaettin Sumer, Cey 

1 

1 - 18 yaşından aşağı olma· 
mak. 

2 - ilk mektepden diploma 
almış olmak ( Orh mektep vt"' lise 
talebe'eri tercih ed lirler). 

3 - Sıhhatı yerinde, ahlakı iyi 
olmak. 

4 - Okula yazılmak isteyenler 
(Ankarada Çocuk Esirgeme Kuru 
mu Merkezi Başkanlığın1 ) adresine 
istida ile müracaat etmelidirler. 

5 - Kayıt için gerekli olan ev· 
rak: 

Mektt"p diploması 
Nüfus hüviyet cüzdanı 
Sıhhat ve aşı raporu 
Hüsnühal ilmaberi 
Üç fotoğraf. 

·Mahkemelerde köy-
1 lülere kolaylıklar 

Uzak yerlerden mahkemeleı de
ki duruşmaları için gelen köylüleri
miz sıralarının gelmesini saatlerce 

beklemekte ve Köyü yakın olanlar 
geç vakit avdet r.debildikleri halde 

köyü uzak olanlar geceyi mahkeme· 
nın bulunduğu ~ehir ve kasabalarda 
geçirmek mecburiyetinde kalıyor 

!ardı. 

Neticede mahkemeleıde duruş· 
ması bulunan köylülerimizin bütün 
bir günleri ve hatta iki, üç günleri 
birden işgal edilmiş oluyordu. 

Bu vaziytti göz önüne alan Ad· 
)iye Bakanlığı, köylümüzün yüzünü 
guldürecek yeni bir karar ittihaz 
etmiştir. Bu karara göre köylerle 
mahkemeler arasındaki mesafeler 
göz önüne alınarak kolaylığı temin 
edecek ve köylülerimizi işlerinden 
alıkoymayacak şekiller düşünülerek 
köylülere ait dava duruşma saatleri 
görülecek davaların daha ziyade 
baş tar .Jlarına alınacaktır. 

han ceza hakimi Ziyaettinin maaş)arı 
kırk liraya, Adana hukuk hakimi Is 1 
mail HJkkı Gök türkün maaşı 70. A · 
dana ecza hakimi Tevfık Özlü ve 

1 
dörtyol hakimi Tevfık lzzetın maaş- · 
1 arı 55, Saimbeyli hakimi Ali Tekin ----------------
ay, Kozan azası Fevzi yazan ve Ka· 
raisalı hakimi Nııri Özkanm maaşla· 
rı 45 liraya çıkarılmık suretile ter 
fi ettirilmişlerdir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni Otel ci vrında 

Tahsin eczahanesidir 
mümkün olduğu kadar aşağı çekiyor dükleri yoktur. Tibct'te her adam Andro Glbo 
la~ Ve öyle ses ~karıyorla~ Bizim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

bulunduğumuz mabed. orta Tibt-tin Af . k da F· ı avı acı hissetmez, fazla mukavemete 

tebrik eder, muvaff akiyetler dileriz. 

belli başlı büyük kabelerinden biri. Chevalier Jackson Amerikanın r 1 a 1 sahip olur. 
Burada mukaddes mukaddes Kahua en maruf doktorlorlarından hiridir. ••-••••-1111•••••••••••••••- * 
karpo dağı var. Bu haccın yapılışı Bu zat şöhre tini müşterilerinin mi· Afrikanın K~n;o halkı saç tu 
on gün kadar Salufu vadisi araoıında dclerini kazaen veya ihmalkarlık ne- Bir avcı filin arka ayaklarına atıla- fil sıkı sıkı bağlanır ve sonra yavaş valetine çok fazla ehemmiyet ve· 
ki bu büyük dağ kütlesinin etrafında ticesinde girrn yabancı maddeleri rak bir ip takar ve bu ip hemen bir yavaş a)ışır. rirler. Onlarca uzun baş ve 

5
aç mak 

yaya olarak zahmetle dolaşmaktan çıkarmakla yc.pmıştır, ağaca bağlanır. Fil bunu hisse<ll"r Kongolular hayatın bütün me· büldür. 
ibarettir. Binaenaleyh bütün gün bir Müşterileri arasında yeni doğ· etmez ağacı kırmak için döner. Av. şakkatlarına taha!:1mül edebilen in· Bunun için çocuklarının başlan· 
dizi halinde bu dağın etrafında hacı muş çocuklardan tutunuz da in· cı'ar esasen bunu bekleınrktedirler. sanlardır, onlar daha gençken acı · nı daha memede iken bez ve kor-
lar görülür. meli ihtiyarlara. kadar her yaşta in hemen filin boynıınadrı bir kement ya alışabilm~k için muayyen gün. delelerle sorarlar ve çocuğun ba· 

Bu da rahiplerinden haşka Ti. san vardı r. atarlar ve bu suretle fıl artık kıskıv lerce kendilerini saatlarca kırbaçla- başına kendilerince zarif ve mcıda 
bet' in iiçte birinden fazlrısı dindar Şimdiye kadar on binle ·ce kişi . r ak yakalanmıştır. çabalanırken yu· tırlar. va uygun (Resimde olduğu gibi) bir 
dır ve merasimlerr iş tirak t-derler. ye ameliyat yapmış ve bunlann yüz varlanır. Resimlerde bir genç kızla bir şekil verirler. 
Tibetli mutedil çalışır, fş lerin çoğu de doksan sekizinde muvaffak ol· Fillerden bazıları öldürülür ve delikanlının kırbaçla dıtmı görüyar· Hastalarının midelerinden çıkar · 
nu kadınlarına bırakarak uzak di· muştur. dişleri çı arıldı çıkarılmakla beraber, sunuz. dığı eşya inanılmıyacak kadar mwh-
yarlara giderek hayatlarının bir kıs· Afrika ve Hindistanda fil avı binek olarak bazıları dişleri Bu terbiye, onlarda kavga ve telif ve akla gelmiyecek şt>ylrrdir. 
mını hac merasimleıindt , ibadet et nasıl yapılır; bilirmisiniz? kullanılır. mücadele için bir nevi hazırhktır. Bunların arasında çiviler, paralar, 
mekle gt-çirir, fakat size şunu söy· Evvela, fil sürüden ayrılır ve Binme tecrübesi müteaddid de- Bu suretle alışan vücud, ileride her oyuncaklar, kilitler daha bir çok şey ' 
iyr~ İm ki t~b~tliııin bu kadar gez 1 trampetlerle ürkütülerek kaçırılır. falarla tekrarlanır. Bu tecrübelerde hangi bir hadisn karşııında, artık ler vardır. 

(r.«'SJ yalnız ıbadet etmek, man~vi -~--""!!!!m ______________ _. __ 11!!1!!_1!!!!!!!1 _____ •6&2L-'91!1!!--QC&-l!!!la ----------~-------~!!'!11!!!1 ___ ..,..,,,. 
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irntihanları neticelerinden, dııd 
rusu nisbetlerinden memnun 

Kültür adamları, 1'bakaJorf 
hanlarına giren talebelerin 
yetmiş beşi geçerse, o ııı· 
maarifi sevinebilir,. diyorlar. 

Halbuki bu netice biıde 
edilemediği gibi, Avrupad~k-i~ 
bizdekind .. n çok daha duşu 

Fı ansız gazetelerinden -' 
mıza,göreFraneada bu yıl, bakJ 
tihanları neticesi, memrıuniyefı 
olmayacak bir haldedir: 
giren talebelerin yüzde kı~ 
muvaffak olabilmiştir. 

Enternasyol bir şekil alafl 
be muvaffakiyeti davası,, nııı1 üzerinde çok çalışılıyor. Fak• 
edilen neticeler mübhemdir: 
hazmedemiyor mu? Yt>ksa, 
yor mu? gibi! 

ILJ1 er ferd, her irıss 
lr1J pabileceği herşe1' 

bilir; yalnız zarn8t 

)arı olacağı şüphesi1dir. Ye~ 
ferde bulunmayan, ve çalışrn 

~~ mıyacak birşey vardır 

"sabır,. dır . 

Sabırlı insani sabırsız .j~SJ 
öyle iki zıd mizaçtır ki, ikısııı 
risinin, birbiı ine uymasınll• 

Jeti ruhiyeyi değiştirmesine 

yoktur. . 
Dünyada öyle sabırlı ~ 

görülüyor ki, bunların haf 
insanı hayrete düşürür. 

İşte bir misal: 
Kambriç üniversitesinin ıs.<' 

talebesinden bir genç, hayatııı1 

rin mahrekini çizmeğe ve 6' 

hasretmiştir. Bu genç yirlll 
bu üıerinde çalışını~ ve ıı.Y 
senede bir üniversitede profe5" 

' 'Ôl rak ayni maksat uğrunda dı 
Onun bu mesele üzerine hııV 
üç cild eser 1919 da bitmişfİf· 
o, hliUi endişe içindedir. ye 

1 

rindeki taksimlerde veya ı9· 
bir yanlış varsa) U' 

Onuıı için eserindeki bii1 

ameliyelerini tekrar yapmaA"11 

vermiştir. Altı hesap maJci095 

için yıllarca çalışmıştır. Dolafl 
' rm adedi kaçtır biliyormusıııı 

250,0001 (. 
Ve neticede de hesapları 

s' doğru olduğunu anlamış ve .
11 korunu kıran profesör, üç cı 

matbaaya tabı ettirmek için ~ 
Herhalde, her insanın ) 

cakı tek şeyin sabrolduğunş o· 
kat bizi inandırabilir. Sabıın. 5 tı' 
dar altın oldu~unu söylerler.5

1 ·ıır na ancak gamsızler inanabı 

TAN00,.t 

Büyük ŞefiJ11 
M • v)l 
enemencıog 

kabul etti 
( Birinci sahifeden artı~ 

· son sene zarfında gösterdi~ 
raç k ııhiliyeti de önü ııüzdek1 ıı 

,,~ 

içinde Türk ihracatının kar.fi' 
lec"ği ve tediye müvazenelt 
taraf leh veya aleyhine ols.': 
olunmıyacağı ümidi kavisi01 

1 
tedir, Türkofis, yakında >'j~ 
anlaşmalar hakkında içabe 
lı malumatı gazeteJerimiıc 't 
tir. Ben, Şeflerime malU.~~' 
meden daha fazla tafsıldt 
mem. Şu kadarını ilave c ~ 
ticaret itilahndan başka ı 
Bankalar yerine hükumeti~!$ 
dan imza olunan bir klerıA 
ması, bir de Avusturyaoı0 11iı 
ile birleşmesinden mütevt ti 
yetleri dcrpi~ eden bir htJt'i 

. e ı 
tokol Berlin müzakelerı il ı 
· 1 'k' t kile ımza o uııan vrsaı ı eş .. 

111 
dir. Bütün bu vesikalar ~llj~ıt'' 
duğu kadar sadeleştı~ 111,~ 
Türk - Alman mübadelat ı 
vasfını teşkil eden tabiili f.~e 
mallığa uygun metinler htı 1 

rilmi§tir." 
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Margerit 
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. Fakat, halkın yer yer görülen J 
15Yanları kralı bir taraftan müteeşsİr 
~tıııiş, bir taraftan da büyük bir 
?rkuya düşürmüştü. Nihayet Henri 

ının sıhhatinden endişe edilmeye baş 
adı. 

Hele aklımı tamamile kaybetmiş 
sayılıyordu. 

* * * 
h 1453 senesi tcşrinievv~linde kral 
ayatla ölüm arasında mücadele e· 

~=rken kraliçe onun yerine geçecek 
unyay11 çocuğu getirdi .. Fakat tarih 

~e pek haklı o'ar~k. "lztırap ve fela 
et çocuğu., ismi verilen küçük ed

~ard Gül muharebelerinin yeni bir 
ahramanı olmak üzere dünyaya gcli 

Yordu. 

. Edvard doğar doğmaz, kraliçe 
nın düşmanları bu çocuğun Kralın 
Oğlu olup olmadığı hakkında şüphe 
edileceğini ileri sürdüler ve krali. 
Cenin namusunu münakaşa mevzuu 
Yaptılar . 

M O s_ıralarda annesini gaybeden 
argerıt Oanju hakkındaki bu ifti

~alardan dolayı büyük ıztırap için 
e kıvranıyordu . 

d Kralın hastalığı devam ediyor
u. Bilhassa şuurunu tekrar kaza· 

;acağına dair hiçbir ümit yoktu . 
hunun üzerine, parlamento, Kralın 
astalığı müddetince, ve prens Ed

Vard büyüyünceye kadar naip ola 
tak York Dükünü intihap etti . 

Dük idareyi eline aldıktan son· 
ra ağabeysine vaktile olan hıncını 
çbı_karmak istiyormuş gibi, şiddetli 

•r "d · '. areye başladı. F.1kat çok geç-
~edı, kral Henri, birdenbire iyileş 

bı .. ve tekrar aklı başına gelerek 
ut" ' un şuurunu kazandı . 

~. Kral, hastalığı esnasında olup 
ğ~terılcrin hiçbirinden haberdar de· 
ı~di, Oğlunu ilk defa olarak o gün 

k
&orüyordu. Hatta, bir mektupta 

ral • 
1 

ın oğlunu ilk defa kucağına 
a tııası şöyle anlatılır : 

.. p 
•aı· azar günü öğleden sonra K-
. ıçe Kralın yanma geldi ve pren 

:
1 babasına getirdi. Kral, çocuğu 
llnesinin kucağından alırken sordu· .. 1 . 

- smi ne? .. 
- Edvard. 

"K .,. ral çocuğunu kollarına alclı 
y~ ~llah_ına şükretti. Sonra, yavru· 
Oid Şıındıye kadar hiç görmemiş 
d" _uğunu, hastalığı esnasında ken-
ısıne hab ·ı 1 . h" b" .. al er ven en erın ıç ırını 

tııadığını söyledi ... 

kr 1 ~•al, tamamile iyileştiği zaman 
a ıçe "d" 1 Ilı . gı ıp par amentoyu fe~hct· 
csırıj .. 1 d" K &itr . soy e ı. ral parlamentoya 

Yabığı zaman, kendisini orada bir 
herkrıcı gibi karşıladılar. Çünkü, 
det es memlekette kral olarak a 
du a Yalnız York Dükünü tanıyor 

Ceğj~·raJırı, parlamentoyu feshede· 
ha( hı haber alan York Dükü, der· 
rek ~rekete geçti ve Gole çekile 
ordu hıala karşı koymak üzere bir 

azırladı . 

N0 ,
9
t Temmuz 1460 da iki ordu 

b anto 'd k izz t n a arşılaşmıştı . Kral 
a ord b Yord ı.ısunun aşında bulunu· 

hata~ ' .. F ~kat, Lord Greyin bir 
zu(du Yuzunden, ordu derhal bo-

l( ve Kral esir düştü 
l\rali ~argaha kadar gelmiş olan 

ç ' York o··k·· .. k l . u unun as er erı 

Danju 

TÜRKSÖZÜNÜN 
DÖRT GÜNLÜK 

T ARfH HİKA YESi 

NAKLEDEN 

Hikayeci 

ile çarpışmayı kabul etti ve onları 
kendi bulunduğu yere kadar çekti . 
Fakat, son kalan askerlerinin de 
mahvok!uğunu görünce, yavrusunu 

kurtarmak için, hemen kaçtı ve 
1 

birçok tehlikeler atlattıktan sonra I 
Harleç şatosunda kendisine bir sığa
nak bulalıildi . 

Kral Yoık Dükünün eline düş· 
tükten sonra kraliçenin korktuğu 
şey kendisine zorla kabul ettirildi: 

Krala, Edvardı veliahtlıktan iskat 
dtiği, yerine York Dükünün geç
mesini istediği hakkında bir ferman 
im1alattılar . 

Türksözü 

Meşhud Suçlar 
Kanununun Ağır 
Cezada tatbiki 
Meşhut Suçlar muhakeme usulü· 

nün Ağır Ceza Meşhut suçları hak· 
kında da tatbik edilmesini temin i. 
çin Kamutayca bir kanun kabul e 
dilmiştir. Adliye Bakarılı~ı, Meşhut 
suçların Ağır cezalara ne şekilde 
tatbik edilece~ini tesbit etmiştir. 
Bakanlık, Adliye ve zabitamızın 
Meçhut suçlar kanununun tatbikin
de vazife bağlılığını takdir etmekte· 
dir. Ağır cezayı istilza~t1 eden va
kalara müddeiumumilikler derhal el 
koyacak, şahitlerin ifadelerini alacak 
yakalanan şahısları sorguya çekerek 
keşif, arama, muayene, otopsi gibi 
diğer tahkik muamelel•.rini de yap 
tıracaktır. 

Kanunun kabul etmiş olduğu 
sistem sulh ve sorgu hakimleri ta 
rafından yapılan tahkikat için kabili 
tatbik olmadığından Cumhuriyet 
müddeiumumileri ceza mahkemele. 
rinin vazife gördüğü yerlerdeki IJe 
Jediye hudutları içiııde işlenen Ağır 
cezaları Meşhut şuçları vakit kaybet. 
meksizin ve sorgu ve Sulk hakimle. 
rine bırakmıyarak bizzat yapacak

lardır. 
Ağır cezalı M<~hut suçlara ait 

delillerin tamamiı le it sbit ve tahki 
katın noksansız olarak yapılabilme
si için Cumhuriyet müddeiumumile 
rine hadisenin olduğu günden baş 
lamak üzere üç günlük bir müddet 

Londrada Yahudi 
düşmanlığı 

( Birinci sahifeden artan ) 

Londranın büyük parklarından 

birinde, yere, boya ile ve büyük 
harflerle "Yahudileri öldürün!. diye 
yazmışlardır. 

Gene Londrada, bir havranın 
duvarlarına yahudi aleyhtarları ta
tarafından katran sürülmüş, yahudi 
!eri tahkir eden şeyler yazılmıştır. 

Londrada yahudi aleyhtarlarının 
hareketltrİ bilhassa, şehrin şark ta. 
rafındaki semtlerde görülmektedir, 
çünkü burada yahudiler nisbetcn 
daha fazladır. Son aleyhtarlık hadi
seleıinclen üçüncüsü olarak ta bura· 
daki işci partisinin şube binasının 
duvarlarına, siyah boya ile ile, çen
gelli haç resmedilmiştir. 

Yahudi aleyhtarları bunları ge
celeri yapmışlardır. Bunun için po 
lis o civarda, faşistlerle yahudiler 
arasında bir çarpışma çıkmasına ma
ni olmak için geceleri fazla nöbetçi 
bulundurmaktadır. 

İki güadenberi 

I YAZLIK 
ı Sinema 

Ma•gerit Danju }alırız Şarlma 
nın torunu değildi, aynı zamanda 
Jan Darkın da memleketli,i idi ve 

hakikaten ikinci bir Jan Dark ola· 
rak bir ordunun başına geçmekte 
gecikmedi : 

1 verilmektedir. Müddeiumumiler bu 
1 üç gün içinde tahkikatı tamamile 

bitirmek mecburiyetinde olacaktır. 
Nadir ve istisnai hadiselerde işin 

lskoç kralını kendi lehine ka. 
zanmağa muvaffak olan kraliçe, 
ondan büyük bir ordu aldı ve bu ' 
ordunun başına geçerek Londraya 
doğru ilerlemeğe başladı. Karşı 

sında iki büyük gaye bekliyordu . 

Nın Büyük ınuvaffakkiyetlerle 
göstermekte olduğu ve 

Harry Baur 

Kralı kurtarmak ve krallığı tek
rar ele geçirmek . 

iki ordu Bamet Hit'te karşılaş· 
tı. lskoçlar aslan gibi kuvvetli ve 
yırtıcı adamlardı; derhal Yorklular 
üzerinde galebeyi temin ettiler . 
Yorklular, ellerinde esir tuttukları 
kralı çadırında bırakarak kaçıştı· 

lar. Biraz sonra Hcnri karısının 
kolları arasında bulunuyordu . 

Fakat, Margerit ve kocası daha 
Londraya gelmoye kalmadı, York 
Dükünün oğlu paytahta girdi ve 
kendisini dördüncü Edvard unvanı 
ile kral ilanetti • 

Kraliçe yine muharebe etmck
istiyordu. Fakat, bu sefer talih ken
disine ,üz çevirmişti. Edvard, tah

ta geçer geçmez, bütün lngiltere 
iizerinde hakimiyetini kurmuş ve 
herkesi idaresi altına almıştı . 

1462 de Hcnriyi lskoçyadada 
bir mülteci olarak buluyoruz. Mar
gerit de Fransaya doğru yola çık· 
mışh . 

Yolda kendisini ve çocuğunu 
büyük bir misafirperver Jikle karşı
layan bir haydut onlara kendi ya 
tağr ile yorganını verdi. O fakir 

yatağında yatan bu güzel kadının 

bir kral kızı, bir kral karısı ve ln

giltere kralı olduğunu kim düşüne· 

bilirdi 1 
SON 

Satılık tarlalar 

Ceyhanın Sirkeli köyünde beş 
muhtelif kıtada ve yekdiğerine ya 
kın 545 dönüm tarla ile altı odalı 

bir çiftlik damı toptan ve pera
kende olarak satılıktır.Satın almak 
istiycnlerin Ceyhan Belediye mü
nadisi Nuri Çavuşa müracaat et 
meleri . 

7-7 942 

----'~---------------------

, Meşhut suçlar kanununa göre ba~a-
Tn temsili muhteşemi rılmasına imkin görülmediği takdir

de Cumhuriyet müddeiumumileri 
suçları umumi hükümler dairesinde Bethoven 

Büyük temaşalı musiki, aşk ve 
hüzün şaheseri Bütün güzel film 

meraklılarını ve musiki severleri 

takip ve intaç edeceklerdir. Ağır 

ceza Meşhut suçlarında umumi hü
kümlerin tatbiki ancak hakiki bir 
imkansızlıkla kar~ıladığı zaman dü 
şünülecek ve k~rarlaştırılacaktır. . .,.; ___________ -

Yazlık Sinemaya 

1 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalışmak Uzere bir 

kadın aeçı va bir hizmetçi 
haranıyor. lstlyenlerln idare 

hanemize mUracaat etmeleri 

c 
,... , 
1 Karataşa 

otobüs seferleri 
Seferi elli 

kuruş 
ADANA -KARATAŞ 
Cumartesi günleri saat 12 

de. Acem hanından. 
Cumartesi günü saat 14,30 

da Acem hanından. 

Pazar günleri saat 5 te Acem 
hanından 

Pazar günleri saat 6,30 da 
Acem hanından 

KARATAŞ-ADANA 

Cumartesi günleri saat 18, 

30 da Pi ~jdan 

Pazar günleri saat 18,30 da 

1 

Plajdan 

Yerler numaralıdır. Daha evvel 
den Acem hanı yanındaki Ôıner 
başcğmez ticarethanesine mü· ı 
racaat edilerek kapatıaibir. 

1 
1 

çekm;!ktedir. Görmiyenlere hara. 
retle tavsiye ederiz. 

9574 

Borsa Komiserliğinden : 

Temmuz 938 sonunda müddeti 
bitecek olan Borsa encümeni üyele· 
rinın yeniden intihabı 1 Ağustos 
938 Pazartesi günü ~aat 8 den 12 
ye kadar Borsa binasında yapıla 
cağından talimatname mucibince 
rey vermek ve rey almak hakkını 
haiz Borsada mukayyet tüccarların 
isimlerini havi liste Borsa salonuna 
astırılmıştır. 

Borsamızda mukayyet birinci 
ve ikinci sınıf tüccarların adı geçen 
günde reylerini vermek ÜLere Bor· 
sayı teşrifleri rica olunur. 

Y566 24 - 1 

r-~~~~~~~---

i Mürettip alacağız 
' 1 

Gazete kı~mında çalışa
cak iki mürettip alaca· 
ğı z. İdarehanemize n1u-
racaat. 

--------·------·------------~~.,.._.....,._--1rt --
Doktoı Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd-

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslünı apart-

! 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 1 
--

Sahife 3 

.------------------------------------------------~,-----
Aşk-Heyecan -Macera- Sergüzeşt- Filmlerinin en 

Güzeli 

Asri Sinema 
Bu Akşam 

~ayın Müşterilerine Senenin en güzel Sergüz~şt, Heyecan, Macera 
Fiımlerinde nbirini daha sunuyor. 

Vahşiler Hücum ediyor 
Oynayan: JAN VA YNER 

AYRICA: En son ve en yeni Ufa- Foks- Paramunt Dünya Ha. 
beri eri 

ilaveten: AFRIKADA ARSLAN AVI 

Fiyatlar: 
Balkon - 25 Kuruş, Duhuliye 15 Kuruş, Loca bir lira . Zabitan ve 

Öğretmenlere ayrıca tenzilat. 

DiKKAT:- Sinema hususi tedabir ve Vantilatölerle son derece serin 
bir hale getirilmiştir. 

Telefon 250 Asri 9582 
~------------.....;~---~---------..;.;.--............ .....: 

Sümer Bank 
Yerli Mallar Pazarları 

Adana Şubesi 

1 Ağustosta Açıllyor 
6-6 9570 Belediye caddesi Adana 

--~~~~~~~--~~~~~~~~~· 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel arkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

Kanun l'lo. 3531 Kabul tarilıi : 291611938 

f\eşri tarilıi : ]fi Temmuz 1938 

- Dünden artan -
siyasi veya askeri casusluk maksadile istihsal eden kimse 15 seneden a· 
şağı olmamak üzere ağır hapis cezasıle cezalandırılır. 

Aşağıdaki hallerde ölüm cezası verilir : 
l . Fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan bir devletin menfaati na

mına işlenmişse, 

2 · Fiil, devletin harb hazırlıklarını veya harb kudret veya kabiliyeti
ni veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa. 

Salahiyetli makamların neşir veya inşaasını menettikleri malumatı si
yasi veya askeri casusluk maksadile islihsal eden kimse 10 seneden aşa· 
ğı olmamak üzere ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı fiil, Türkiye ile harb halinde bulunan bir dev
letin menfaatine işlenmişse mücbbed ağır hapis cezasi hükmolunur. 

Yukarıki iki fıkrada yazılı fiil, Devletin harb:hazırlıklarını veya harb 
kudret veya kabiliyetini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuşsa 

ölüm cezası verilir. 
Yabancı bir devletin emniyeti veya dahili veya beynelmilel siyasi 

menfaatleri icabından olarak gizli kalması lazım gelen malumatı diğer 
bir ecnebi devlet lehine siyasi veca askeri casusluk maksadile istihsal e· 
den kimse beş seneye kadar ağır hapis cezasile cezalandırılır. 

Madde 141 - Memleket dahilinde içtimai bir zümrenin diğerleri ü
zerinde tahakkümünü tesis etme~c veya içtimai bir zümreyi ortadan kal
dırmağa veya memleket dahiıindc teşrkkül etmiş iktisadi veya içtimai 
nizamları devirmeğe matuf cemiyetleri tesis eden, teşkil eden, tanzim e. 
den veya sevk ve idare eden kimse iki seneden beş seneye kadar ağır 
hakis cezasile cezalandırılır. 

Memleket dahilind~ cemiyetin ~iyasi ve hukuki her hangi bir nızamı
nı ortadan kaldırmak gayesile cemiyetler tesis eden, tPşkil eden, tanzim 
eden veya sevk ve idare eden kimst ye de ayni ceza verilir. 

Bu cemiyetlere iştirak edrn altı aydan iki seneye kadar hapis 
cezasile cezalandırılır. 

Maksada vüsul için şiddet kullanmak da istihdaf edilmiş ise verile· 
cek ceza birinci ve ikinci fıkralarda gös~erilen hallerde beş seneden on 
iki seneye kadar, üçüncü fıkrada yazılı halde ise bir seneden üç seneye 
kadar ağır hapistir, 

- Sonu Var - 9583 



~ife: 4 

Sıhhat • e içtimai Muavenet Vekaleti Konya Köy 

Ebe Mektebi müdürlüğünden: 

nir yıl leyli olduktan sonra üç yıl mecburi hizmet yapmak ve yalnız 
köylerde sanat icra etmek üzere köy ebesi yetiştiren mektc-bimize bu 
yıl 30 talc~e alınacaktır. Şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - ilk tahsilini bitirmiş veya o derece tahsil görmüş olmak, 
3 - - Yaşı 18 den aşağı, 35 den yukarı olmamak, 
4 - Evlenmemiş olmak şart değildir. Evli veya dul olmakla beraber 

(2 - 10) yaşına kadar çocukları olanlar dahi, çocuklarının hür türlü ba. 
kımı temin edilecrğine dairbir taahhütname getirirlerse kabul edilirler. Ço
cuklar mektebe gelt-mez. 

5 - isteklilerin haziran başından Ağustos 15 şine kadar doğrudan 
doğruya mektep müdürlüğüne m3racaat ctm,leri ve dilekçelerile birlikte 
aşağıdaki vesikaları eksiksiz olarak göndermeleri lazımdır: 

a) Nüfus hüviyet cüzdanının aslı, 
l>) ilk mekteb ŞJhadetnamesinin ı>slı veya l•u derece tahsil gördüğünü 

isbat eden fotoğraflı tasdikli ve~ika, 
c) Tahsiline ve ileride hizmet görmesine engel olacak bir hastalığı 

olmaJığına dair vilayet hastanelerinden alınmış sıhhiye heyeti raporu, 
d) Örneği bu ilan sonuuda yazıldığı şekilde kefilli ve noterlikten tas 

dikli bir taahhüt senedi, 
e ( Ç'.>cukları (2-10) yaşına kadar olan dul kad nların tahsil müd. 

detince çocuklaımın anne, kız kardeş, teyze, hala, gibi yakın akra· 
bası tarafından bakılacağına dair taahhütname (evli ve çocuklu kadınlar 

için tahsil müddetince çocuklarına bakacağına dair kocasının taahhütna
mesi). 

f) Köy fhtiyor Heyetinden alınmış ve zahıtaca tasdik edilmiş hüsnü 
hal varakası, 

r1 6 x 4,5 boyunda dört tane fotoğraf. 

Taahhüt senedi Örneği 
Konya Köy Ehesi Mektebine alınarak tahsil edip meııın oldu~um 

da ~ıh ve çtimai Muavene' Vekaletinin yahut vali ve kaymakamların 
ayin edeceti öyler mantakasında üç yıl hizm ·t etmeği ve bu hizmeti ka 
bul elmedıtim veya kabul edip te mu1yyen müJ Jeti bitirmeden bıraktı
ğım Ye aıhhi sebepler dışanda mektt-pten daimi olarak çıktıtım veya çı· 
karıldı~a:n takdirJe tahsil masrafı brşılığı olmak üzere maktuan 100 lira 
vermcği kabul ve taahhüt eylerim. 

( S;ırih ikametgah adresi ) 

Yukarıda adres ve hüviyeti yazılı olan ..... nın Lu taahhüt senedi 
mııcihirıce maktuan ödemek mecl uriyetinde olduğu 100 lirayı krnJisile 
birlikte müte-sl"lsil kt'fil ve müşterek mütesd~il borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

f 

( Kefilin adresi ) 9541 
17-24- 31-7 

Kµmbar~ btri 
1 1 

TUJuctYI 
CUMHV IJY&Tt 

ZIRAJmBANICAm 

Milli Mensucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 20/Tem
muz/938 tarihinden itibaren kabot bezferimizin aşaA-ıdaki fiyatlarla sah
la"'•tını ilin ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 85 Cın. 36 Metre 672 
.. • 6 90 .. 36 .. 701 
.. .. 5 ~5 .. 36 .. 709 
.. .. 5 90 • 36 739 .. 

Arslanlı .. 2 90 .. 36 740 .. 
1 - Yu~arıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevlciyat ve pbşlara 0;0 2 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası(20) lop tip 5 ve 6 b,zin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
S - Sipariı kabulu ve sevki fabrikammn ı/Mayıs/938 tarihli temin 

müstenittir. 9556 

1 

ı 

' 

dana Pamuk Üretme Çifliği müdüıl~ünden: 
1 - Müessesemizin aşağıda cins ve miktarlarıle muhammen kı)'.met . 

leri yazılı Şı1bıt 939 ıayesine kadar olan yanıcı ınaıf~eler ihtiyacı kapalı 
z. rf usulile eksiltmrye çıkarılmıştır. 

Cinsi Miktaı ı Fiat Kıymeti Lira 

Gaz 1600 Tenk 280 4480 • 
Mazot 3200 .. 145 4640 .. 
Benzin 700 .. 305 2135 

" Valvalin 110 .. 680 748 .. 
Vakum 3500 Kilo 40 1400 

" 
Gres 600 • 24 144 .. 
Yekun 13547 

2 - Yanıcı maddelerin bedeli (13547) lira ve muvakkat teminat. 
(1016) lira (3) kuruştur. 

3 - Eksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komisyon hu 
zurunda 12 - Ağustos - 938 tarihine miisadif Cuma günü saat 11 de 
yapılacalctır. 

4 - Taliplerin şartnameyi bedelsiz olarak üretme çifliği müdürlütün
den alabilirler. 

5 - isteklilerin ihıle saatinden bir saat evveline kadar teklif mek· 
tuplarilc Müetssese müdürlüAüne müracaatları. 

27 - 31 - 4 - 8 9580 

Adler .. Singer .. Adler •. 
Dünyaca tanınmış 

ADLER 
VE 

Sin ger 
Bisiklet]er:mizi u uz ve şık 

Bebek arabalarımızı 

muhakkak görünüz 

Satış deposu : Hükumet 
•• 

caddesinde o Dl e r 
Başeğmez Ticarethanesidir 

Telef on: 168 

25-80 

Telgraf adresi : BaşeŞmez 

9490 

------------------------------------------------
Doktor 

fsmail Kemal Satır 
Kızılay civarında eski Maliye Şubesi ya;unda 

Müslüm apartmanı 
Hastalarını h'°r gün sabah saat 7 den 12 ye ve 2 den 6 ya kadar kabul 

Müjde 
Adanada Abidin paşa caddesiade yeni yapi_lan lı l>Mk.,.a u..-~ 

78 numaralı doğruluk evine müracaat edildıkte kiralık. ntifrk etld 
dükkanlar, bağlar süratle temin edilir. 

Doğruluk evi 
4-15 9581 

~ AllDIMH~AQA 
1_.f& .. ' CAN KUQTAQ.lll 

T. 

• • 

Dun lop 
FORT 

Otomobil ve KAMYON lastikleri 
Adana ve havaliıi acantası hükumet caddesinde 

1 ÖMER BAŞEGMEZ 
Ticarethanesidir . 

[ Sah günleri öğleden sonra Parasız bakılır ) 9490 
Telefon : 168 

22 80 

9521 15 26 ----------------• 

eder · 

1 

Telgraf adresi : B \ ŞEGMEZ 

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

1 

DOKTOR 
Mazhar Cemil Esen 

Sinir hastahkları mütehassısı 

1 
Reşatbey mahallesi Ordu Evi civarı Savatlı 

Bay Halil evi 16- 30 9531 

Değirmenci ustası aranıyor: 
1 

Köyde çalışmak üzere motor ve taştan anlar 1 

Her mevsım ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih 

lannın muvaffakıyet sırrı bundadır 

Ad için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık ana hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KEi J .EŞEKER TICARE1liANESI 

n• gelmlftlr. Bir flnc•n t•J gUnUn bunalbcı atc.ı11u ~ C 

Satılık ev enkazı 

ç.ı ·arla mahallesinde Asfalt 
cadde üzerinde ev enkazı satı 
hkhr. isteyenlerin matbaamıza 

Umumi n~at miidiirİi 

Macid Güçlii bir değirme,,ci ustası liz:mdır. Abidin paıa cadde-
1 

sinde cumhuriyet fabrikası satış ye~ne Akiyam ul 
1 racaatı C J 

ez !SL!! Efil &2Z 

muracaatları. 
Adanı 

·-·- ---- ..... ____ ... 


