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göıeb 
rliklt 

En büyük köylü toplantımız 

~üyük ziraat kongresini 
başvekiliıııiz Bayar açacak 

~İiyIU mümessilleri öz işleri 
ln konuşmasında bulunacak 

Bütün raporlar bugün 
vekaletinde toplanmış 

c • 

ziraat 
olacak 

1 

Nafia Vekilimiz 
Tetkikatta bulunmak 
üzere yarın şekrimize 

geliyorlar 

Şehrimizde yapılmakta olan ka. 
nal işlerile diğer Nafia işinini tetkik 
etmek üzere Nafia Vekilimiz Ali Çe. 
tin Kayanın maiyetlerinde Sulaı U 
mum Müdürü Salahaddin ve diğer 
ba7.ı Müdür ve Mütehassıslar bulun. 
duğu halde bugün Ankaradan hare
ket ederek yarın şehrimize gelcek· 
!eri ve buradaki Lelkikatlarını bitir. 
dikten sonra T~ısm· \'C M"rsine gi· 
decekleri haber alınmıştır . 

PRA DAN 
YENİ iSTEKLERi! 

hükumet bankasındaki Çekoslovak 
altınlardan bir kısmı isteniyor 

P1r©ığdl©l lh1©ıytr®t0 ~fildlüş~D 
Londra : 14 ( Royter ) - Çok sağlam' tekte bulunması Prağda büyük bir hay· 

bir kaynaktan haber alındığına göre. ret ve endişe uyandırmıştır. 
Almanya, Çekoslovakyaya müracaatla, 
Çekoslovak hükumet bankasındaki al- Prağdan. gelen haberlere göre, ~.ek
tınlardan bir kısmını istemiştir. Alman- oslovakya ıle Almanya arasında gum
yanın Südet mıntalcasına düşen borç- rük birliği yapılacağı hakkındaki ha
ları kabul etmediği halde böyle bir is- herler asılsızdır. 

'!~it;,~ Şehrimiz ilk okullarında ı Çeşme kara 
Sularımızda 
Defineler! Toprakla uAra,an köylUmUzUn hareketler! 

l,,t Ankara: 14 - Ticaret odası, za 
~l~rsaları ve ziraat odaları tara· 
ilin Ankarada önümüzdeki ayın 

~ ı0de toplanacak olan büyük zira· 
i eC I~ 0ırresi için hazırlanan raporlar 

l .ıJı '-,ektedir, Bütün raporlar bu ayın 
an" ' ocr 

J~ \akı •ne kadar Ankaraya gelmiş o· 
necı Dır. 

ta;ıc '~er taraftan, kongreye davet 
ucan her ziraat mutahassısı ile zirai 

dı k dele üzerinde iş yapan kimseler 
litd endi ihtisası ve iş mevzuları ü1e· ı 
kn e noktainazarlarını birer raporla 
~ı ~eye bildirmektedirler. flu rapcr· 

ıııır1 
\ ş'.er ~ez mahiyetini arzctmekte· J 

• ttiill l~•aı 'tııdıye kadar memleketimizde l 
b ~diat aıd, ortaya konulmuş mühim 

IQn ar ve eserleıde kongreye arz 
ı; tııaktadır. Ayrıı a her istihsal ve 

ç llıaddelerimiz ile büyük 1iraat 

'----- ~--

prakramı ve sulama işleri hakkında 

birer broşür tanzim edilerek o<ongre 
ye arz edilmek iızere hazırlanmıştır. 

Büyük ziraat kongresi, cumhuri· 
timizin 15 inci yıl dönümünde Ankara 
da, misli şimdiye kadar görülmemiş 
bir köylü toplan• ımna vesile verecek 
lir. Cumhuriyet bayramındaki merıısi 
me iştirak edecek bıı köylü milletleri 
kendi 'öz işlerinin ·görüşüleceği kon· 
grede bulunacaktır. 

Daha geçen sen~ toplanması mu· 
karrer ikrn tehir edilen ziraat kongre 
si için elrafile hazırlanı:mış bulunmak 
tadır, Bu kongre ile bütün ana hatla 
rı tebuüz için olacak büyük ziraat 
proğramının hemen tatbikatına giri 
şilecektir. Kongreyi başvekilimiz Ce
lal Bayar bir nutukla açacaktır. 

Ört/er misakı peşinde 

ı. 

14 

Sulha inanalım fakat 
düşmiyelim llsla gaflete 

'Pı!nıtllizce • Dl Pıyupıl., gazetesi 
~ lnllıa~ik muharririnin yazdıkına gö 

ti ıtılız Başvekili B. Çemberlayn, 

L
1
.Y0 tlusuna kadar Garbi Avrupa-

, o r ··o- 1 1'tbil ?r.tler Misakı., vücuda ge· 

mesul na11rlarına memleketin nıüca· 
dele kuvvetlerini ve hava hücumları· 
na karşı mudafaasıni daha saklamlaş· 
tırmak yolunda talimat vermiştir. 

Diker bir tabirle, kabineyi şu 
- Gerisi ikinci sahifede -~nı ümit ediyorsa da, biitün 

~ORT AKALLARIMIZ 
Mahsuİ bol, büyük mikyasta 
ihracat yapılacağı söyleniyor 

1 Q;ı 
ı '•tı 8 Porlakal mahsulU pek yakında piyasaya gelmeye 

l .ıd -~~ )acaktır • Portakal yetlttlren bölgelerden ve alAkadarr nlı ~~ :ıı alınan malOmata göre , bu sene Narenciye mahsulU 
•ı 

11
'"•ketlldlr • Bunun neti-

~ lııı 1111'ak muhtelif yabancı Japon başvekilinin Tok· 

' ~ 
"d~' mu 

~çliİ 
matb-" 

11 ·~•tı 1 lk tıt ere gen• m yasta yadaki elçilerle 
tı, Yapılacaktır. 

· ;,~t 1Yoldan . ı<ozandan ve böl· konuşması 
ı,;/ki di~er Portakal yetişen kı· 
ı p

0
an öğrendi~imh.e göre, bu 

l ı, 1c tlakalların büyiime vaziyeti 
1 

'11nuniyet verici bir şekilde-

! ~u 
~~tııı }ti ınahsulünde hem rekoltede 

t b~e kalitede geçen }Jia nis· 
Uyijk bir fark vardır. 

Tokyo: 14 (Domey) - Japon 
başvekili Prens Konoye hariciye 

nazırı sıfatile bugün Tokyodaki bü 

tün Ecnehi sefir ve mümessilleri 

kabul ederek, kendilerile görüşme· 

ler yapmıştır. 

.... 

Ticaret terbiyemiz Çift tedrisat dershaneleri artırıldı 

NEVZAD GÜVEN 

H t Bir iki gün evvel bir ar· 
kadaş yanıı yakıla şikayet 

ediyordu: 
- "Her ~yimirdeğişiyor, de· 

ğişiyor amma, maddi sahadaki inki
şafım,zla kafalarımızdaki tekamül 
arasında bir müvazenesizlik var. 
işimizde, gücümüzde, sosyal müna
sebetlerimizde hala dünkü zihniyet· 
lerin, dünkü terbiyenin hüküm ı;ür. 
düğünü görüyoruz . 

DOn bir mağazaya gird,m, bir 
mal sordum. Evvela (var! ) dediler. 
Uzun müddet beklettikten sonra 
( yok ! ) dediler. Halbuki vitrinde 
ayni maldan vardı. Mademki bu mal· 
dan yoktur, vitrinden kaldırsanız iyi 
edersiniz, dedim . Bunun üzerine 
memur [ Çünkü bu mağaza devlet 
müesseselerinden birine aid bir şu· 
be idi ] dehşetli sinirlendi ve eli 
bana mağazanın kapısını gösterdi. 

Bu adamın bana karşı yaptığı 

bir nezaketsizlik ve bu hareket ti· 
caret terbiyesinin müsamaha ede· 
miyeceği bir uygunsuzluk değilmi 
dir? " 

Bu arkadaşın şikil.yetinde yer· 
den göge kadar hakkı var. Alış, 
veriş hayatımızda bu çeşit çirkin 
muamelelere hepimiz de maruz kal• 
maktayız. Tic~retle uğraşanlarımız 
henüz anlamamışlardır ki, bir malı 
sattıran şey yalnız kalite değil, ay· 
ni zamanda satanın güler yüzü, hoş 
muamelesidir. Bunun içindir ki, bu· 
gün satıcıl,k ticaret il.leminde bir 
sanat halini almıştır. Filhakika müŞ· 
teri psikolojisi karış'k bir şeydir. 
Buna tamamile vakıf olmak uzunca 
bir tecrlibeye bağlıdır. Fakat belli 
olan birşey varsa oda, nezaket ve 
kibarlıijın ticarette en mühim mu 
vaffakiyet anahtarı arından biri ol· 
duğudur. Asık suratlı, kaba bir ada. 
mın iyi bir tüccar, bilhassa iyi bir 
satıc, olmasına imkan yoktur. 

Müşterisine mağazasının kapı· 
sını gösterecek kadar küstahlık ya· 
pan bir satıcı, eger mağaza kendi· 
sinin ise kendi karını, eğer degilse, 
içinde çalıştığı müessesenin karın' 

baltalamış demektir ki, bu karakter 
ve terbiyede bir insanın ticaret ale· 
minde muvaffak olmasına imkan 
yoktur. Ticaret de tıpk, diplomasi 
gibidir. Bu iki meslekde en lüzumlu 
sermaye nezaket ve centlimenliktir. 

Fakat büyük bir teessürle söy· 
liyelim ki, ticaret hayatımızda bu 
noktaya çok az ehemmiyet verildi· 
ği~e şahit oluyoruz. Mağ.zalar,mı
zın şekli değişiyor, vitrinlerimiz gü· 
zelleşiyor, fakat ticaret terbiyemiz· 
deki tekamül ayni derecede dekil 
dir. Halbuki, ticaretle meşğul olan· 
larımızın, herşeyden evvel manevi 

. sermayelerini artırmaları 14zımdır. 

OIHlkçe artan talebeyi okulların geçen sene faal olan 
dershaneleri bu yıl istiap edememektedir • Bu sebeple 
KUltUr dairesi muhtellf tadblrıer almak ihtiyacını duymu, 

Bir Heyet önünde 
Dalgıçların araştırmaları 

Bir talebe 

Hitler yaralandı 

Otomobiline atılan bir 
çiçek demetinden .. 

Paris - (D.N.B.) Alman ajansı
nın verdi~i kısa bir habere göre B. 
Hıtler otomobiline atılan bir çiçek 
demetinden yaralanmıştır . Ajans ha 
dise nerede vukua geldi~ini bildir· 
memektedir . Yalnız halk, daha ev· 
velce Führerin otomobiline çiçek ve 
saire atmayı menneden emirnameyi 
hatırlatmakta ve bu emre halkın 
bundan sonra mutlak ol~rak ı iayet 
etmesini söylemektedir. 

Diker taraftan Nazi Paılisinın 
yeniden neşretti~i bir emirnamede 
de halkın Führer ve milletinin oto· 
mobiline çiçek atması mennedilmekte 
ve parti mensuplarının ve 8. Hitle
rin otomobili geçmeden daha evvel 
caddelerde dolaşarak halkın elinde 
görecekleri çiçek demetlerini alma· 

ve bu cUmleden olarak ismet 
lnönU okulunda bir ve 23 NI· 
san okulunun bUtUn dershane
lerini çifte tedrisat şekline koyma· 

ğa mecbur kalmış ve _buralarda da 
çifte tedrisat faaliyeti başlamıştır. 

Kiralanan binaların küçüklüğü 
de düşünülerek yeniden daha geniş 

odalı binalar aranmağa başlanmış. 
tır. Tamir halinde bulunan okulların 
tamiratı bitince şimdilik sıkı bir va· 

ziyette bulunan dershaneler biraz 

daha genişliyecek ve bu suretle 

hiçbir talebenin okulsuz kalmama

sı imkanı temin edilmiş olacaktır . 

Dörtyol kazasında da bu sene 

talebe! kesafeti sair senelerden fazla 

dır. Bu sebeple Dörtyol merkez 

Gazi okulunun birinci sınıfında çifte 

tedrisat tatbik edilmek suretile bu 

ihtiyaç karşılanmıştır. 

lzmir : 14 - Tüccardan B. 
Mahmut Alanyali Foça ve Çeşme 
kara sularımızda yüzlerce yıl cvvet 
batan gemilerde altın, gümüş vesair 
kıymetli eşya aramak üzere Maliye 
Vek41etiyle mukavele akdettiğini 

yazmıştık. 

lstanbuldan şehrimize gelen bu 
zat, dün vilayet makamına verdiği is
tidada Cuma giinü Çeşme civarında 
kara •ularımı2 dahilinde • rr.ştırmala· 
ra başlıyacakını bildirmiş, bu araştır· 
malarda hazır buluncAk üç memurun 
tayin edilmesini istemiştir. 

Bu memurların ikisi vilayetin lü
zum göreceği dairelerden, birisi de 
mllli emlak idaresinden intihap edi
lecektir. 

Araştırmaların devamı müddetin· 
cc memurların muhtelif masrafları, 

mukavele sahibi tarafından verilecek· 
tir. Araştırmalarda çalıştırılacak dal· 
gıçlar da lstanbuldan şehrimize gel
mişlerdir, 

Çek-Macar müzakereleri 

Heyetler arasında ihtilaf 
çıktı ; müzakere durdu 

Enternasyonal komisyon ise mesaiye devamdadır. 
Çekoslovakyada Cumhurreisi seçimi ancak yeni 
hudutların tahdidi işi bittikten sonrct yapılacak 

Prak : 14 ( Royter ) - Alınan 
malumata göre , Macar-Çek heyet· 
!eri arasındaki müzakereler çıkan 

muhtelif mevzudaki ihlilaflar yüzün· 
den inkıtaa ok•amıştır. Macar heyeti 
de bu sebepten diin Budapeşteye 
dönmüştür . 

Enternasyonal komisyon ise me
saisine devam etmektedir. Komisyon 
dün bir resmi tebliğ neşrederek, Al· 
manyanın idaresine geçen toprakların 
vaziyeti göz önüne alınarak pilebisit 
ten vazgeçilmiş olduğunu , Çek-Al· 
man hududunun tahdidi çalışmalarına 
devam edildikini bildirmiştir . 

Bükreş : 14 ( Radyo )- Çekos· 
lovakyadan bir kısım arazinin Maca· 
ı is tana verilmesi Romen mahafilini 

ları. Aksi takdirde yeniden vukua 
gelecek böyle bir hadiseden parti 
mıntaka şeflerinin mesul tutulacağı 
bildirilmektedir, 

ı (şiddetle meşgul ediyor. bilhassa Çek 

1 

-Romen hatlarını kontrol eden Vo· 
vi Vesto istasyonunun Macaristana 
geçmesi, büyük bir alaka uyandır
mıştır. 

Resmen bildirdil!'ine jöre, Reisi· 
cumhur seçimi ancak , C,:ekoslovak• 
yanın yeni hudutları kararlaştıktan 
sonra yapılacaktu 

Adolf Hitler 
Dün Krup fabrika ve tez

gahlarını gezdi 

Berlin : 14 (D.N.B.) - Alman 

Devlet Reisi Bay Hitlcr bugün 

Krup müessesesinin fabrika ve tez. 
gahlarını gezmi~tir. Hitlerin bu tet 
kikatı üç saat kadar devam et mi~. 
tir . 
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l Politik bahisler * • • ... ··-----··--.· ..... Şehl ü ır halbeıroeırü 

ı< 

Duba ı var: Nü 
fuc:u 15 l u~ uk mil 
yo d n bırdtnbıre 
12 mılyona, son 
d rec d.::ralan, Bo 
hemya }a}'I sırım 
kenarlarını kaybe 
den \.'e Bruo dva 

rında a irta bir 

,. 
tJr&ar atıfmrşttr. ÖnUmUzde yeni bir 

Almanya doğuyor. Oeç n martta, henUz 
coğrafi bakımdan mağlOp ki Almanya. 
dan başka bir ey olmayan Hltler Alman 
yası 7 milyon nUlu kazanmıştı; a)m 
senenin ilk teşrlninde de en az iki buçuk 
milyon insan kazanmı.,.hr. Bu suretle bir 
sene içinde Almanyanm nUfusu 65 mil
yondan 75 milyona çıkmı tır. Muazzam 
bir muvatlaklyet. 

kıskanç içint' alınan } uzarı: PıJ er /Jomirıilı-===-=-ı---

Çrkoslovakya artık müdafaac;ı im ı mecbuıiyetinde kalacaktı.. Ve bir 
kansız bir mrnılekettlr. Çekoslovak Avusturya politikasının ne demek 
ya lundan böyle ihtiyatlı bir l ita ı olduğu nıa 1 umdur. Bu, Avusturya 
raflık muhafaza edtcektir, ve t;ıbiat Macar · Çek hinterlandina hakim 
onu ancak Saksonya, Silezya ve olan limanlara yani evvela Triyeste 
Avu.turyayla ticarde mahkum etti, ye, sonra da Selanik'~ nihayet Kös 
fılen Alman} anın ekonomik nüfuz tenceye doğru bir yayılma politıka· 
sahasına girn ekten geri kalmayacak sıdır. Man·şal Göring, Anşlustan 
tır. önce ~ir gün hükumet merkc zi Vı-

1 

M acaristan da ister istemez aynı yana olacak bir dordüncü Rayh'dan 
yolu takıbedecektir. Macaristan a bahsediyo•du Kehaneti doğru çıktı 1 

çık bir ovadır ve esasf'n macar mil Dördüncü Rı:ıyg kurulma yolunda· 1 

le-ti, Slovakyanın 700 000 macarını dır. Ve Vıyana, hiç olmazsa ekono . 
aldıktan sonra da 8 milyondan bı · mik sahada biiyük Almanya etrafın· 
raz fazla r üfus!u küçük bir mıllet da hayli Alman kuvvetler toplıya 

olmakta devam edectktir. Buğdayi cak yeni bir imparatorluğun merkezi 
ile mısırını Almanyadan başkai kime olmıya doğru gidiyor. 
satabilır? lntıyacı olan mamul mad- Yalnız, dikkat edelim, bu poli· 
deleri Alman}adan başka kimden tika daima rus ve İtalyan emellerine 
satın alabiliı? Ve Liz bu suretle zıd bir istikamet olagelmiştir. j 
ekonomik ve o itıbarla da polıtik lık önce tehlikede olan ltalya· 1 
nufurnr.u 20 mil} on slav ve Macar dır. ftalya çok yerinde bir siyasi 

1 Üzt>rınde ıcra eden 75 milyonluk görüşle, Triyestenin menfaatlerine 
Almanya karşısında bulunu} oruz. mükemmelen hizmet edecek bir ita! 

F.ıkat ht'psi hu bdar d~ğildir. ya·Avusturya·Nacaıistan bloku teş· 
Bu Almanya 1\ınadan bir nüfuz ve kiline çalışmıştı. Anşlus bu planı boz 
diihu! yolu olarak istıfade edtcektir n uştur. Triyeste bugün iflası mah· 
Seyı üsrfne n üsaid ıkiz bır yol \Ü kumdur. Avusturya llurada serbest 
curla gt tirtcektir: Ren Tuna ve bir limana sahipti. Almanya da böy. 
O Jer Tuna, le bir liman istedi. B. Musolini red-

detti, cünkü Almanya'ya Triyeste 
şehrinde serbest bir liman vermek, 
ona bizzat şelıri ve hatta Adriyatı 
k'in bir kısmını vermiye muadildi. 

Sıtma tekamül 
kursu bitti 

Genç doktorlarımız 
şehrimizden ayrıldılaı 

fieş eyluldenberi devam eden 
sıtma enstitüsü tekamül kursu bit 
miş, subay ve sivil 13) tabibimizin 
de imtıhanları yapılarak enstitüden 
ayrılmışlardır. Gerek enstitü talim 
heyelinden ve gerek genç doktor 
larımızdan edindiğimiz malumata go 
re, kurs başlangıcından sonuna ka 
dar tam bir intizam içinde ve çok 
istifadeli bir şekilde cereyan etmiş· 
tir. 

Genç tabiplerimiz şehrimizden 

ayrılmışlardır .. 
ikinci kuı sa hu gün b3şlanacaktır. 

Bu kurs ikinci kanuna kadar süre: 
cektir. Muhtelif sıtma mücadele mm· 
takalaıından gelen tabipler labora
tuvar işlerinde ve sıtma mücadele· 
sinde ilmi mümareselerini artırmak 
için ikmci bir kursun açılması lü 
zumlu görülmüştür. 

Arazi tahriri 

Arazi umumi tahrir işinin tayin 
edilen müddet içinde bitirilmesi ve 
ıuazi tahrir ihbarnamelerinin ikinci 
teşrin sonuna kadar bir neticeye 
bağlanması kararlaşmış ve vekalet 
tarafından Lu hususta ~lakadarlara 

tebligat yapılmıştır. 

Postada· geciken 
abone gazeteler 

Dünkii sa) ımızda Toros ekspre· 
sile gelen postadan bir kısmının yan· 

Oder nehriyle Tunayı birleştire 
cek olan kanal Çekos1ovakyanın i
çinden geçmek lazımdır. Şimal deni. 
zinde Hamlıurgla Brem limanları 

Karndenizde Köstenceyle irtibat pey 
da edect ktir. t'u güzel nehir yolla 
rı, bir kere tanzim edildikten sonra 
emin bir ekonomik tesir vasıtası teş 
kil edecek ve bu tesirin ilk !ehdit 1 

edeceği millet de Romanya olacak· 
tır. 

Esasen urutmamak lazımdır ki 
Romanya, kultür itihariyle Fransaya 
zi)adt-şiyle nıüt veccıh olmas•na 1 

rağmen ekoncmık s har'a her z man 
A lTic O} a Vf" A' us hır} a · Macaristan 
a n ütevt ccih kalmı~lır. Tıansilvan 
yada kuvvt-lıİ n acar ve Alman nü 
"elrri mevcut oldt ~u da hatırd, n 
çıı arılmrınıalıdır Ayııı1amanda Al 
manyanın romen ptlıoli ne ihtiyacı 

olduğu da hatır lan malıdır. 

1 
lış1ık eseri olarak şe brimize bırakıl · 

madığını yazmıştık . Dün alakadar
lardan alınan malumata göra, vak
tınde gelmemiş olan yalnız abone· 
lere ait gazetelerdir. Bunların da 
postaya vaktinde verilmediği ve bu 
suretle g~ciktiği anlaşılmıştır. 

Stratejik bakımdan. lıalyanın va 
ziyeti, Yugoslavyaya istinat etmesi 
şaıtile iyioir; fakat buna muvaffak 
olacağı ve Yuğoslavyanın Almanya 
nın taraf nı tutmıyacağı icpat edil· 
miş değildir; fakat ekonomik bakım 

dan ltalyn harbi kaybetmiştir. Tri· 
yeste ve Vicence gerçi endüstri şe 

hir leri olabilir fakat artık cenubi 
Almanyanın ve Macaristanın rnahre 
ci olmaktan çıkDcaktır. Bu, Alman 1 
ysıyi adriyatike 10 kilometre m0 .sa ·I 
feden ağır lığını hissettir mektena lı · 
ko}maz. 

Demek o'uyor ki, bu ~enenin ba 
şındanberi. Almnnyanın cenup şar· 
kına doğru kaymasına şahit oluyo
ruL. Bu hal devam edecektir. Netice 

1 itıbarıle bu, e ki Avusluı}a · Maca 
ristanın yeniden kurulmasına muadil 
bir ke)fiyettir. Çekoslovakyayla Ma 
caristan f'kononıik b kını fan bu te 

şekküle dahil olmaktadır. Bu dikka j 
le d ğer esne girişmiş o an Avus. 
turyalı Hitler'dir. 

Bıınn, bir yarıdan Fransız ve Bel· 
çika, diğer yoııdan Polonya sınırının 
e~ki şeklıncie kaldığı i'ave edilirse 
1870 ve 191.ı.+ Almanyasının, Hohen 
zo lern Almanyasınm garpte ve bil 
hassa ~arkta geriliycrek ceııupta 
eski hahsburgların sahasında toprak 
kazanmış olduğu müşahede edilir 
Almanya, 19 uncu asır başlangıcın 

da sahip olduğu manzarayı yavaş 

yavaş alma yolundadır, şu faı kla ki 
Prusy:ı, leh ve latinlerini kayhetmiş 
tir Dığn hir tabirle, Almcın zihniye 
ti veya daha doğrusu cenulıi Al· 
man zihniyeti lrhıne olarak Prusya 
zihniyeti g rileıniştir. Hobenzonllern 
zihnıyeti Habsburg zihn;yeti lehine 
olarak gerilhor 

Yeni Almanya bu sureile gitgi 
de bir A\usturya politikası yapmak 

Ruşya: ltalyadaıı ziyade tehdide 
maruzdur. Eski devrin Rusyası ya 
Avrupa yolundan, ya Asya yolun 
dan, yahutta deniz yolundan daima 
1stanbul istikam~tinde hareket etmi· 
ye çalışnııştir. Alman ve Rus politi 
kalarmı izah için, Almanyanın ileri 
karako'u olan Vıyana'dan Asya isti 
kametinde bik hat çekmek, fakat 

1 

Odt-sa veya Sivastopoldan Akdeniz 
istikametinde bir dığer hat çekmek 
lazımdır. Bu ikihat Borsfor hizasında 
çnprazlaşacaktır. iki polıtikanın h'!n 1 

desi ifadesi budur. Bütün on doku I 
zuocu asır ve hatta on sekizinci asır 

1 
Balkanlaım ve Tunanın - türkleri 
hesaba katmadan - lazım slav ve ge 
rek milletlerinin içinde rol oynamış 1 

oldukları bu büyük mücadelenin saf 
halannı takip etmiştir. Mucadele de 

1 

vem -edecektir, ve ~şa~ı T~na, ~o- ı 
manya iki emperyalızmın bır aksıyon 
sauası olacaktır. 

14 Teşrinievvel 938 

Gök yüzü açık, hava sakin, duk 
laı kesif sisli, en çok sıcak gölgede 
28 derece, geceleri en az sıcak 14 
der-ece, 

Kanal işler j 

Şehrimiz kanal işlerine faaliyetle 
devam olunmaktadır . Seyh;ın neh· 
rinin gerek sağ ve gerek sol sahil 
!erinde müteaddit ameleler bu işle 

çal.ıştığı gibi ka:ııma makineleri de 
hemen Zeytin köyü civarına yak 
laşmıştır. 

Seyhan nehrinin sof sahilinin di
ğer kısımlarında yapılması kararlaş 
tırıl an yerlerin de istikştıf atı yapıl 
maktadır. 

Nüfus dairesinde tayin 
ve nakiller 

Merkez Nüfus katibi Yvsuf Yıl· 
nrnz Dörtyol Nüfus katipliğine, ye 
rine Hususi Muh".lsebede çalışmakta 
olan Suphi Koru hyin edilmiş ve 
Merkezde çalıştırılmak üzere geti· 
rilmiş olan Saimbeyli Nüfus katibi 
Mehmet Yazıcıoğlu vazifesi başına 
gönderilmiştir . 

Buğday hırsızları 

Yamaçlı mahallesinde oturan Ah 
met oğlu Abdullatifin Yusuf oğlu 
Ekrem ve NC'cip oğlu Abdülhamidin 
yardıınile buğday pazarında kala· 
balıktan bilistifadt: Ömer oğlu Ah· 
medin üç buçuk gülek buğJayını 

çalarken yakalanmış ve her üç ıuç· 
lu hakkında kanuni takibat yapıl· 
mıştır . 

Nüfus dairesinde 

Halkımız işlerini çok 
kolaylıkla bitirmektedir 

Şehrimiz Nµfus Müdürlüğijnde 
halkın işlerini çok kolaylıkla göre
bilmeleri için lıir İş bölümü vücuda 
getirilaiğini evvele-! yazmıştık. 

Halk bu işten çok memnundur. 
Çunkü öğleden evvel vukubulan 
müracaatlar derhal yapılmakta ve 
öğleden sonra yine bu yurdda~lar 
hakkında Vilayet ve kazalard~n 
sorulan işlere dair gelen cevaplar 
tetkik edilmekte ve eı tesi güne bı· 
rakılmadan intaç edilrLektedir . Bu 
suretle hem memurların işleri biraz 
kolaylaşmış ve hem de halkımız 
işlt.rini gününde bitirmek imkanını 

elde etmiştir . 

Esirgeme Kurumu 

Şimdilik dörtyüz çocuğun 
iaşesini üzerine aldı 

Bu sene de Çocuk Esirgeme Ku 
rumu ilk okullardan dörtyiiz fakir 
ve yoksul çocuğun iaşesini üzerine 
almıştır. 

Yurda büyük yardımı dokunan 
bu hayır kurumumuzun bu okullarda 
bulunan daha bir çok fakir yavru-

(.Jarımızı da hayırseven yurtdaşları· 
mızın kıymetli yardnılariyle kuca· 
ğına alarak sevindireceğinde hiç 
şüphe etmiyor ve yurtdaşlarımızın 

bu hayır müessesesine hiç valeit ge. 
çirmeden yardımlarını bekliyoruz. 

Mesken bedelleri 

Hazırlanan cedvel Hususi 
muhasebeye verildi 

Vilayetimiz ilk okul öğretmen· 
!erinin 932 ~enesinden alacaklau 
olan Mesken bedellerinin bir taksi 
tinin muamelesi Kültür Direktörlü· 
ğünce ikfll,ı11 edilerek Hususi Muha· 
sebe müdürlüğüne verilmiştir. Fa. j 
kal bu dairece de lazımgelerı mua
mele bitiril~mediğinden teJiyat ya· 1 
pılamamıştır. Mamafi bugünlerde 
verilmesine çalışılmaktadır. 

Yeniden verilmesi kararlaştırı

lan ve Haziran bidayetinden itiba 
ren teraküm eden Mesken bedelle 
rinin de verilmesi için tedbirler alın 
maktadır. 

Muhasebe talimatnamesi 

Maliye Vekaleti , Varidat· ve 
Tahsilat Kontrol memurlarından 

sonra Muhasebe Kontrolörleri ile 
Muhasebe Kontrol Memurlarının 1 

vazifelerini gösterir bir talimatname 
ı hazırlamıştır . 

Talimatnamede , vazife ve sala
hiyet, Tahsilat, sarfiyat ayn ve uzun 
hükümler halinde izah edilmektedir. 1 

Bir adam·ı sopa ile 
başından yaraladı 

Mustafa oğlu İbrahim adında 
birisi bir kavga netic.esinde Aah 
met oğlu Aliyi sopa ile başından 
bir hafta sonra tekrar muayenesine 

1 

1 

1 

lüzum görülect"k derecede yarala
M ene kşe köyünde dığından yakalanmış ve· hakkında 

b
• . t 1 kanuni muamele yapılmıştır. 
ır cınaye ! _________ ..,,... 

Menekşe köyünde oturan Ali 
oğlu Cebhar bir kavga neticesinde 
ayni köyde oturan Ahmet o. Hasan 

l 
1 

Seyhan Defter
darlığından: 

Bahçe hükumet konağı
nın tamiratı onbeş gün 
müddetle açıl< eksiltme

ekmekçiyi ta~anca kurşunile sağ elin· 
den ve sol böğründen ağır :.urette 
yaraladığın~an yakalanmış ve hak
kında kanuni mu:ımele yapılmıştır. 
Yaralı Memleket hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştır 

! ye konulmuştur. 

~~-s~-..'="'~_..._...""'=..,.........,..~:!!:=~ 

Dörtler misakı 
peşinde 

- 8ir inci sarifeden artan -

mealde bir sözde ikaz etmiş oluyor: 
"Sulha iliınad edelim, fdkat hiçbir 
zaman gazlete düşmiyelim ,, 

Hava kuvvetlerinin iki ıııisline 
iblağı, tayyare topLuının imaline hız
verıııek, gelecek iki sene içinde yüz 
kadar yeni harp gemisini denize in. 
dirmek ve kadınlardan mürekkep 
yaı dımcı kuvvetle vücuda getirmek 
mukarrerdir. 

1 

ı 

Son buhran esnasında İngiltere 
hükumeti. memleketin bombardı an 1 
tayyarelerine karşı müdafaa teşkilatın 
da büyük bir zaaf görmüştür. Onun 1 
için · yeniden bazı fabrikalar tayyare 
topu yapınağa başlayacaktır. 

Silahlardaki bu tezayüt, şimdiye 
kadar tahsis olunan yüz milyonlarca 
seterlioe ilaveten 400 milyon sterline 
daha mal olacaktır. 

Fakat, yalnız para, top 1;e tayya· 
re lngıltı:-rcnin selametini temine kafi 
görülmüyor. . 

Müdafaa işinde yardımı dokuna· 
cak yptandaşlara da ihtiyaç hasıl ol· 
uyor. Şimdilik f ngiltere için, Lüyük 
bir ordu lazım değilse de, hava hü
cumuna karşı koymak, yangın sön· 
dürmek, sığmak inşa etmek, ilk sıhhi 

yardımlarda bulunmak gibi işlere 

muavenet edecek yetiş-tirilmiş · gençle. 
re ihtiyaç vardır. Bunun için yakında 
crddi tedbirler alınacakltr. 

. 1 - Tahmin Bedeli (1498) lira 
(66) kuıuştur. 

2 - Muvakkat teminat ( 1 12) 
lira (50) kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek iste· 
yenler her gün mal müdürlü~üne ve 
isteklilerin de 26/ 10/938 Çarşamba 
günü saat (15) de mal müdürlüğün 
de müttşekkil komisyona müracaat· 
laıı ilan olunur. 
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Adana inhisarlar idaresinin eski 
inhisar müdürü Mustafa ve Ziraat 
müdürü Pertev ve ekisper Ahmet 
ve Ceyhanda eski inhisar müdürü 
ölü hayrı varisi oğlu Haluk aleyhle· 
rine ikame eylediği tütiin bedeli far· 
kından mütevellit 94673 kuruş ala· 
cak davasının yapılmakta olan du· 
ruşmasında: Müddea aleyhlerdcn 

Halukun gösterilen adreste olmadı 
ğmdan ve nerede clduğu bilineme· 
diğinden davetıyenin n"mına ilanen 
tebliğine karar verilmiş ve duruşma 
sı da 9'111938 Çarşamba saat 9,40 
talik edilmiş olduğundan mumailey 
hin mezkür gün ve saatta mahke· 
meye gelmesi ve ya bir vekil gön· 
dermesi lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

Kadınlar telefo 
konuşmada rek 

yapıyorlar! 

Eski zamanlarda çok 
sını seven kadınlar bir ı 
bol bol çene çalarak rahat 
Bugünse telefon başında 
man çene çalan kadınlar• 
!anmaktadır. Londra po5tl 

b. b 
tarafından neşred\len ır ~ 
umumi telefon santralları 
şanlar hakkında bir tetki\c p 
rasladık: Londrahın otoın 
fon kabineleri önüne, işsiı • 

k b. . ·ı ıntJ' rı ta ınan ırer sıvı me 
edilmiş; bu memurlar etle~ 
ate bakarak herkesin telef 

't dakika konuştuğunu tesbı 
başlamışlar. 

Neticede, telefon ba~ 
kadınların erkeklerden ~ 
fazla konuştukları anlaşıl 
fon mükalemelerinin devalll 
ti tesbit edilen adamlard•fl

1
, 

kişi bile beş dakikadan faı 
mamış. Fakat telefon kabi 

bir ren bir kadının yalnız 

tam bir saat yedi dakika k 
.. ··ı ·· R k k an bil goru muş. e oru ır ·te 

dan sonra, yirmi dakik&~ 
saat arasında konuşaolatıll 
büyük bir yekun tutmuş. 

işin hoş tarafı, kadınl•fl• 
nin önünde duran "kısa k . 
levhasına ve dışarda . 
aldırış bile etmemcleriyınİf 

Avusturalyalılar 

nın en obur insa 
Avusturalyah yerliler 

en obur adamlarıd1r. f aıWıl 
obur demek de pek dOI'""· 
Çünkü Avustralyalılar 

vakit çok yerler, sonra ~ 
açlığa tahammül ederler. 
elerin su içişi gibi. .. 
Mell>urn'a gelen bir yeri• 
gün içersinde sabah ve. 
kaz, iki hindi ve 60 sarıtırıl 
luğunda bir kertenkele ki 
miştir. Yine beş yerli b~ 
1 SO yumurtayı birden 
müşlerdir. 

Hangi 

Bu bir zabıta hiki~e~ 
sırada Belçika polisim ~ 
eden bir cinayettir. BelçJ. 
şehrinde Leman ismi.ndek• 
yı komşuları birkaç gün 
görmeyince merak ediy~., 
rıe girmek istiyorlar. f P 

Ckaf ı'ar kapalıdır. . k 
Polis, çilıngir getırert dl 

açtırıyor ve yatak odasıO 
kocanın cesaretlerini bulu. 
d.. ·· · ·ırniştıf. oşeınc uzcrıne serı 

f enk kurşunu kafasını pati 
dıu da karyola üzerinde 1 
da yanağına yediği bir 
ölmüş. . 

Fakat işin muammalı 
sı değil... Cinayet ileti 
kadının sol tarafında durd 
de dolu olarak. 

Zabıtayı meşgul edefl 
kapı içcrden kilitli oldu 
cinayetten sonra içeriye 
ve nasıl girdi?. Hiç kirn51 

se tüfenk nasıl oluyor dl 
lunu)·or? 

Evde çaıı,mak il' 
kedm ••Ç• v• bir 
haranıyor. letlyenl• 

hanemiz• mUraca•• 
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l'"r·· k ·· ·· 
,, ________________________________ __ 

atriğin Arzusu 
O adamla ~lu Patrik F Yıızan 1 

•avhi h•k· 
, ınkin önü~dıe Liam O'Flaherty öteki adamı hika 
~ alktı. Der 

1 
:yeye mukayese için 

·~ t&elcyi an soktum .. 

~:k. başlayacağını gören hakim Salonda yine bir kahkahadır 
ı ıt bırakmadan · boşandı .. Hakim dinleyicileri sükUta 
f ., lsınin" "d" .? d" y ız ne ı ı ıye soi- davet elti ve suçluya: 

l~ p - Öyle manasız şeyler iste· 
dı' , /\ atrik Havhi, efendim. mem, dedi. Ve devam edin .. Nere 
r 'a l nladım, öğrenmek istediğim de idik? 

ı? 11 
telaffuz ediyorsunuı bu İs· - Ballimorgutteri'de efendim. 

Stıçlu - Nerede olduğunuzu değil , 
e· omuzlarını kaldırarak : 1 hikayenin neresinde kaldığınızı soru 

11 .1l'.11em, dedi. Şimdiye ka- , 
llııını kimseye söylemiş deği. 

yorum .. 

Saı 
~ ~ndakıler güldüler. 

~~ lıp bu ismin "Havghy. şek
·1/:&zıldığını söyledi. O zaman 

~- ?Yle ise Avhi okunur, dedi. 
•tıp : 

~'ı Ekseriya Havhi ş<klinde 
~~ d 

u ~ak·e erler, dedi. 
ilı 11ll ~ine: 
o '~i.S~kın. Obi olmasın, diye ila· 

~!ar u ıs mde birçok lrianda 

1, O 1 Vardır. 
~m~n suçlu dayanamadı : 

·~r cnı Havhi ismi ile tevkif 
~ efendim, dedi . 

QJ Sefer salondakiler daha uzun ,, s 1 • 
1~ · onra suç u meseleyi an-

a haşladı : 

~ k Bakın nasıl oldu hadise : Si 
~ it d· . 
~l , ışı eşeğe bindim. Kilnak 
· Qan d 1~,k . _an Kilnamaramaragula 
·~n 1~111 yola çıktım. Yolda e

ul · Çır a ayaklarındaki nallardan 

/ d, ~· Düşündüm : Hayvanı bu 
.~ Yur .. t k w·, ~kı. u me ona işkence etmek 

nu 
1
. Sonra, hayvanları himaye 

al 'td· ılc beni mahkum bile ede-
ı. o 

- Ha! Evet. işte, adamdan o 
ihtiyar eşeği ve beş şilingi alıp ben 
deki eşeği verdikten sonra tekrar 
yola diiziildüm. Baktım eşekte yü· 
tüyecek hal yok, çok ihtiyar, ama , 
üstüne beş şiling aldım diye düşü 

nüyordıım. Beş şiling, beş şiling 

dir. Sonra, eşek ölmeden geri dö 
ne.bilirsem onu bırakıp yine benim 
eski eşeği alabilecektim. 

"Fakat, bır iki mil gittikten son 
ra eşek yere yıkılıvermez mi! Öl 
memişti ama, yüıüyecek hali yt.ktu. 
Neyse, kuyruğundan çektim kaldır 

dım, bir mil kadar daha yürüttüm ... 
Nihayet Kilnam't1ınarag1ıl'a gel 
dik. Oradaki bir tarlada otlayan bir 
eşek buldum. Yerine o ihtiyar hay
vanı bırakıp onu aldım ve Kilmak 
şanahan'a geldim. Görüyorsun ya , 
yolda asıl benim eşeği buldum ve 

1 Kilmakşanahan'a da onlan geldim. 
Burada hakim suçlunun sözünü 

kesti: 
- Hangi eşekle? 

Benim kendi eşeğimle. Fakat 
bunu elden çalınmı~ eşek diye po 
!is aldı. Görüyorsunuz ya, eşekle 
yola çıktım, eşeksiz döndüm .. 

Adana inhisarlar idaresinin eskl 
inhisar müdürü Mustafa vt- Ziraat 
müdürü Pertev ve Ekisper Ahmet 
ve Ceyhanda eski inhisar müdürü 
ölü Hayrı varisi oğlu Haluk aleylh
lerine ikame ey!ediği tütün bedeli 
farkından mütevellit 2879-86 ku
ruş alacak davasının yapılmakta o
lan duruşmasında: Müddea aleyhler 
den halukun gö>lerilen adresti! ol
marlığından ve nerede olduğu bilin· ı 
emediğinden davetiyenin namına ila : 
nen tebligine karar verilmiş ve du- 1 

ruşması da 9/J 1/::ı38 Çarşamba sa· 
~at 9,30 talik edilmiş olduğundan 

mumaileyhin me?kfü gün ve saatta 
mafıkemey~ gelmesi ve ya bir ve· 
kil göndermesi lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ılan olu 
nur. 9867 

ur sozu 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
\00 

1 Dış memlekct'e. için Abone 

bcdelı değ". i~me1 yaln11 .. posla masrafıl 
zammedili•. 

2 - lıanlar ıçin ıdareye miıra-

caat edilmelidir. 1 

ilan 
VERA YICISIRDE VE GÜNEŞ 

LI mevkiinde bir parçada bir bek· 
tar ve sekiz biıı üçyiiz seksen altı 
metre murabbaıııda (yirmi dönüm) 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

Atıf Koç 

1 bağ ve ba~çe ile yine bir parçada 
bir hektar ve dörtbin yediyiiz sekiz 
metı e murabbaında (onaltı dönüm) 
tarla satılıktır. Mtzkur iki parç.a 
birbirine bitişiktir. istekliler Beltdi 
ye Mezat salonuna müracaat etsin 

Arkadaşları tarafından 

Şirin teyze 
Yazan : İ Lalip 

3 perde vodvil 

Bugün 2,30 da talebe 

matinesi hem tiyatro 

hem sıııema 

1- Üvey ana: 3 perde 

komedi. 

2 Kanlı savaş 

Telefon: 212 9871 

!er. 9869 

Malatya bez ve iplik fabri

kası T.A.Ş. Adana Mensu· 

cat fabrikası direktörlü

ğünden: 
Çırçır fabrikamız 17 1 O 938 

Pazarte5i gününden itibaren koza 
çekmrğe başlıyacağından fabrika 
mızda klevland çiğitleri bulunan 
müşterilerimiz bu tarihe kadar . çi
ğitlerini kaldırmaları, aksi takdirde 
yerine yerli çiğit verilec•ği ilan olu 
nur. 9858 11 15 18 

Bu gece nöbetçi eczane 

Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczahanedir 

~. lıdij sırada yolda bir eşek 
ıl~ '8 Ilı. Dört ayağında da nalı var 1 

ık~ eşeği alır, yerine benimkini 
%;ıın. diye düşündüm. Sonra 

la . '.l"lusunuz, benim eşek ondan 
1Yı b· it, . ır cins hayvandı. Zaten 
!1ıdip ld"k b . 

teki ama, bu lıayyanın sizin 
olduğuna, çaldığınız bir hayvan ol 
m~dığına nasıl kanaat getirelim? Ya ı 
aldığınız ilk eşeğin yerine başka bir 
hayvan bıraknıadınızsa? 

Yalnız Şaheserler Gösteren 

(TAN Sineması) ti ge ı ten sonra enım 

boradan alıp o eşeği yine ye· 
ırEkacaktım. 

1cği nerede buldunuz? 
Ballifarnagaoran'da, efen 

Baı~ aıı_ıam. Demek oluyor ki 
'.tf bıimem nerede bulduğunuz 
'- 1 çalmış oluyorsunuz. 

1r; lılıııı liayır efendim. O eşegi çal
al ~n ' trampa ettim. "Biraz git-

iıııı sonra baktım karşıdan bir 
ııeı· < .. ıb. 1Yor.. Yanında da bir e-

a ~ • tıyar bir eşekli bu. Başı ö 

or ~ dÖ Yavaş yavaş yürüyordu. Fa
r.~ 1ı'lt{ 1 

av •ğında da nal vardı .. 
ı~ 1~~ k karşı karsı gelince selam-

' ~d 0nuşmağa başladık. 
i:t; aııı: O eşeği bana ver , bu 
'l.tind~ ben sana vereyim, dedi . 

l \ c beş şiling de para vere· 
,~ ·a· 
r~ ~ tı~ cş~ğin yerine ben daha iyi 

I 
, lı 01h bıraktım. diye düşündüm. 
~t "ded·,,· . k b 
1 lı} 1 15 lnt a ul etmezsem 
~ U1.tr~ıkm1ş olacaktım. Eş•ği ve-
1~, t 1 tıe beş şiling daha alırsam 
1 ld ~ııı o:acaktı. Peki, de<iim. O 
'iniaııı.n eşeğini ona verdim, o
l. aldı~ 
·ı~~i ... ' 

~ 1-f ııı suçlunun sözünü kesti: 
'lııi ., aııgi öteki adamın,· dedi 
ı ~ 'veıı.· . ı1ı Yolda buldum demişti 

s 
ı ı; ~~lu L" 
ı 1id l .ır duraladı. Sonra kızmış 

'ıı et(ı hiddetli bir baktı. Ha 

A P.k· . J" d d" "'el ı, -ıe ı, evam e 111 . 

lı~ ~tıı hakimın sualine nihayet 
ıtlmuştu: 

Suçlu biraz düşüııdü, sonra: 

- Peki efendim, dedi .. Bana bu 
gün müsaade edin, gideyim eşeği 

bıraktığım yere, alayım onu, getire
yim yarın sabah sizin eve .. Olur 
mu? 

Salondakiler yine kahkaha ile 
gü im iye başladılar. Hakim, sükune
ti iade ettikten sonra suçluya dön 
dü : 

- Yola çıktığınız zaman eliniz 
de eşek bulunmadığı aşikar, dedi. 
Bütün bu eşek hiyayeleri de mah· 
kemeyi işgal etmek için uydurulan 
şeyler .. Sızi on dört gün ağır hapse 
mahk uın ediyoruz. 

Patrik Ha11hi hakimin bu kara. 
rı Üzf"rİne: 

- Tt'şekkür ederim , efendi'll, 
dedi. Sonra ilav~ etti: Ama bt-nim 
eşek ne olacak? .. 

Seyhan kültür 

lüğünden: 
direktör-

.~ dana m~rkez inkiliip ilkokulun 
üa yapılac:!ak olan 1986 lira 15 ku
ruş bedeli keşifli 4 de sane inşatı, 
938 senesi teşıinievvelinin 21 inci 
cuma günü saat 11 de vilayet encü 
menınde ihale edilmek uzere 
eksiltmeye konulmu~tur. 

isteklilerin ı 40 lira teminat mak 
buzu ile b;rlikte ihale gün ve sa 
atındıı vilayet encümenine, keşif ve
şaıtnamesini gö•mek için de heog"in 
maarıf daıresine gelmeleri ilan olu· 

nur. 6-9-12-15 9827 

Bu Akşam 

Mevsimın ikinci Gala Müsameıesi olarak Nana Filminin unutulmaz 
büyiik Yıldızı 

(Anna Stel') 

1, Çarlık Rusydnın Şaplı ve Debdebeli zammında cereyan eden Rus 
Musikisi, Rus Şukıları ve Rus Danslarıle süslü ve fevkalade bir mevzu a 

sahip 

(Balalayka) 
Göz kaın::~tıncı ~ahes!ıin le takdim .. Jiyor 

R•ıs b:lınının bürük aş'<ı Rus bdıııınııı sônımk Lilnıiyen ihti.ası, 
Rus kcııo!arı tarafı.ıdın sö/Lı,n n,f;~ şır<..lı•. l':;riı· IJ/•ı'ıııı g:iz!llık 

kazask. oyurıları, içlı ve acık'ı sahnel~rl. BALALAYKA, Mevsimin en 1 
Büyük Filmlerinden bıri olarak kalacaktır. 

ilaveten: 

(BELA LUGOZİ) 
nuıı müthiş he}ecanlar filmi 

(Doktor 
nın 3 cü Devresi .... 

Hazırlanınız 

Pek Yakında Pek Yaluuda Pek Yakında 

Sinemanın yeni harikası 

(Deanna Durbin) 
Seyrine doyulmaz lı"ikulade bir şaheserde 

Üç Modern Kız 
Muzik, . Şarkı, Gençlik ve Güzellikler Filmi 

BUGÜN 2.30 da Yalnız Senin için ve Doktor Şandu 1 ve 2 ci kısımlar 
\1862 

Mevsimin en güzel filmi .. Şahane bir mevzu içinde Şahane bir Aşk .... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Saygı değer müşterilerine geçen yıl çok beğ~ndıkl!ri ( iLK ACI ) fil 
minden daha enlere>an ve daha kuvvetli ve çok istifadeli bir mevzuda 
Alman sine.nacılığrnın h ırı!c ı;ı Tatkı sesin - Nefis renklerin - ilahi 

güz~lliklerin birleşmesile meyd>na gelen 

Aşk ülkesi 
Misilsiz eserini sunmakla şeref duyar 

Üynıyanlar: Oskar Sima-Rusti Hbrer 

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 

Kişe her vakıl açıktır. Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

lı 5 birinciteşrin cumartesi 2,30 matinede 
1- Deli kız [ Jan Harlov) 

2- Kardeş intikamı [Büyük macera filmi J 

1 6 -birinci teşrin-pazar 2,30 matint-de 
1 - Aşk ülkesi 
2- Kardeş intikamı 

Pek yakında ... Pek yakında ... Pek yakında .... 
Sinemacılık dünyasında bu güne kadar vücuda getirilen filmler arasında 

Türkçeye çevrilenlerin En güzeli-En muhteşemi - En harikuladesi 

( Ali baba Hindistanda ) 
Türkçe sözlü- Eski ~ e 

Telefon 

yeni Tlirk musikili eserini sabırsızlıkla bekleyiniz 

250 Asri 9868 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
l\llltllll ,\11. J.J<ı(j 

Kanunu 
f..uhııl Cımlıi • 27ııı! 1938 

,\e~rı tıırılıı . J.J./7/ /938 

- Dünden artan -

Madde 109 - Disiplin meclisi kararları aleyhinde alakalı avukat 

tefhim veya tebliğ tarıhind<n itibaren bir hafta içinde ve b 1 ir.ci m3d

dede yazılı hakim de evra...ın kendisine tevdi tırihinrlen itibaren on beş 

gün içinde haysiyet divanına itiraz edebilir. 

Yııkarıki fıkrada yazılı hakim, aleyhine ıtirazda bulunmadığı disiplin 
mecli;i kararlarını hemen Adliye V ~ki iliğine gönderir. Evrakın vıirudu 

tarihinden itiba ren üç ay içinde Adliye Vekili Cümhuriyet Başmüddei · 
umum iliğine vereceği yazılı emirle disiplin meclisi kar ad rn al~yhine hay

siyet divanına itiraz edebilir. 

Madde 110 - Haysiyet divanı, Temyiz Mahkemesi birinci reisinin 
reisliği altında biri Temyiz ikinci reislerinden olmak üzere Adliye Vekili 

tar~fın.lan seçılecek üç Temyiz Hakiminden ve 11 l inci madede yazılı 
surette seçilen üç a11u'<att.1n teşekkül eder. Müddeti dört sen~dir. 

Bundan başka üçü Temyiz hakimi ve üçü avukat olmak üzere altı 

yedek aza ayrılır. 

Madde 111 Levhada kayıdlı avukat adedi elliye kadar olan ba 
rolar bir, elliden iki yüze kad_r olanlar beş, iki yüzden fazla olanlar 

her ellı avukata mukabil birer nınızedı ihtiva eden bir liste tanzim e
' derler. Baro idare mecli~lerine dahil olanlar namzet gösterilmez. 

Bu suretle taayyün eden namzedlerin soy adları bir u·numi listede 

toplanarak bütiin baıolara dağıt lır. 

Baro idare meclisleri unıumi lıstenin vürudu tarihinden en çok bir 
ay içinde bu lısteye dahil olanlardan 12 avukat seçe•ek keyfiyeti bir 

mazbata ile tesbit eder, 

Bu mazbatalara göre en çok rey kazanmış olan 12 namzedin soy 
adları alfabe s:ra.ile ve rey sayısı gösterilmeksizin Adliye Vekaletine 

bildirilir. 

Adliye vekaleti haysiyd divanını iştirak edecek daimi ve ihtiyat a

zayı bunlar arasından ayırır. 

İkinci ve dördüncü fıkralarda yazılı muameleler Ankara barosu ida · 

re meclisi tarafından ifa olunur. 

Bu maddeye giire yapılacak seçimin dört senelik müddetin bitme
sinden altı ay önct başlamış olması şaı ttır. 

(Sonu Var) 9583 



.. 
Sahife : 4 

dana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --------- K l L O FIATI -- ---
En az ı En çok 

K. S. K. S 
CiNSi 

Koza 5,75 ı- 6,12 __ 
- Piyasa parlağı ., 26,50 
-Piyasa- temizi - .. ---•-----1'.---

lane 1. - __ I 
iane il. 1 --Ekspres 1 
Klf'vland 26---ı-SS.so 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Beyaz ___ ,-__ , __ , __ 

Siyah ---• 
ÇIGIT 

Ekspres 1----1---
~~;li "Yemlik., --1 

., ''Tohumluk" 3,12 11.22 
H.UBUBAT 

-Buğday-Kıbrı_s ___ , _____ I --1 -------
,-.. --Yerli ı- ___ -------
--"-Mentane 

-•'-----ı-----· -------

Mercimek 
14 45 1 

UN 

1 
DörGiİdiZ°Salih ______ ----------

üç " ,, 
-Dört yıl~~z~D~o~ğ~ru~lu~k ___ 

1 
___ ~--ı 

üç " " 
-Simıt ,, -----· -Dört yıldız Cumhuriyet ------
_iiç " " 

_______ s_ın~ıi~• ------~·~·------~---------=--------------
Lıvt IJ oı 1 t gıc,f.aıı 

14 I 10 I 1938 
Kambiyo ve Para 

Santim Pene 
iş Baukasmdan alınmıştır. 

-----------_H_a_z _ı r ______ , _s_ 21 
ı. Teşrin Va. 4 85 

K. -4 85 2. anun ,, 
Hind haıır ---- 3

8 
\ ~1 59 Nevyork 

--ı:;;;ı ı-----Rayişmark 
-Frank- ( Fra-n-sr-z )--- --3- 47 

Sterlin (İngiliz ) • -6- Oif 
Dolar ( Amerika )_~ 127 ı 33 
Frank ( isvlçr~) 00 00 

Çukurova harası müdürlüğünden: 
Hara müstahdimini iaşt"sİ için satın alınacak aşa~ıda mıkdar ve mu

hammen kı)nıttleri yazılı 18 kalem erzak 15 gün müddetle açık ek.silt
rnt)e konu1n uştur. 

ff; ııı ~~-H-!~E :dı !İr·· :ut ll c1t Cqlır Ee 1cdi}t salcr:unda 
Frılıcc~ltr . 

lv.uHHıt tın ıclı 1:5 l'ır L~ luq <'tı ~fır \Orc~:rf' )<:tnılacaktır. 

Ş M tı 111 t s l t ı l i ı 1- ; ıc n ıl • ~ti t ~ ı c < l C. ı i ti i i ı H i ı tn u 1 o e be 
de ıs z 'eıilır. 

B~· 01)1 ~I n l({(d il r lın'nl ndlL7 1
ilJI \e2490 sayılı ka

nu11un 2 ve 3 <ii n f-Cceltıırde ) ı; ı ı: l; ; ı ı l irlikte belli gün ve 
saat ta Kcmİ!) cna n.üracac.tları, 

Mikdarı 

Erzakın cınsı Kilo 

Sade yağ 216 
Zeytun yağı 100 
Zeytun danesi 270 
Şeker 500 
Çay 10 
Pirinç 100 
Bulgur 800 
Kuı u fasulya 400 
Nolu.t 100 
Knrnızı mercimek 100 
Salça 15~ 
Sirke 30 
lıınik 100 
1 UZ 250 
Yer 1j undan ekmek 9500 
Ko1 un eti 1000 
Kuru soğan 350 
Patates 500 

9848 

Muharrmrn 
kilo fiatr 

Ku. 

100 
55 
35 
33 

350 
23 
10 
12 
7,5 
9 

35 
20 
12,5 
6 
6 

35 
5 

10. 

11-15-18-23 

Muhammen 
bedeli 

Lira Ku. 

216 
55 
9~ 50 

165 
35 
23 
80 
48 

7 50 
9 

52 50 
6 
ı2 ~o 

15 
570 
350 

17 50 
50 

1806 50 

Malatya bez ve iplik fabrikası T.A.Ş. 
Adana mensucat fabrikası direktör
lüğünden: 

Fabrikamızda pamuklarını çektiren sayın müşterilerimizin pamuklarını 
çt ktirdikleri tarıhten itibarrn, bir hafta, çiğitlcrini de on beş gün zarfında 
kaldırmaları rica o unur. 

Anbarlarrmızın temamen dolmu~ olması dolayısile bu müddet zaıfmda 
kaldırılrnıyan pamuklar ve çiğitler borsa nizamnamesinin 82 inci maddesin
deki sarahat dairesinde hareket edilerek borsa marife!ile satılacaktır. 

3 3 9857 

Türksözü 

nan 
İktisat Vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden: 

Türkivede Hayat, Yangın, ve Kaza Sigarta işlerile 
meşkul olmak üzere kanuni hükümler dairesinden tescil edi1erek bu gün 
faaliyet halinde bulunan Ün yon Hayat ve Ün yon Yangın ve Kaza ve 
muhtelıf muhatarata karşı Sigorta kumpanyalarının Türkiye Umumi veki· 

li bu kerre müracaatla Adana Şehri acenteliğine Kumpanya· 
ları namına Hayat Yangın Sigorta işlerıle meşkul o!mak ve bu işlerden 
doğacak davalarda bütün mahhmelerde müddei, rnüddeaaleyh ve üçün 

cü şahıs sıfatlarile hazır bu'.unmak üzere Orhe:ın Ôzkayııak 'ı ta· 
yin eylediğini hildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin teftiş ve rnüra 
kahesi hakkındaki 251Haziran/1927 tarihli kanun hükümlerine muafık 
göriilmüş olmakla ilan olunur. 1-3 9865 

Misis yanında Acıdere 

İçme. Maden suyu açıldı 
Sıhhat v~ içtimai muavenet Direktörlüğünün iste
diği fenni tesisat. ikmal edilerek tekrar açılmışhr. 
Her gün iki tren içmede durur saat 10 ve öğle sonu 
saat 17 de. 5-7 9846 

---------------------------------------------
ş .. c 1 

C.AN 

Milli Mensucat P'abaikası Ltd. sosyetesind 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hase~ 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşatıdaki 
kabotlarırnızın satılacagını ilin edcriı . 

Şapkalı 

" 
" .. 

Arslanlı 

Tip 

" 
" .. 
" 

6 
6 
5 
5 
2 

Genişlik 
8' Cm. 
90 
85 
90 
90 

" 
" 
" 
" 

Top 
36 Metre 

36 " 
36 " 
36 • 
36 " 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli pefİD 
2 - Bir balyadan noksan olan peıaktnde sevkiyat ve ,. 

zam yapılır. 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip S ve 
toptur. 

4 - Kabul ediltn siparişler sırasile gönderilir. 
S - Sipariş kabulu ve sevici fabrikamızın 1 Mayis 938 

natma müstenittir. · 7 9701 

. ı TURJCtY! 
CUMHVllV&n 

ZIRARnBAN& 

, 

-----------------------------------------·----
ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
maıkah bisikletlerimiz gelmiştir. 

LER 
Bisikletl~rinin biilün tefeniiatı 

KRO.Vl ı)lduğu için kat'iyyı>n pas· 
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve ~inger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERIKA yazı makine

leriınizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

or. Muzaffer Lokm 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarıJJ• ~ 
başlamıştır. 

Adana sıtma enstitüsü ı Adana Asliye b. 
direktörlüğünden: kuk hakimlifi 

l ·- Adanada Reşat bey mah·aı 
lesinde Sıtma enstitüsü paviyonları· 
nın harici ve dahili yağlı boyası ile 
Linölyüm dösernesi (3152) lira 14 
kuruş muh1mmen bedeli ile açık 
eksiltmtye kontılmuştur. 

2-Eksiltme 26-10.938 gününe 
müııadif çarşamba günü saat onbirde 
sıtma enstitüsünde teşekkül edecek 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

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

güne müracaat edebilirler. 

4 - istekliler 0/ 07,5 kuruş mu· 
vakkat teminat vermeğe ve bu işi 

yapabilmeğe iktidarı olduğuna dair 
de Nafia müdürlüğünden alınmış bir 
vesikayı ibraza macburdurlar. 

6-9-12-15 

Satlık taş ve enkaz 

Boy - 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 

Bulgur döğme din~ taşı bü· 
tün teferruatile. 

Yukarıdaki ebatta mersin sükka 
ri parla'< ta~tan 2500 add taş ve 
bunlarla beraber enkaz sallrktrr. 

339 

sinden 48 numaralı 
lmın Durmuşfakı mab.ıl 
ttp sokağında 10 
mur otlu Yu!uf aley • 

!ediği tahliye ve ecri 

Adana Asliye birinci 

kemtsinde yapılmakta 

ma!lında: Müddeaaleyh 

terilen adreste olma 

rede olduğu bilinm • 

hin mezkUr gün ve .., 

meye gelmesi veye bit 
dermesi aksi takdirde 

gıyabında icra edilecel' 

kaınına kaim olmak 
nur. 9870 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

3-90 

Ayrıca enkaz satmak iste ren· 
ler de Ulucami cıvarında kömür pa. 

I
J zarına dönecek yerde Abdurrahman ;,..... ___ ..., __ ..,.. ________________ l.Şenere müracaatları 6-15 9839 

Umumi neıriyat 

Macid 


