
935 

:~Ferid Güven ~~!liiiii 
, SAf:.ıJİ> ve BAŞMUHARRiRi ) 

j 
l . 
' 

Kurulu, Tarihi 

•• 1 
Çarşamba 

• ·- - •• s z 12 Teşrinievvel 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı : 4256 

5 Kuruş 
_________ iiiiiiiiiöii ______ ı 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY AS1 GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. [44 ı 
ALMANYA BÜYÜK 
SAOi .PLAN 

BiR iKTi
T AKiBEDECEK 

Fransada 
Komünistler Münih 

ttilafından gayri ınemnun 

Macaristan Yahudileri 
kovmak teşebbüsünde 

1 

... 
~ liitler 
eYanHame 

lleşretti 

Karpatlar mıntıkasında 

teşekkül etıtiiş 

Alman 
bulunuyôt 

partisi 
Alaes Loran meaelealde 

yakında ortaya atılacak 

Parisı 11 (Radyo)- Fransn ko· • • münLt fırkası Münlh itilafından mem 

qa_hudilerin hakimiyeti 
Hakkında mühim istatistik 

--
meselesi etrafındaki dedikodular •• 

nun katmamtıtır . Fransız komünist 
partisi nmtlmi katibi Torez yapılan 
bir mitingde Münih ihtilafının faşiz
min prestijini artıırdığı ve demokra. 
silerin nüfuzunu azalttığını söylemiş 
ve bay Hillerin orta Avrupa mesele · 
sinde müstemlekat ve alsas Loren 
meselelerini ortaya atacağını ilave 
eımı,ıir. 

' 8er1· . 
~lııi 1h : iı ( ~adyo )- Ôvr ,ta· 

tak' Pek eski bir siyaseti icabı 
bi~ Alrııanyanın maksadını şüp · 

11 .. au Şekle koymağa gayret edi· 
ı'.'.~l.!ı ~azat~nin harici siyasetinin 
,"Çil, ı\lerın , Koloni meselesini 
~a dokve Portekiz devletleri hesa
'.'l~~kt unmak suretile halledeceğini 

lı Ybk~·dır ' Bu haberin katiyen 
8 ür. 
trJi 1aların: : 11 ( Radyö ) - Mart 

'•I il Avusturyad11 olduğu gibi 
ioıta 0•Zaretinde ve i$sizler i~ilı 
1t; ilh tedl:ıirJerl şitiıdi de Almall· 
~\ınct ak olılnan Südet ,Almanları 
Vıy a,,cta tatıJik edilecektir. 

• '•eıde~n~ .' H ( Radyd )- fE~riıli 
ğ~· 1ııııQ 1 tıbaren bir çok usul ve 
ıır11 , laııı:tııelerle Avusturya Almanya 

. leı, ıı men birleşmektedir . Şimen· 
·'<her ~.ta, ve telefon ücretleri ile 
l~~Q~d ır de eski Avusturya hu• 
~tUk •n .geçirilen mallardan alınan 
111,dı Usulü de kaldırılm1$ bulun. 

t, 

~-
rM· bı?gi}terede 
;,: 'lYiik askert 
ı2~ btr teşkilat 
eıııı· id~ndıa.: İl (Royter) - İhtiyat 

! fırk Yenıden tehsik edilecek ve 

lııtaYa ~ıkarılacakttr. 
"-<ktı •a0ınojern bir teşkilat kuru 
ı1 ı r. .. b d 1•nın beç~ aş anbaşd motorize, 

olu şı hava müdafaasına tah 
nacaktır. 

Alınan yanın 
t~ıı ?t ve Şarki Avrupa 

q 1 
t olan ticareti 

' \t;Ya 
'ti 1\ıe/a : 11 ( Radyo ) - 1938 

st ı, 1 Zarf d A ,,"Ve ın a , lmanyanın ce· 
. ı ~en·Şarki Avrupa ile olan tica. 

1~ ~11e b ışJ~rniştir . 4 Balkan devlet· 

1 lıo%u ~enenin 7 ayı zarfında 556 

~'ı<j' a
59 

ulınuştur.1937 seoesi zar· 
."te, ınilyondu . Romanya ile 
'lıb ilı"b ,, tt)e u adelesi geçen seneye 
~:ıa, y' l 79 milyondan 183 mil-

b~ )~lıo0a uğ-oslavya ile 137 den 17 4 
llıiJy' Yun1nistanla 67 milyondan 
h on ınarka çıkmıştır • j 

ı~' il 
~ikan antantı 

t 
B ~ili~ 

ı:neclisi bu sabah 
l ~n toplanıyor 

'' kara · 11 (T 1 f lo •nt · e e onla) - Bal 
ıı, antı d · . . . y \. •ıy Pnız mccıısı yarın u· 
'qı anın Ad . .k h. . . ~eh . rıyatı sa ılındekı li :ınde toplanacaktır. 

ır tayyare 
l>arçalandı 

';b &ı Uk 
t, ·~ ~el : 11 ( Radyo ) - Bu 
, · la 1 Uradan hareket eden bir 
.~) .... ayYar · b' k tik · · ıı,, ''~s esı ır sa a ı netıcesı 

o. Ve •• 
ı. "•U, ıçınde bulunan on yolcu 
~~ ~tt b 

' e at parça parça olmuş· 

tBerlin : ~~ ( Radyo )- Karpatlar 
mıntakasından , ' 1 Alman parti•i ı . 

ismi altında ye:n;den bir parti !eşek· 
kül etmiştir . 

işgal edilen mıntakalardaki bü
tün işsizler dört senelik planın tat. 
bikinde kullanılacaktır. 

Berlin : 11 ( D. N. B. ) - Bay 
~itler bir beyanname neşrederek , 
Çekoslovakyadaki ıilesılt ilhak hadi
sesinden dÔlayı Alman rrlilletini tel:i

rik etmiş ve bu uğurda kendisile 
birlikte ç;ılışanlara teşekkür ve sevgi 

beyanında bulunmuştur. 

FiLiSTiN'iN T AKSiMi 
iŞiNDEN VAZ GEÇiLDi 

Yangınin sôntnesine çaİışdıyor 
beş bin kişilik yeni bir kuvvet 

Lf>ndra: 11 (Radyo) - Fillsllne 
5000 kiş~li~ bir takviye kıtasını.n gön-1 
derılmesını mevzuubahs eden fiiyffiis 
gazetesi, u.zun bir mütaleadan sonra 
lngiliz hükumetinin FiliW!ı lneselesliıe 
artık bir son vermesini ve 'ngilterenin 
bundan aciz olmadığını 'yazmakı.dır 

Deyli telgrafta, Filistin!n taksimi pro 
jesi üzerindeki mesaid e. ı aıtık vaz 
geçilmediği lıııım \>"ermektedir. 

İngiltere 
gösterecek 

Almanyada İtalya 
amelesi 

Roma : 11 ( Radyo ) -- Milli 
amele banka reisi Morellinin rapo· 

ruoun İşaretine nazaran 30,000 
ltalya amelesi Almanyada meşgul 
olup, Mayıs ayından Eylfile kadar 
34 milyön liret kendi memleketle. 
rine gönderilmiştir . Son iki hafta 
zadında 0000 ltalyan endüstri ame 

lesi Almanyada yerleştirilmek ilze" 

redir . 

Yunanistaııa İngiliz kö
mlir ihracatının azlığı 

Budape,teden bir gUrUnu, 

Budapeşte : 11 ( Radyo) - Bu
rada da Yahudileri memleketten kov· 
mak için bir cereyan vardır. Hükü
met tarafından yapılan bir nizamname 
ile Yahudilerin umumi işlere iştiraki 
nisbeti yirminin seksene nisbeti de· 
recesini bulacaktır. 

Macaristanda Yahudilerin mikdaıı 
yüzde beştir. Kanunun tatbiki ile 
Yahudilerin iktisat işlerinde ne gibi 
bir değişiklik alacağından halihazır· 

daki rakamlar iyi bir misal teşkil 
eder. 

Macaristanın 324 banka 'e kredi 
müessesesinden 223 ü Yahudilerin 
elindedir. Ayni zamanda banka me
murlarının yüzde otuz altısı Yahudi. 

dir . 20 kRdar Yahudinin de bütün 
hükumet mali müesseselerinck par
maıtı vardır. 

Budapeşte gazetelerinın tahrir 
müdürlerinin yüzde· altmış yedisi Ya· 
hudidir. '21 Budapeste gazetesinden 
14 danesi Yahudilerin elindedir. 6 
büyük matbaanın dördüne sahip Ya. 
hudilerdir. Macaristanda 126 milyo
nerden 105 danesi Yahudidir. Müski
rat dükkanlarının yüzde doksanı Ya· 
hudidir. Kuyumcuların yüzde 75 ı 

Yahudidir. Keza otel ve lokanta sa
hiplerinin de yüzde 47 si Musevidir. 
Macaristanda 83,671 tüccar vardır. 

Bu rakamın 38,072 sini Yahudiler 
teşkil eder. 

Kudüs: 11 (Radyo)- O, gündPn
bari bütün şiddet kasabalarda karı. 

şıklık devam e~iyor. inzibatın çok 
kdv~eotli olmasına rağlilen çelelt!r yer 
yer karlşikllk çlkarıttaktah ~eri dlıf· 
mamaktadır, Umumi yollarda ve ka. 
sabalar arası yollarda ~esaitinakliye 
işleyememekled r; 

Kud~s: 11 (Radyo)- Süel kasa 
basında fngiliz askerleri tarafından 
iki lngiliz askerinin katli müna 
sebetile yirmibir evde araştırma 
yapılmış, birçok kimseler tevkif edil 
miştir. Bt esnada dört Arap ve iki 
İngiliz askeri yaralanmıştır. 

Atina : 11 ( Radye )- lngiltere 
Yu'nanisfana 1 !lene evvel 637.000 
!on kömür sev~etıniş iken ilk sene· 

nin yedi aylarında "61Po0 tona dilş· 
ır,üştür . lngiltereden Y unanistana 
giren kömürlerin miktarı Al · 
man kömürlerile azalmıştır. Alman· 
yadan 1936 senesinin yarılarında 
100,000 ton iken bu senenin 7 ay· 

larında,312,000 tonu bulmuştur. 

Yugoslavyada 
intihap 

1 

Yirmibin Japon askeri 
dün sabah imha edildi 

Beyanda Arap cetecilerile lngiliz 
askerleri arasında yapılan müsade 

hlede onbeş Arap ölmüş dört .arap 
yaralanmış üç İngiliz askeri yara· 
lanmıştır. 

Nasırada bir banka müdürü meç 

Üzüm ihracatı 
Bu yıl fevkalade 

lzmir: 11 (Hususi muhabirimiz· 
den)- Bıısene eylfil ayında yapılan 
üzüm ihracatı bir rekor te~kil ede· 
cek derecede yüksektir. Geçen sene 
aynı'. ay zaıfında 4430,6 ton üzüm 
ihraç edildi~i halde bu sene 16759,1 

ton irıraç edilmiştir. Bunun 10813,8 
tonu Almanyaya 1050,7 tonu ·lngil 
tereye, 363,3 tonu F ransaya, 456,9 
toou lıalyayı>, 4074,4 tonu da diğer 
memleketlere ihraç edilmi~tir. incir 
ihracatında da geçen seneye naza 
ran 1794.4 tonluk bir fazlalık var
d .r. 

Eylül 1933 zeıfında ihraç edilen 
inciılerden 2243, 1 tonu Al manyaya'· 
3098,8 tonun lngiltereye. 656;6 tonn 

F.ansaya. 66 tonu ltalyaya, 3420,3 

tonu da diğer 'memleketlere ihraç 
edilmiştir. 

Yaş üzümıtrimiz, lngiltere ve 
Mısıra, yaş incirlerimiz de Alman 

yaya ve lngiltereye sevkedilmiştir. 
Kavunlarımız da 317.2 ton olarak 

Mısıra ihraç edilmiştir, 

Flllatın polis mUlettlşl 

bul şahıs tarafından atılan kurşun· 
!arla a2ır surette yatelenmıştır . 

Kahire: 11 (Radyo) - Burada 
bulunmakta olan iki fırka piyade 

ve bir fırka suvari ve zırhlı otomo 

bit kıtaatı bugün Filistine gönderi · 
imiştir . 

Oiirlngln Emirnamesi 

Berlin : 11 ( Radyo )- Mareşal 

Göring neşrettiği bir emirnamede 

Südet mıntakasında yalnız Alman 

markının resmi para 
ceğini bildirmiştir. 

olarak geçe 

• 
yenı 

Belgrad : 11 ( Radyo) - Hükfi · 
met, yeni intihap başlayacagı için 

mebusan meclisinin feshedilmesini 1 

niyabet meclisinden talep etmiştir. 

Yeni meclis intihap hareketelri kanun. 
sani 1939 de toplanacaktır. intihap 

hazırlıkları ik.m31 edilmiştir. 

İspanyada yabancılar 
artık vazifeyi terketti 

Barselorı : 11 ( Rndyo) - Cep 
helerden alınan malı'lmata göre, artık 
cumhuriyet hatlarında çalışan ec 
nebi gönüllüler vazifeyi terk etmiş· 

lerdir. 

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

İngiliz hükumdarlarınınseyahatı 

fngi/iz Kralı. Krali çesi ve çocukları 

Londra : 11 (Radyo) ·- Kral ve Kraliçe yakında Kanadaya bir s eya· 
hal yapacaklardır . Bu seyahattan sonra Hükı'.ımdarların Birleşik Ame· 
rikaya da uğramaları çok muhtemeldir . Seyahat için hazırlıklara şimdi· 
den başlanmıştır, 

Çin milli bayramı münasebetile 
dün büyük ·şenlikler yapıldı 

Şanghay : 11 (Radyo) - Japonlar Hankova 120 kilometre 
mesafede bir şehri bugün işgal etmı,ıerdlr. Diller taraftan 
Royterin Çin menabllne atlan verdljjl malQmata göre Çlnll,-

ler 20,000 kişilik bir Japon ı 
kuvvetini muhasara ederek • • 
ric'at hattını tamamen kesmiş- Şehrımızde yapı-
lardır" 1 h 1. Bu kuvvet il~ saat içinde tema· an ava ımanı 
men imha edilmiştir . 

Şanghay ; 11 (Radyo) - Bugün 
bütün Çin , Cumhuriyetinin ilanının 
yıldonümü muazzam tezahüratla kut
lanmakta bulunuyor. Bu münasebetle 
Şan- Kay- Şek Çin milletine bir be· 
yanname neşrederek, Çinin, bugün 
harbe başladığı günden daha iyi bir 
vaziyette olduğunu. bugünkü intiba 
yanında zayiatın hiç ehemmiyeti ol
madığını söylemiştir. 

Dört Yunanlı" 
Kara sularımızda 

Dün yakalandı 

lzmir : 11 ( Hususi muhalıiıi 

rimizden) - ÇPşme k~zasında Fe 

ner adası civarında kara sularımızda 
iki sandalla kaçak balık avlayan 

Yunan tebaasından Nikoli oğlu Lio· 
nida, M~nol, Çiviş ve lstirati adın 
da dör.t kişi gümrük muhafaza mo· 

torlan tarafından yakalanmış, suçlu· 

lar Çeşme adliyesine sevk edilmiş 
]erdir, 

Çok beğenildi nisanda 
hava seferleri başlıyor 

Şehrimizde yapılan hava limanını 
tetkik etmek üzere devlet hava yol · 

lıırı umum müdürlüğü tarafından hu· 
susi surette gönderilen uçucu telsiz 
baş memuru Hayri yalman dörtgün 
denberi yaptığı tetkikatını bitirmiş 
olduğundan bugün Ankaraya döne· 

çektir. 
Hayri Yalman; yaptığı bu tetki 

kat hakkında dün bir muharririmize 

şıı sözleri söylemiştir. 

- Dart gün evvel mensup bulun 
duğum devlet hava yolları umum 
müdürlüğü tarafından tetkikatta 
bulunmak üzerine şehrinize gönderil 

dim. Koşu yerinin yanıbaşında ya' 

pılan hava limanını gözden geçir
dim ve çok beğerıJim. Bu liman 

lstanbul; Ankara, lzmir gibi yerler 
de yapılan limanlardan hiç de geri 

değildir. Çok mükemmeldir mevkii 
ehemmiyeti itibarile de yarının en 

- Gerisi ikinci sahifede -
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Türksöıü 

• - 12 

Nasıl öldüğünü 
Anlatan Adam! 

r Ş~h Ü ır 
1, ............... . - ----

Kazahç Vergisi 

Havale gişeleri 

Bir Doktor tam 12 defa 
ölmüş ve doğnıuştur ••• 

Kar zarar hesdplarının 

tanzimi meselesi 

Hükumet, ticııri ve sınai kazanç 
vergisinin teyininde, en esasfı mik· 
yas ola ıı kar ve zarar hesaplarının 
nasıl tanzim edilece"ğİ hakkındaki 
hükuınleri gfüteı en bir proje ha· 
zırlamıştır. Bu projt>nİn maddelerine 
göre, ~ar ve zarar hesaplaıımn tan 
ziminde şu esaslar göz ö.nünde bu 
lundurulac&ktır: 

Bu sütunlarda mütt-addit de· 
falar yazdığımız gibi 

1 
şehrimiz 

Postahanesinde para alan ve 
Şehrimiz orta ve ilk okullarında 

bu sene talebe müracaatı çok faz 
la dır. Kayıt işleri kapanmasına ı ağ 

men müracaatların arkası alınama· 

maktadır. Kültür Direktörlüğü ve 
okullar direktörliiğü hiçbir talebe
nin açıkta kalmaması için icabeden 
tedbirleri almışlardır. 

Londra avukatlarmdın. 
Short son on senedenbtrl 
yardım cemiyetinin katibi u 
sıfatiyle tam (16) bin ~ ttr. 
vasının müdafaasıni yapııılf 

- flk <lt·fa yat;ığımda öldiim. 1 
Sır tii stü ya tıııi;;, gözlerimi tavana 
dıkmiştim. iki elimle boğazımı Mk· 
tun .. Boğazımın iki yanından, tam ' 
kalırı d~maılaı ın geçtiği noktadan 
parmaklarımın hfüün kuvvetiyle taz 
yık etdim ... 

"Beş saniye kadar sonra gözle: 
rimin önüne evvela koyu kırmızı, 
daha sonra siyahlaşan bir perde ge
rildi 

"Gözkapaklarımın içinde karma 
karışık "binbir şeklin büyük bir sü.-· 
atle geçtiğini görüyordum. 

1'Jonra viicudurnun sanki büyiik 
bir elektrik kuvvetıne tutulmuş gibi 
sarsıldığını h i ssettırn. Et rafımda h~r 
şey sımsiyah olmuştu . Kendimi kay
bettim." 

Bun ları anlatan Bükreş adi tıp 
müessesesi müdürü doktor Nıkola 

1 
Minevıçidır. O, ölümü en iyi tanıyan 
adamdır ve bu hususta birçok tec ı 
rnbeler yapmıştır. Anlattığı yalnız, 

bu tecrübelt.'rJ~n ilki, yani ilk defa 
ölüşlidür .. 

Doktor Minoviçi mesleği icabı 
hemen her giin birçok asılma ve Lo 
ğulma yak 1lar ı ile karşılaşmaktadır. 
(Romanyada son be~ sene zarfınd:ı 
33 bindf'n fazla bc..ğulma hadisesi 
olmuştur.) Bükreş adli tıp müdürü 
de, boğazin sıkılması .wetile öldü. 
ğünü bizzat kendi~iııde tecrübe et · 
mek hcvt"sine kapılmış ve bunu ha· 
yatını kt:ndi elıyle tehlikeye koya_;,_ 1 
rak tecriihe etmiştir . ''Ölüm meka· 1 

niı.nıas ı" isminde son günletde neş 
rdtiği 1 İr kitapta da tetkiklerinin 
neticesini aıılatınaktadır. 

1 

Dokto r Ni\cola Mi11oviçi kendisi-
t "k' k ' 1 

nı am oh ı ı ere oc>ğmuş veya as-
mıştı . Bu trcrühelerin hepsinde dok· 
tor kerıdisi n i şıaırun u byöedip bay 
~tn uü ÜnCt:>}e kadar boğmuştur. 

Son d·f iSın fa ise adli tıp müdürü 
26 saniye "ölü,, kalmıştır. 

Tecrübelerden sonra doktoru 
yanrndaki adamlar kendine getİ!'· 
mişl er v ~ ölümün hasaınağında iken 
kenJisi ıı i geıi çeknıişlerdır. 

Ô Ün Ü yakından tetkike giden 
doktor, bunun için, laboratuv:uında 
ayı ıca bir darağacı yaptırmış Vt! 

kendisini ayeı klaıı yerden yarım met· 
ı e kadar kesilecek şekilde asmıştır. 

Doktor sun defa olarak nasıl 1 
·'Öldüğünü" de anl .ıtıyor. 

- Evvela gözkapakl.ırımm ağır
laştığını hissettim. Gözkapaklarım 1 
hüyiı k ~İı kuvvetle tekallüs ediyor 1 
ve g~ılerimın üzerine kapanıyordu. 1 

Kulaklarım da ıniHlıiş uğuldamı 
ya başlamıştı:. ~ - fes bo ı ularım sıkıl 1 

mış, kanım yuzumr fırlamıştı. 
'

1
Biraz sonra yanımdakilerin s,.si 

ni de işitmez oldum. Ölmüştüm .. ,, 

Tam o e na Ja doktoruo ipini 
çeken a sistanı ipi g vşetiyor ve dok· 
tor Mınovi çı ölüm seyahatinden tek 
rar g~ri dönüyor ... 

Fakat, doktora sorarsan iz bun· 
!arın hiç birı h erıüz ölüm değıldir ve 
bilnıiyen ler, bu ha.de bir adamı gö 
rünce öldü z::ınndm "kte. ve kurtar· 
mağa çalışınayarak onu a~ıl kendi· 
leri öldürmektedir. 

Bu haldeki adam hrnüz ölmüş 
değildir ve tekrar tenf"ffüs iade olu 
nursa h.1yata getirilmesi mümkiin· 
diir. 

Nikola Minr viçi tecrübelerinden 
lıir.n-Je kendisıni birdenbire çekilen 
Lir iple asmiştır. Doktor, ilmiği boy-

rıuna grçirdiktrn ~orıra asistan ipi 
çeki}or. O zamon doktor beş sani· 
ye içinde kendisini kaybediyor. Bu, 
daha çabuk husule gelen bir ölüm· 
dür. 

Yeni Türkiye 

{lngilizcc '·Sıroud NeW.1 .. gazete· 
sinden) 

lngilterede milletler cemiyeti ün 
yonunun Stonehouse şubesinin geçen 
hafıa akdettiği hir içtimada B. Do·: 
nald F ovvler son zamanlarda Türki · 
yede yaptığı bir seyahat hakkında 

bir konferans vermiştir . Hatip kon 
feransı .ıda hülisaten şunları söyle
miştir. 

"Türkiye e!>kiden ne idi, bugün 

fşletmeden mütevellit gayrisafi 
karlar la, bilan~o3a gösterilen gay· 
rimenkul mallar iradı, senedat cüz 
danında mevcut ticari senetlerin ,. 
esh:ım ve tahvi latın (Türkive cüm· 
huriyeti hazine bono ve tahvilleri 
ve faizler hariç) ve cari hesapların 
getirdi~i faiz ve temettüler, mües. 
sesenin iştigal ettiği ' şler haricinde 
iştirak ec:liltn diğer ticari i~lerden 
alınan kazançlar ve diğer mali ka· 
zançlar kar hesabına geçirilecek 

tir . 

At koşuları 
nedir? size kıs;ıca bunları anlat· 1 •• • •• •• 
mak istiyorum. Eğer Türkiyeyi kırk Onümüzdekı pazar gunu 
veya elli sene evvel ziyaret etmiş ikincisi yapılacak 
olsaydınız bir devldin gerek dini, 

gerekse idıui reisi olan bir impara Yarış ve islah encümeni tdrafın . 
torun idaresi~de çok geri bir ırkın dan tertip edilen son bahar at ko· 

para veren gişeleı ihtiyacı kar 
şılayacak bir kadroda değildir . 
Her gün bÜ}'Ük bir kalabalık 

gişeler önünde sa~tlarca bek 
leınt-ktedir . Bu giş !Ierdeki me 
mur adedini ve gişeleri fazla 

1 
1 

!aştırmak lüzumunu bir daha 
1 tekrarlamağı faydalı buluyoruz. , 

------------
Arpa fiatı 

lstşnbul: 11 (Hususi)- Piyasanın 
gevşekliğinden dolayı arpa fiatları l 

ı 
son hafta zarfında haylı gevşemiş 

ve 3,30 paraya kadar düşmüştür. · 

Aldığımız mağlii nata göre, bir 
ftalyan firması ltdlyaya gönderil· 

1 

mek üz.ere lzm:rden arpa mübayaa 
fıına başlamıştır. Bu.:11ünasebetle arpa 

· fiatların • la bir yükselme olacağı Ü· ı 
1 mit edilebilir. 

Pazar günleri 

Merkez Veterineri geldi 

Bursada merinos işlerinde mu· 
vakaten çalışmak üzere giden vila· 
yetimiz mrrkez Vete,"ineri lsmail 
Hakkı Doğu· şehrimize dönmüştür. 

Üç sütçü cezalandırıldı 

Belediye zabıta memurlaı ı dün 
sabahleyin )i3ptıkları teftişte üç 
sütçünün sütlerine su karıştırdıkla · 
rım görmüş ve lnlnlatı beşer lira 
para cezasiyle cezalandırmışlardır. 

Mezarlıkta bulunan 
çocuk 

Bu zat 25 EyhilJe d~ .. e a 
sinin otuzuncu yıldönürnUfl 
mıştır. ·ııt 

Vıllasında kendisini tebrı 
ı~n arkadaşlarına, iktisad~ 
rngilterenin fakir sınıfı ar ~ 
derin izler bıraktığını, bot k ı,ı 
valarından istihrac etınek ~ 
d .. ı . . Artıele 
uğunu soy emıştır. 

d . a ar 
sında boşanmaların aırn 

V(! Short'un idare ettiti c 1' 
de her gün yüzlerce boşanıP't 
zet çifte lazımgele"n mah'.i~J. 

• tJflO"' 
siyel~r vermek mecbur1ye 

dığınr ilave etmiştir. b 
ShoH, hukukun hu 51 

; 

1914 senesindenberi çatış~~ 
d berı 

lamış v~ o zaman an b' 
(85) bih bdşanma da ~aSırıl 
tır. Son on sene içinde, ~ı• 
söylcdiğiıniz C.!miyet.in L~:r 
mitesinin elinden yıne ıı ti>. 
veçhile tam on altı\Jin botıfl 
vası geçmiştir. 

Evlenmesinin otuzuncu ~ 
lulıyan avukat, bütün bu t• 
rinden ve boşanma sebe. iP' 

yaşadığı her bakımdan zayıf bir şularının ikincisi de Öı ümüzdeki pa 
memleket görürdünüz. 1 ıar günü koşu yl'rinde yapılac<\ktır. Avcılık kulübünün yapa• 

Umumi harpten sonra bu mem · l Hu haftaı-.i koşulara gerek şeh cağı av partileri j 

Karşıyakada ·eski mnarlıkta he 
nüz kim tarafından bırakıldığı anla· 
şılınayan altı aylık bir ç0cuk bulun
muştur. Tahkikat devam etmekte· 

d
. ,., 
ır . 

j . d. · .. b 1 · kt>nd•5 
e ın ığı tecru e e-rın ., . tı. 
faydalı olJuğunu söylem•f rd 
dan yirmi sene evvelki. t~Col 
ği ile {fena bir koca) tıpı 

inkar etmemektedir. fak~. 
rının b ~dbahtlıklarından ıl 
rübe ilt-, evlilik hayat.od~ ,j. 
hiş ve yıkıcı bir hastalık 0 'k 
landırdığı 11Hodbinlik,, ten 1 
tercic:J edebilmiş. saadete 

11 "e 
işte o zamandanberi her t 

olamıyan s:ıadet, o n lar~O 
bir a11 bile terketmemiştı'· 

lekette pek büyük degişiklıkler oldu. 
1 
im~zde ve gerekse diger vita~tlcr 1 

Umumi harp Türkleri maalesef ıım de birincilikl.er kazanmış~çok kiymetli ' Adanı atıcılık ve avcılık spor Kozan . parti binası- , 
kadderatlarını Almanya ile birleştir atlar ve taylar _htirak etmekte~ir . k 1 b · · · · h b' } " • 
meye sevketti ve Türkler hiçte ha Uı~ ü •. av mevsımı 2"1rmesı ~se ''! nın i ave ınşaatı 

h ld h b · ··k ı le şımdıden sonra her pazar gunlerı ı zır olmajıkları a e ar e suru Şehrimizde sebze ve 
lendiler. Harp sonrası Türkiye için av partileri tertibatma karar vermiş 
pek fena şekilde tecelli etti. işte bu 1 meyve bolluğu tir, 

Kozanda altı aydanberi yapıl . 
makta o!an halk partisi binasının 

soM rrdiğini bir müddet evvel bil· 
dirın :şti ın . Bu binanın arka kısmına 
600 kişiyi i.;tiap edebilecek bir kon· 

aralık sahneye çıkan bir adam pek I 
büyük işler başarını ya muvaffak 
oldu. 

1923 Je Ke nal Atatürk cıı .nhu 

riyeti ilan etti . O sıralarda Türkiye 
her tarafından düşmanla kuşatılmış ., 
t ı. 

Son yagan yağmurlardan sonra 
şehrimizde sebze ve meyve bQIİa ş· 

mış ve fiyatlarde oldukca diişmü~· 
tür. Civar vilayetlerdt'n de şehri . ize 
hol miktjirda meyve g"lmektedir. 

Avrupaya gönderilecek 
talebelerin imtihanı 

Birçok memleketlerin Türkiyede 
menfaatları vardı, çünkü din saha. 

1 

sandaki mül>ayendleri Türkiyeyi ser 1 
ı k d ı Hu .. kumet hesabına, bu sene best reK.abate girişme ten mE-ne iyor 

du. Loz.:ın muahedesind~·n itibaren ı 19 genç lise mezunu, Avrupaya tah 
memlekette büyük tarakkiler görül 

1 
sile gö-ıd~ri1ecektir. Liselerimiz mü 

mrye başl ıı ndı. Memlekttin kuvveti ' sabaka imtihanı içirı 300 namzet 
arttıkçıt konı~ulııra karşı beslenen göstern.işlerdir. Namzetlerin imli· 
korku lar da azalJı. hanı 10, 11 ve 12 teşrinde Pertev 

Türkiyede kemalist rejimi başla niyal ve Ankara Gni Lisesinde . 
1 

dığındanberi birçok muahedeler ya· yapılacaktır. 
pıldr . 1926 da Türkiye ile Irak ara I _,_.~---~~~ 

sandaki hudud ilıtılafına riayet ve- ~1 . . 

1 · ı· T·· k h d · 1d ';7,Jı.,.,._. ren ngı ız · ur muc e esı yapı . ı. • 
1929 da fngilterrnin Akdenizde fj. 
lo lundan bir kısmının lstanbulu ziya 
reli lngiltere ile Tiirkiye arasındaki 11 Tefrlnlevvel 938 
dostane hislerin hir işareti oldu. 

Daha sonra 1932 de 1 ürkiyt'nin 
Milletler Cenıiyetiı.e girme.-;ini in. 
gilt~re ile birlıkte daha birçok dev 
Jetler memnuniyetle karşıladı · 

lal'. Muahedelere riayet etmek esa 
s.en Türkiyenin an'anevi vasıflarından 
biridir. 

Türk•ye, tuttuğu değişmez hat· 
tı hare.ketleriyle Milletler Cemiyeti. 
nin en sadık azal~rından !Jiri ol· 
muştur. 

1934 Je Türkive , Yunanistan, 
Romsnyil ve Yugoslavya ile birlikte 
Balkan anlantını kurdu. 

Türkiye bilhassa Avrupa mem· 
leket leri yle mün:ısebetlerini düzelt 
ti. Mille.der Cemiyetine bir çok Av 
rupa devletlerinden daha çok sada· 
kat gösterdi. 

Habeşistan meselesi çıktığı va 

Gök yüz'J açık , hava h-ıfıf rüz~ 

garfı. En çok s.c ... k gölgede 27 de 
rece. Gecclf'rİ tn az sıcak 12 de 
Jt'Ce • 

hissettiğ i zaman Milletler Cemiydi 
konseyinden müsaade istemek su 
retiyle nümun olacak bir hartkette 
bu'urıdu. 

lskenderun meselesindr'ki ihti· 
lafı bir Fransız-Türk anlaşması 

ile dostane bir şekilde halletti . 
Türkler lskenderun Sancağın Jaki 
nüfus içinde en Lüyük elemanı teş· 
kil ed iyorlardı. 

Yapılan anlaşma mucibince Türk 
lere, Halayda kısmi idare hakkı ve 1 
rildi. Buna mukabil Türkler koloni 
tesis etm ... k niyetinde olmadıklarını 
temin cttıler. Bu hadiselerin ·ı ürk 

Bu eğlenceler hususi mahiyette 
olacağı için kulüb üyelerinin rl"S nen 
davet edilmeleri gibi /lir küıfc·te 

lüzum görülmemektedir. Ancak ade 

de göre nakil vasıtaları kiralanal il 
mesi için iştirak etrııek istey~n Ü}ele 
rin cumar t si giinleri saat on altıya 
kadar kulübe gelerek sekreter adla 
rını ya zdırmaları ve bu husustaki 
şartları öğrenmeleri lazımgeldiği ha 
ber verilmektedir. 

f aans ve müsamere solonu yapıl 
masana ve onun üzerine de halkevi 
binasının ihtiyacını karşılayacak üç 1 

odalı bir bina'lın da yapılması için 
hazırlıklar:haşlamıştır. 

Kozanda Cumhuriyet 
bayramı hazırlıkları 

• 
ıer• Sovyet gazete 
,d• 

J 913 Sl"nesinde Ru5Y 
9 ıett 

2.729.000 tirı.jlı 85 g:t tle' 
tu. 1937 senesinde SovYe rf 

ğinde yalnız {Pravja) ~# 
bir günlük tirajı 2.000.0 "eıt' 

1 B.. .. ertılt 
bu muştur. utun 01 et' 

3-15 inci Cumhuriıet bayramı. 1 gıı Radyomuzda yapılacak 
propağanda neşriyata 

36.197.000 tirajlı 8.52 mızın canlı geçmesini temin için 
' ilçe, nahiy~ ve köy komiteletinde şar etmektedir. 1 

devam eden faaliyet sona ermek 1913 senesinde, Ru!iÇ;, ~ 
1 B ı ki b k ler hariç, Çulık Ruiyasıo Nafıa V t:>kaleti, halP.n muvakkat tedir. ütün hazır ı ar itme üze. . 84 ıelt 

kabul muayene ve tecrübeleri yapıl redir · li dılde ancak ga t(ef 
makta olan Ankara radyosunun 1 Kozan at koşusu laydı. Bu gün ise Sovyrt11İlli 

· d de, Rusça hariç, 68 neşrıy;ıt proğramların a proplğan· 1 r 
da neşriyatına da g<'n İ ş yer ayrılma Kozanın Sonbahar at koşusuna 2.96 gaıı!te çıkmakta ; 

0

Jıt• 
23 T . · I 938 d l 1 ki fark 35 defadan faza masını karatlaştırmıştır. eşrınıevve e 'aş ana· ' fı 

k K b •. ·· h 1 ki Sovyetler Birliıt..inde ~,.k Bakanlık bu yazıların ihzaıında ca tır. oşunun utun azır ı arın:ı ı!> d Ç"r 

h 1 1 1 k d zirai bölge gazeteleri e yeni Tüı ki yenin kalkı.ıma proğramı · ız a ça ışı ma ta ır. , d So"k 
nın tatbikini üzerine almış olan bü tadır. Fabrikalar a, . t•' 

ı ---·----------- traktör ve zirai makine 1b5 
,, 

tiin devlet dairelerinden yazı gön· ı t " 
d H 1 ın-ia, h1len 4.605 11'1 8 

ermelerini istemiştir ayvan arı sever-
intişar t<:ylemektedir. 

Daireler cümlıuriyet idaresinin 1 
teeesüsündeberi bütün sahalarda misiniz ? ----------~ 
başarılmış olan ve dünyaya duyu · 
rulma·mda fa)da nıülahaza edilen 
büyük eserlerin herbiri için ayrı ay 1 

n yazılar yazacaklardır. 

---------------------
Şehrimizde yapı- 1 

lan hava limanı 1 

- Birinci sahifeden artan -

büyük hwa limanlarından l:.iridir 
Ödümüzdeki nisan ayında f ı,tan 

bul • Ankara, İzmir, Adıu~a arasın l 
da seferlere başlanacaktır. Bu husus 
ta şimdiden umum müdürlükçe her 

Geçen hıtfta lanberi Bu fapeşte 
hayvanlar · bahçesi , büyük küçük 
yaşta bir çok seyircinin alakasını 

çekmektedir. Sebebi de bahçedt-ki 
hayvanlımn ço~altılmış olması ve 
bu arada s~yretmek merakını tah· 
rik eden bazı hayvanların bulunma· 
sıdır. 

Kurşuni renkte üç bü)'ük kan· 
guru,en candan seviler k seyredilen 
yeni misafirlerdi!. 5 sene evvel bu 
hayvanlar bahçesinde bulunan bü 
tün kangurular bir hastalık tesirile 
ölmüşler, ondan sonra da yerlerine 
yenileri almmamıştı. Son zamanlaı a 
kadar bu noksan telafi olunmuştur. 

daki hir fil de, Buda .. dl' 
çenin en yeni ve en gOS dl~ 
kudı.:r; bu fil, pek ~.1k 1~ 
dünyaya getirecektır. ·.,defi 
hafta evvel memleketı ti' 
ya ayak basan bu fil, bİ'' 
kral Hagenbek isminde tıf· 
dan 8,000 mark1 satılrtı1.~d• 

Mari ve Mizi isiml~t1 01 
şampanze de seyircile•1• ~ 
makta, büyük, küçük bı~ 
ciyi katılasıya güldiirtCt 

k dır· 
soytarılıklar yapma ıa .

11 
~ 

kit Türkiye teahhütlt>rine ıiayet et· 
meye hazır bulun foğunu bildirdi . 
Boğazları ytniden tahkim lüıunıuı u 

leı in sulh lehinde ~e kadar ileri dii· 
şüncclere sahip olduklarını ispat et 
miştir. türlü tertibat almıştır. Hindistandan getirilen 10 yaşın· 

Hayvanlar babçesinı e~ 
fil, mi\ymun getirtilerek ı 
rilmt"Sİ, mevcut türlü h• ~ 
sına bunların da katı•rn•s. 
,ehir çocuklarını pek se 

1 



J 

Bir Damla Su 
Bir d 

aınla su 1 Yazan ~ Piyer ile Lusi 

~~id.üğb~ vka· Hikayeci nin tatlı günlerinin 
, d" ır or. başı- bir }azı bile 

Uıilyot, Çır. • " '"' " •· .... "" " • "' ıor doldurmuştu . 
. ırdu S .. d' ,.. 1 , . 1 · u gorme ı5 ı zamah ıir Sonbahar başlayıp ılık su ar so 
. ~;sakin~ k_~dar. ses3iz, du. ğumağa başlayınca yüreklt rindekl 
<Jd · Onu urkutme.c. kışkırtmak ateş söndürülmeğe mahkumır.uş ği 
,11

111
mak için bir bardak su bi bir başka el bir başka mukadde 

nr• 
'~ rat taıafından kıskanılmış öldürül· 

1 
J U.n deliliği de pek ziyanlı bir müştü. 

ı '~ğıld· 1 
1. 1

• nsan onu sempatik Onlar, masmavi dtnizin ve mas 
,orebilivordu. · . mavı göğün en geniş, en tt'miz ve 
~tel sayılac~k kadar düzgün en ebedi dostluğunun şehadeti ile 
.
1
c ne vahşilikten ve ne de karı koca olmu~lardı. 

il ıkt 
llda ,en .. eser bulunmazdı. Ayni Lusi biliyordu ki Pi yerle resmen 
ııı·· ınunevverdi de. Fransız- evlenemiyecekti. Çünkü mağrur ana 

1, ukcrıvnel bir ~ekil de konuşu· babası ve asaletlerile öğünen bütün 
dıı. Oldukça iyi lngilizı;e bili· familyası onu bu izdivaçtan şiddet· 
G le menedeceklerdi. 

Ccc gündüz elinde locil onu Sonbaharın girmesi orun bütün 
Ve birisini gördiiğü vakit kar mevcudiyetitıde bir değişikiik yap \ 

1 Cğilerek S1çlarını ayaklarına mıştı. Şi'lidi iyeri de eskisi gibi 
~ı'-~:sihin lisanile; göremiyordu. Sık sık seff'rl~re çıkan 1 

On Çınız.j~ günahkar olmayan- delikanlıyla ancak ayda bir iki defa 
Su !aşlasın 1 derdi. buluşabiliyordu. Fakat her sderden 

1 Und b . d.s ~n aşkd dır solukta mu dönüşünde ddıkanlı pek yorgu'l ve 
1 k kıtabın en can alıcı ayetle· üzüntülü görünüyordu. 1 
de •arlıyor, Süleymanın şarkı· Seferden dönJüğü bir r gün La 
~~~birkaçını Eöylerdi. sıye : ı 
~ Un bunları, en akıllı ve tatlı - Ertesi sabah Hın l denizine 
ı~ san gibi yapabiliyordu; fak~t çıkıyoruz, dedi. SenJ~n bir ay ayrı 
'tııc01ek şartile. kalacağım. 

• * lıı . • • 
i/1 anasının babasının biricik Bu, Piyerin son gidişi oldu. Se-

l~ , ~· Uzun boylu, güzel canlı fere çıktığının on beşinci günü idi . 
Jit / 1 

Ve pembe tenile her göreni 
1

1 
Bu on beşinci gün nJsıl, ki bir ayı 

jUıebk kk ~ ı b a hraca adar güzeldi. ortasından ayırmı;sa iki sevgilinin 
,k 1 ,;

0 
a~a bu biricik ha ıinelerinin ' de ayrılık noktası olmuştu. 

~i )Qtle lıtriyor, bir dediğini iki rt· Lusi, Pıyerin gemisife beraber 
: lu'~dı, Hind denizinin siyah sularına ka 

lııı 
0

11 gayet serbest büyümüştü. rıştığını duyduğu za·nan biran dü 
eyi isters~. neresini çekerse şünceli kaldı. Sonra ellerife yüzünü 

d .. hPrııakta, oraya gitmekte k~payarak miıthiş bir süratle koş 

Tllrksôzft 

Sa1ih Bosna fabrikasından : 

Fabrikamızda Pamuklarını çektiren sayın 

muklarını çekildiği tarihten itibaren bir hafta 
gün zarfında kaldırmaları rica olunur. 

müşterileıilerimizdetı f'a. I 
ve c;iğitluini da on beş 

Bu müddet içinde kaldırılmıyan pamukların beher balyasından günde 
heş kuruş ve çiğidin beher tonurıdaıı iki kuıuş arziye üçreti alınacaktır. 

Pamuk alan tüccarlarında koçanların Borsada tesçili tarihinden itiba· 
ren nihayet bir haftaya kadar kaldırmadıkları takdirde bu müdddet so ı · 
nundan itibaren balyada günde beş kuruş arziye alınacağı sayın müşte 
rilerimizin nazarı dikkatlerine arzeyleriz. 9831 5-5 

biri' 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi yanında 

aparhmanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kahul eder . 26 - 26 9714 

.Sahife 3 

Bir hatırayı taziz ve c~nlandırmak, ayni zamanda çok güzel 
görmek istermisiniz ? 

lıir film 

Bu akşam muhakkak 

Asri Sinemaya 
Gidiniz 

Geçen yıl çok genç yaşta sönen 'e hatırası bir türlü kalplerden siline
miyen beyaz perdrnin ipek saçlı, şen,şakrak , şuh , dilbı.r yıldız 

( Jan H:ırlov) un 
LEE TRACY - FRANK MORGAN - PAT OBRIYEN ile beraber 

en son ve en güzel temsili 

Deli Kız 

Şaheseri sizleri çok memnun edecektir 

Ayrıca : En yent Dünya haberleri 
Localarınızı Telefonla ıstıyebilirsiniz 

Bugün gündüz 
halk 

1- Çingene Baron 

2,?0 da tenzilatlı 
matinesi 

2- Dehşet gecesi ( Doktor Şando ) 
Pek yakında ... Pek yakında ..... Pek yakında 

Görrceğiniz en güzel film-Alman sinemacılığının harikası 
ŞAHANE BiR MEVZU iÇiNDE ŞAHANE BiR AŞK 

( Aşk · ülkesi ) 
Misil.iz Aşk-Müzik-ihtişam Enfes estrini görm~ğe hazırlanınız 

Telefon Asri 250 9856 

Dr. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Bugünden itibaren muayenehanesinde hastala
rını kabule baş\dmıştır. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

---------------- _______ ....:ıı 

ı--

-. Avukatlık 

~· tu; koştu. işte zavallı kız o günden 
~-~ . b 'l; annesı, gerekse babası eri ne zaman bir damla su görse 

·/
101

n ne iffetinden vr ne de bütün varlığı altüst olur acaip ve 
1 

Kanunu 1
Yctind .. h d" - b ğ k 1 k k k 'j en şup eye uşmuyor- o u ses er çı arara açar. 

ı. B 
1,,

10 
U serbestliğine rağmen kız Sakinleştiği vakitlerde uzun saç 

'ılctk~c kadar tem.z, ne kadar !arını çözer hastahanede ilk onune 
iu . ar olduğunu biliyorlardı. çıkan insanın karşısında diz çöker 

Q :
1 bir zaman geldiki düşünce· ve Mesibin ağzil': 

~ enkolik bir hal aldı. Artık - içinizde hata ve günah işle 
1 <>°b' 

, 6 1 ı ne tenis oynamaga gidi m tmış varsa o kadını taşlasınl 
ne . v arkadaşlarının çayına ugru. deı 

A.c ile de kotraya biniyordu. j 
'lıa~·· nazarı d~.k~atini celbeden r , 
kad~nla_rhıd_a duşunccyc sevketti. Tu·· rkso··zu·· 
ı .. k 'r ı tınıamla, nazlılıkta bü 
u leıj biriçik 
Aıaj b' 'k· . a an ır 1 1 ıry geçtı. 

' e ~ "1üddet zarfında Lusi gittik
. ıi:ıd_i; zayıfladı. Pembe yanakla 

"•dı s b' "l ç arı ırer gu yaprağına da· 
N·k benziyordu. 

l ıh~yet mesele anlaşıldı. 
Usı b' . . b' d . . 

1 ır gemıcıyc, ır enızcıye 

~·, ı. Delikanlı basit ve fakirdi . 
111 ~'mide üçüncü makinistti. Fa 

0 'sur, mert yürekli ve güzeldi , 
dç kız Piyerle bir deniz bayra-

'h-aı tanışmış ve o günden sonra 
it c . d 
() ~ın en ayrılmamışlardı. 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 ·- Dış memlel<et'e• iı.~n Abone ı 

bedeli de~işmez yalnız posla mosrafı 'ı '· 
zammedilir. 1 

2 - ilanlar için ıdareye nıüra- 1 

caat edilmelidir. 1 
'~i dıkanlı fevkalade güzel kürek 

'ır/0r ve yunus balığı gibi yüzü· ı u. 
But" . Sallık taş ve enkaz 

(Tan Sineması) 
Bu Akşam 

Tam Saat 8.45 de 

Ates Gecesi, Filminden sonra ikinci Büyük muvaffakiyeti. 
olan Sinemanın harikulade Büllur Sesli (Bülbülü) 

Grace Moor ve uary Grant 
in nefis bir Musiki ziyafetı olarak takdim 

çcrçivesi dahilinde cereyaıı eden mevzu 
edecekleri w şahant: bir 

(Yalnız Senin için~ 
Şiir, Aşk ve Giizellikler şaheserini sunacaktır. 

ilaveten: 

(BELA LUGOZI) 
nin Fevkalade bir mnakla takip edil• n 

(Doktor 

30 :(ısımlık heyecanlı, Filminin')kinci Dev~e5i 

Pek Yakında Pek Yakıııda 
Sinemanın Harikula,!e Karlını 

Anna Sterı ~ 'lı ~n bır yazı beraberce, engin 
'lı, davı sulaıın üstünde geçirmiş ı Boy 25 7o Rus Üdnsları ve Rus Musikisile Süslü 
ı10;nizin t bedi güzelliği ile arka En - 25·30 B { 
~~ah muşlardı. Fakat drniz ılık yaz Kalınlık- 15-20 ala ayka 
1 trıı l~rında göründüğü gibi her 1 Bulgur döğme din~ taşı bü ı 
ııd:n tatlı bir uysallıkla sessiz bir 

1 

tün teferruatile. Şaheserinde Rus Kadınının Aşk ve ihtirasını mükemm ·I canlandırmıştır. 
durmaz · Be\deyiniz c; Yukarıdaki ebatta mersin sükka. 

,İiııı Üz~I gkünlerin ömrü azJır. Ni- ri parla~ ta~tan 2500 adet taş ve Bugün 2.30 da Tenzilatlı Matiı e, 
·ı~1 k }Ure lsrdc en tatlı hatıralar bunlarla beraoe r enkaz satlıktır. 
~·ç an yaz akşamları p:k çabuk Ayrıca enkaz satmak iste;en Son defa olarak mfvsinıin ilk büyük filuıi Ateş Gecesi ve Doktor 

', ehı; Ye son baharın sarı matem lcr de Uluc1mi cıvarında kömür pa Şandu, 1 inci kısım 
•e r . 1 

' esı orta ığı sarmakta gecik. zarına dönecek yerele Abdurrahman 
Şenerc mürac1atları 4-15 9839 _____ ,. ____________________ _ ~853 

A wııuı No: J.J.tıl) kabul tıırılıı : 271611938 

rı1rıhı : 14171 /1)38 

- Dünden artan · 

Madde jr 1- Ademi tekıb hakkındaki karaıın mevıuuna giren fiillerden 
dolayı yeniden takibat yapılabilmesi yeni delillerin bulunmasına ve kara 
rııı kat'ileştiği tarihden itibaren üç sene geçmemiş olmasına bağlıdır. 

Madde 92 Takibatın icrası kararını vermiş olanlar disiplin nıeclisi· 
ne iştirakten memnu drAildirler. 
Madde 93 - fakib1tın icras,na karar verilen hallerde takibat, durur 

şma yapılarak icra olunur. 
Duruşma giıli olur. 
Hakimler ve levhada kayıdlı avukatlar duruşmada hazır bulunabilirle 
97 nci madde hükmü mahfuzdıır. 
Madde 94 - Usuiüne te..,fıkan yapılan davet~ İcab etmemiş olan avu 

katın gıyabında duruşma yapılmasına karar verilebilir. 
Mtdde 95 - D sip'irı m•cli>i, d•lillerin ne hudud dahilinde ikame ve 

. tetkik edileceğini t•lel1 ve a fera_ptleıe veya evvelce verilmi, kararlarla 
bağlı olmaks zın takdir ve tayin eder. 

Madde 96 - Şahid ve ehli hibıenin duruş naya celoi veya naib va
sıtasile yahut i tinabe yolıle dinlenmesi veya mazbut ifadelerinin okun· 
masile iktifa edilmesi disiplin meclisinin takdirine bağlıdır. 

Ancak bir vakanın delıli bir şahi1in şahsi mallı ıı ıtından ibaretse bu 

şahid her halde dinlenir. 
Madde 97 - Tevbih veya para cezasını mü.;telzi n fiil ve hareket 

lere müteallik disiplin dJvaları evrak üzerinde tetkik ve ıüyet olunabilir. 
Bu takdirde hakkında takibat yapılanın şifahi veya yazılı müdafaası a· 
lınmadıkça yahut müdafdanamesi münasib bir zamanda vermeğe davet 

edilmedikçe ceza verilemez 
Madde 98 - Duruşma zabıtnam!sİ reisin tensib ed<crği bir avukat 

tarafından tutulur. 
Duıuşma haricinde dınlenenl~rc aid zabıt vara .alarının duruşmad3 

okunması mecburidir. 
Madde 99 - istinabe yolile vrrılen ı.limat baro merkninde takilıa· 

tın saıhas na göre idare meclisi veya azası, diğer yerleıde sulh hakimi 

tarafıodan ic• a edilir. 
Madde 100 - Şahidler ve ehli hibre müddeiumumılik va~ıtasilc da· 

vet olunur. 

(Sonu Var) 958:1 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az En çok 
K. s. 1 K. s. Kilo 
~ 

Koza . 5,37 5,80 - Piyasa parlağı 
-.. 

Piyasa temizi -
" iane 1. 

'.ıne il. • 
_Ekspres 

Klevland 20 1 35 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 
Ekspres 

1 
1 iane 

Yerli "Yemlik., ı 1 

" 
"Tohumluk-.. -- 1 

HU BU BAT -
Buğday Kıbrıs 1 

" 
Yerli 3 :l,25 - --

• Men tane 
Arpa 

1 Fasülya __ 
Yulaf 
Delice 
Knş yemi 

~te-n. tohumn 
Mercimek 
Susam 14.45 1 

UN -
. Dö~t ~ldız Salih 

... üç .. " :ö ..: Dört yıldı z Doğruluk "' .:ıl. :.= üç "' " • - c o - Simit :-:::~ " :,..: > Dört yıldız Cumhuriyet "' "' <> 
üç ı-

" " 
Simit 

" 
Livnpol Tel gr a f l arı Kambiyo ve Para 

11 I 10 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 
Santim P~ne 

Hazır 4 99 lıret ı_ 
~ 

Rayişmark 1 _ı._Teşrin Va. 4 74 ·Frank (Fransız) -3- 39 
2. Kanun 

" 
4 - 77 

-Ste rlin ( ing i:iz ) -ı- m 
Hind hazır ,_3_, 91 - O-olar ( Amerika ) 127 1 58 
N~vvork 8 21 Frank ( İsvi ç re ) 00 00 

Kısacık Fabrikasından: 
1 Fab rikamızda çekilen pamuklar koçan tarihinden itibaren on 

heş gün için yanğın a ka rşı sij!'ortalıdır. Bu müdd et sonunda yanğından 
ve boı s• nizamnamesinin 86 cı maddesine gö re zuhur edecek noksanlık 
ve av~ryırlaıı Fahrıkamız mesuliytt kabul etmez. 

2 Alıcılar mal sahibi tara fınd a n satılmış pamukları tescil tarihinden 
itiba ren nihayet üç giin içinde d epola rımızdan kaldırmalıdırlar Aksi tak
dirde her gün için kaba balya haşın a beş kuruş ardiye alacağımızı müş 
,terilerimize ve alıcıla ra biidirirız. 

2- 2 9851 

Toros·Fabri kasın
dan: 

Sayın Müş terile ı imizin dikkat 
naza ıla r ına : 

1 - FnL ı ;kamızda Müşterilere 
aid ve çoğal m ış bulunan ka ba balya 
Pamuklarla diger mallar sigortalı 

rlrği:dir. B unlaıı n sahipleri t arafın · 
r'an sigor ta ettirilmesini rica ederiz. 
Aksi tdkti rde vukua gelecek herhan 
gı bir hasar ve zar ardan dolayı Fab 
ııkamız hiç lı ir mesuliyet ka bul et· 
mi) ecek tir. 

K 1 S A C 1 K Fabrikası. 

Halkevi Başkanlığından: 

1 Dil, Tarih, Edebiyat ve Ar ko· 
mitelerindc a çık üyelikler için 19 -
10-938 çarşamba günü seçim ya · 
pıhcağından bu şubelere kayıtlı 
üyelerin o gün saat (17,30) da Hnl
kevine gelmeleri rica olunur. 9854 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çalı,mak üzere bir 

kadın aşçı ve bir hlzmetç_ı 
haranıyor. lstiyenlerln idare 

hanemize mUracaat atmelerl 

c 

Türksözü 

ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
marka l ı bisik letl erimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bi sıkle tl erin i n bütün teferrüatı 

KRO.vl old uğu için kat'iyyen pas· 
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve ~inger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
iDEAL ve E:RlKA yazi makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : i68 Telgraf : Başeğme~ 
9490 • 81 1 

~---------~-------~~--------

• f i ' 'I, l • . r . 
ı,..,v. ~ ,. 

' 

______ ._. _______________________________ __, 

Misis yanında Acı dere 

içme Maden suyu açıldı 
Sıhhat ve içtimai muavenet Direktörlüğünün iste
diği fe '.l ııİ tesisat ikm3l edilere c tekrar a_çılmışhr. 
Her gün iki tre r:. İçmede durur saat 10 ve öğle sonu 
saat 17 de. 2-7 9846 

--------------------~--------------------

2 - K'.evlant Pamuk mevsimi· 1 

nin sonu olduğu nda n Fabrikamızda 

klevlant çiğid i b u lunanların 13, 10; 
938 Akşamına kadar çiğidlerıni kal 
drrmad ı k l a rı taktirde mukabilinde 
yerli çiğid ve yahudda beher kilosu 
üç ku r uş hPsabile bedeli verilecek
tir, 

Seyhan kültür 
lüğünden: 

direktör- ,....------------------,--

;....._ 3 - Fab r i kamııda mevcut h.u· 
lunup sahipleri tarafından epeyice 
evvel sah im ş olan pamu k ların alıcı 

la r t arafın d a n 13. 10 938 tarıhine 
ka <la r k a l dır ı lmasın ı rica ederiz, ak
si hdde geçecek günl rr için mezkur 
Fan uklar ardiyp Üc retine tabi tutu · 
lacaktır. 1 - 2 98-11 

Bu gece nöbetçi eczane 
Ta ı sus kapısında 

Haık eczahanesidir 

~daİıa merkez inkilap ilkokulun 
üa yarıl acak olan 1986 lira 15 ku· 
ruş bedeli keş ı f ı i 4 de sane inşatı, 
938 senesi teşı inievvelinin 21 inci 
cuma günü saat 11 de vilayet encü 
menınde ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konulmuştur . 

isteklilerin ı 40 lira teminat mak 
buzu ile birlikte ihale gün ve sa 
atındı. vilayet encümenine, keşif ve
şaı tnamesini görmek için de hergün 
maarif dairesine gelmeleri ilan olu· 

----~--·---~- flYr. 6-9-12- 15 9827 

IRMAK HAMAMI 
Hükumet kouağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Lutfi Selçuk 

Tatlı suyu il e meşhur Irmak kam amını a ç tım . Sayin müşterilerimin 
sıhhat ue istirahatl ,,ini göz önünde bul ıın d urard k bütün malzemeyi yeni· 

den degiştirdiın. Duş ve banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, Ucuzluk 9679 
16 ___________________ ....., _______ ~ ____________ ,... ______ _ 

12 Tetıinievvd 

BELEDİYE İLANLARI ı ı 
ı :.--1-.-T_e_m_i_zl-ik-it-l-er_i_h-ay=i·le __ k_a-na_r_a_d_a_i_a_ıe .... e-d-ile_c_e_k_h_a_y_v.sn~I:;:: 

cı olan 35,000-55,000 kilo arpa açık eksillme ll e satın a!ınaca 
2 Muhammen bedeli: Beher kilosu üç büçük kuruşlıJt, 
3 Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kıfruşlılr . 
4- ihalesi teşrini evvelin 21 iııci pazartesi ıünü saat on brşte 

ye encümeninde yapılacaktır . .. b 
5 Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. ist~yenler orada goıı 
6 isteyenlerin ihale günü muvaffdk . teminat makbuzile birlıkll 

mene müracaatla11 ilan olunur. 4-8- 14- 28 

T ürkkuşu genel 
diı·ektör lüğünden: 

Türkkuşu teşkilatında motörlü 
vt motörsüz tayyareler üzerin<le Öğ 
retmen olarak çalışmak maksadi\e 

' yetittirilctek17 ~ente ihHyaÇ var . 
dır. A~ana~ bellıbaşlı şartlar şun 
!ardır: 

1 - Türk(soyundan)olmak 
'.l-lyi hal ve şöhret sahibi hı · 

lunmak. 
3 . Sağlık durumu tayyareci ol

ıtıaia elveri,li olmak. 
4 . Bnyu t 158 detı aşalı olma. 

Dlak: 
5 En at liserıin onuncu sınıfını 

bitirmiş olmak; 
6 En az18, en çok 22 yaşın· 

olmak, 
7 • iki vesika fotd ratı ibraz el 

mek. 
Öğretmen ramzedi olmak üzere 

alınacak gençlerden Türkkuşu teşki 
!atında tııçuculuk öğrenmiş bulunan 
planörcülük B veya C brövele ile 

Seyhan Nafia 
dürlüğünden: 

h•ııl 1 - Adana tayyare 1 

ilAveleb yapılacak inşaat ktf, 
rl olan (926) lira 42 kurU! 

eksiltmeye konulmuştur. ~ 
ıo, 

2 - Eksiltme 14-.. ,ı. 
rihine müsadif cuma giinU ' 
Nafia dairesinde yapılacakt'.rd 

~ 1 . ,ı _, - stiyenler bu ışe fı 

evrakını görmek Uzere Na '' 
lüğane müracaat edtbilirltr-

1
itl 

4 - isteklilerin (69) r 

k k ' t fi 
uı uş mılvak at lemına ~I 

ve bıJ işi yaP.mağa iktidarı ,ı 
dair Nafia Müdilrlilğünden dıJI 
vesikayı göstermeye metbılr ıl 

97::ı3 21\- 4-1 ' 

Zayi şahadetııaıı1' 
işe başladıkları tarihfeh: hiç uçma· ~ '· · Riiıııı 

, k B 326 yılında Ko2an ,· mış bulunanlara da planörcü Ü d ıntl 
brövesi aldıkları tarihten itibaren den aldığım şaha etna ğ• 

Pylediğimden yenisini alaCBli nizamname mucibince yatmak, yJ- 1 ı I 
k. . . h .. k .. 1 dığııı 

mek ve giyim masrafları Türkkuşuna es ısının u mu 0 ma ıf-
ait olnrnk üzere ayda lise 10 tahsili rim. Kozan Rüştüye (il ~Ü ~~a 

· b' · · ı n dan Ali oğlu 61 ~ 
ni görmüşl ~ re 25, lis eyı ıtırmış o- BOZDoCAN No: ı~ 
lanl,r~ 30 lira ücret veril t cektir. ' !ıı, 

G elec ·k seneler içinde uçuculuk 985:'i 
kudretl erinin artış derecelerine göre ~h~ 

görec,kleri zamlar husu•İ bir talimatla ı --- J ~k 
te;bit ed i lmiş bulunmaktadır. M .. t· ı ca 

J ürkkuşuna bu suretle seçilecek, Uret ip a a ~ İti 
lerin öğretmen muavini oluncaya ka d çıı Jıl ~~ 
dar, normal olarak beş sene evlen· Gazete kısmın a ı 3ı ~ 
memeyi ve hususi bir taahhütna ı e cak iki mürettip 3 ,ıı ~26 
yi imza ederek Tüıkkuşunun verece ğız. İdarehanemiıe d~ 
ği vazifeleri on sene miiddetle ğör-
meyi kabul ve taahhüt etmesi şart· racaa t ' Y ~ 
tır. 

Bu hususlar hakkında fazla taf· 
silat almak istiyenler Türkkuşu talim 
terbiye bürosu direktörlüğüne doğ · 
rudan doğruya şııhsen veya yazı ile 

müracaat edebilMer. 

Kayıt muamelesine cumhuriyet 
bayramına kadar devam olunacağın 
dan müracaatların bu tarihe kadar 
yapılması şarttır. 

6 - 11 - 16-21- 25- 1- 6-12 18 

-25 9716 

Adana sıtma enstitüsü 
direk tör l üğüuden: 

1-- Adanada Reşat bey mahal 
lesinde Sıtma enstitüsü paviyon l arı· 

nın harici ve dahili yağlı boyası ile 
Linölyüm dösemesi (315:t) lira 14 
kuruş muh1mmen bedeli ile ~çık 
eksiltmtye konulmuştur . 

2-Eksiltme 26-10 938 gününe 
müsadif çarşamba günü saat onbirde 
sıtma enstitüsünde teşekkül edecek 
komisyon tar a fından yapılacaktır. 

3 - lstiyenler keşifname ve sair evra 
kı' görmek üzere enstitüsü direktörlü· 

güne müracaat edebili rler. 

4 - istekliler 0/ 07,5 kuruş mu· 
vakkat teminat vermeğe ve bu iş: 
yapabilmeğe iktidarı olduğuna dair 
de Nafia müdüdüğühdrn alınmış bir 
vesikayı ibraza macburdurlar. 

6 - 9-12-15 

1 rı b 
Devlet Demir yol il 0e 
işletme Müdürlüğiirı 

. . şal 
işletmemiz ihtiyacı ıçın tol' · 

sinde yazılı vasıflarda ı20 ·ıe. 
memiş kireç açık eksiltmedi I j 
alınaca k. tıı . Muhammen be3~ C 
Liradır. Eksiltm~, 1511019 8 öı 

· ·· ·· t 10 da Arian ,,i tesı gunu saa ıor 

qt~ 

letme müdürlüğü binasınd:ur· 
acak komisyonca yapılaca e 11 

vakkat teminat_ 1. 57'.5~ l_ir3Ş8rl~ \ 
teminat bunun ıkı mıslıdır~ rııur "-!ı 
ve mukaveleleri komisyon ~· ,,_ 
atla bedels;z olarak görülÜf·0nııl lıi, 

O · · tosY ler Adana, smamye ıs d'~' 
da veya işletm~ mm takası ·ııı ı~ 
·k· ·· · t da teslı ı L veya uç ıs asyon 

b·ı· ( ı ır. . rıl 
l~tek ilerin 938 yılı tıc3 p. 

· ve ; 
vr sikası, nüfus tezkeresı trfl' 
veznesine yatıracakları il~ e ~· 

esıO makbuzu veya şartnaın tırı' 

numunesi veçhi le bank3 J 
YrO 

mektubunu hamilen muaY 

eksiltmrde bulunma! • rı . 

'.i0- 4- ~- 14 

"diiriİ 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçli.İ 
sı 

Adana Tüı ksöıü ınatb9' 


