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Dahllye Vektllm!z Bay ŞUlo·U "~ya 

~ \ı •tı.de cereyan eden taııını ınfıla· \ 
'eB~nı~.balarımla Parti Umumi Rei

~ uyuk Şef Atatürk'e ~unulması. 
~,t~~ılcrindcn istirham ettim. Filha· 

ıı Uksek Türk Milletinin her za 
ta:• hcryerde Ulu Şef At.türk'c ı 
aru/11 rejimine ve Cumhuriyet Halk 
ad ıııe ve Hükumetine gösterdiği ili· 
lcı~c .b.ağlılı~ın bu en yeni misali 

lllızın medeni \ e siyasi olgunlu· 

ğunıı ve P.ııti Disiplinine ciıkk<ıt ve 
riayetin"n baı iz bır tecelli ve tezahii . 
rüdiir. Üdhiliye Vekili \ 'C Partimiz 
Genel Sekretcı i olmak lı~ysiyetile 
kendi eseri olan hu paı lak ve ınana 
Jı neticeyi Milletimize ve şehitli \'C 

kasabalı vatandnı,.lıırıını7.a şükrnnla 
ar7.etmeyi ve parıi üyeler.ne de bu 
MilJi mu\'affakıyelten dolayı teşekkür 
ve tebriklerimi sunmayı şerefli bir 
vazife bilirim.,, 

Dost Yugoslavyada 
hazırlıkları • 

seçım 

\~tihabı yine Radikallerin 
'llzanacağı ümit ediliyor 
licı 

aıt\v •&rad : 15 ( Radro ) - Yu· 1 
~~1 Y1\ ll!ebus seçimlerine hazırlan· ı 

il dır & . 
. >\~ltı~R'lin.kü meclisin i~ lima devre~i 

~ iıtı il bıteceği için hükumet yeni 
t iııt'hYapılmasına karar \'ermiştir, 
~ca~ abat 11 Kanunuevveldc baş

'y lır. 
llıluR'oslav hükumeti önümüzdeki 

~llıa.~r için çok iyi bir vaziyette bu-
ı.- tı 'y tadır. Çünki, bugiinkü hükô· 

o ıııu lıg-oslavyada 1918 denberi ku-
Y )ur oları siyasi teşekkülle• in en 

11~1 ~)arı ll olan radikal birliği partisine 
·cıJ' ~~ıka~~~tadır. Paı ti 1sloven halkçı 
1 ~\ıı erı ile Bosnalı müslümanlar· 
brı A 11ilıı,~Uteşekkildir: Bn .. s~retl~ parti 
d• 1111 v Sloyenlerın buyuk bır kıs· 

11 b· c büyük bir mikdarda Hırvat· 
it 

~a araya loplıyor demektir. 
1 )ııkheki) Dr. Stoyndino,·iç seçinı· 
llıck taşırken mevkiiııi kuvvetlen

\' vı.: hükumete en geniş milli' 
1~ t 1nek ınaksndiyle son zıman
. i!birıesinde iki değışiklık yap· 

8ır 
'IJ.ı taraftan kabineye birçok Hır· 

,~tıie~'tli1r aldı, diğer tar.:ıftan ka

~~~ı.ısı sandalynsız naı.ıı sıf.:ıtiylc 
1:-tıaav hı.ılkçı partisinın şefi B. 

lı uıı~a yer veıdi . Halkçı partisi 
t tıı~~nıihdeki ı-eçiın mücadelesin· 

ly, hn bir amil olacakt:r. 
~leti l'rıalumut alan kiınseleı in tah · 
1t 8i ıı: göre Dr. Stoyadinoviçin 
1 llıu 0rıümüzdeki reçim1erde büyük 
~ ıı0 \'.affakiyet knanacaktır. Sto
tt, dvıç. hükametin üç sen elin faa
t ı a~ıli siyasette olduğu kadar 

ıyı 81Ya.sctte de Yugoslavya için 
· nctıcer "ermiştir. 

Dr. Stoyadinoviçin harici siya· 
seti bu buhranlı devirlerde sulhu, 
temin! yaramıştır. Sulh da çalışkan 
Yuğoslavyanın en fazla arzu ettiği 
şeydir. Orta Avrupadaki son ha 
diseler hiç itiraz edilmiyecek Şekilde 
göstermiştir ki, Yuğos'avya için en 
doğru siyaset Dr. Stoyadinoviçin 
takip etti~i büyük , küçü~ bütün 
komşulaı ile dostluk ve iyi müna· 
sebat siyasetidir. 

Avrupa<laki gerginliğin son de
rece fazla olmasına rağmen, bu si
;·aset sayt>sindedir ki Yugoslavya 
bir askerini bile seferber etmeye 
lüzum görmemiştir . 

Yuğoslavya Stoyadinoviç hüku
meti ile saadete tekrar kavuşmuştur. 
Menılf'ketiu istibsdlatı mühım mik
darda f azlalcışmış, diğP r memleket 
it ılc olaıı ticari rnünasehat daha 
canlanmıs, nıt'rnleketin ~ana)·İ!eşti 
rilıııesi il('rl• miştir . 

Şuna lııç şiiph ~ yok kı öni' ıniiz · 

el• ki seı;i ııle rd e Yugoı;lav ıııılleti , 
iktıs · di saha la yaptl'I o1an , l11rici 
sahısıııJ ·, do~• ıı hueht eden hu 
siyasetin devamına rey verecektir . 

Macar hariciye nazırı 
Roınaya muvasalat etti 

Roma : 15 ( Radyo ) Macar 
horiciye nazırı buraya gelmiştir. 

Nazı r, b:>şv~kil Bay Mus41ini tara 
fından kabul edilecektir. 

> .. i._. ............ ._. ......................... ~ 

! Atatürk i • • 
ı Çekoslovakyada yeni hidiseler 
1 Çekler 300 kişilik bir 
!Macar çetesini yakaladı 

! i 
! i 
! Hariciye vekilimizi ! 
i kabul buyurdular i . . 
! Ankara: 15 (A. A.) - Re ! 
! lafcumhurumuz Atatürk ! 
! dUn hariciye veklllmlz Tev· ! 
! flk Ru,tu Arası dolmabah ! 
! çe earaylnda kabul buyur ! 
! mu,ıardır. Harlclyeveklll· ! 
! mlz uzun mUddet bUyUk ! 
! •etimizin yanlarında muh ! 
! teUf mesall hakkında ma- t 
! ruzatta bulunmu,tur. 

1 Yeni ÇekoSlovakya federal devlet olacak; ayni 

1 zamanda Reisicumhur için tek namzet göstetilecek 
t .-............... .-.. ......... ~.--. ....................... ·. 

Çek hariciye nazırının Berlindeki mesaisi devam ediyor . 
lngi iz - Japon 
münasebatı 

- ·-------
K~H>Uşrna 1 ara dün 

başldtHlı 

Tokyo: 15 tR1d,o) - İııgil 
lt-rı rıin ÇinJc-ki ııı c ı . f .ıollc ı inin hi 
ına) c~i meselesi dı afında lngiltere· 

bef sımf 
asker- sl
llh attma 

çn6rıldı 

Peşle: 15 \Radyo) 4-
Heş ~ınıf :ıskcr silah 
;ıllıııa çağnlııw~lır. 1 
Beılın: 15 (l{adyo]
Hıllcr Çekoslovak 
haı iciye nazııını ka 
bul buyt•tmuşlar ve 

ınuh' e ıf me!.eklcr üzerinde ut un 
bir göı ıişınedt: bulunmuşlardır . Bu 

görüşme esnasında Hitlcrin yaveri 
ve R bbentrop hazır bulunuyordu " 

Pıag : 15 [Radycl - Yeni Çc· 
k•>.>lovnkya f edeı al bir devlet ola
caktır . 

Slovaklar , Karpallar altı Rus
yası ve Çekler mü~tereken bir Rei
sicumhur için bir tek namzet göste. 
rilecektir. 

Praa- : 15 [Radyo] - Çekoslo· 
vak askeri dün akşam Karpatlar 
altı Rusyasında, Macar tethişçilcrin
den mürekkep 300 kişilik bir çeteyi 
muhr.sara ve esir etmişlerdir. Bunla· 
rın arasında Macaristan nasyonal 
sosyalist partisi şefinin oğlu da var· 
dır . Çeteyi teşkil edenlerin kafesi 
sil~hh ve Macar münevver gençlerin· 
den ibarettir. 

niıı Tokyo elçisi ilt> Japon hariciyesı • • ı • • 1 k 
arasında .. ko.~~şınalına başlan~~~tır. \ lngı ız-ıta yan onuşması 

Bugun ogleden evvel lngılız el- • 

Berlin : 15 (Radyo) - Bay Rib. 
bentrop, Çek hariciye naıırı ile gö· 
rüşmelerc devam ediyor. 

Müzakereler üzerine bir resmi 
tehliğ- neşredilmiştir. Au tebliğde , 
Çckoslovaky;mın bnndan böyle Al
manyaya karşı doğrulukla hareket 
edeceA"i bildirilmektedir . Hitlerin 
Macaristan-Çekoslovakya işinde de 
bir sureti hal bulacağı vadedildiği 

ilAve edilmektedir . 

çisi Konoye tarafından kabul edilmiş 

ve uzun bir görüşme . yapı1mıştır. Müzakerelere Kont Ciyano ve Lord 

Dörtler konferansı ta 
hakk\lk edemiyecek 

Pört arasında dün tekrar başlandı 

Paris: 15 (Havas)- Macarl~rın 

talebi li:zerine inkitaa uğrayan 

Macar müzJkereleı inin dörtler kon 
tuansı vasUsile ihyasına imkan kal· 
mamış gibi görünüyor. 

İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan 
hariciye nazırlarından müteşekkil 
bir konferaııs bu işte bir sureti hal 1 
bulmak için çalışmasınada imkan gö 
rülemiyor. Bunun için Çek · Macar 
ihtilafı gene Çek-Macar murahhas· 
lan arasında hal edilmek :üure terk 
edilmiş bulunmaktadır. 

ROMANYADA 
1 

Silahlanma nezareti 
ihdas edildi 1 

1 

1 

Kont Clyano 

Londra: l 5 (Radyo) - Kon la 
Ciyano ile Lord Pört arasında İngiliz 
-İtalyan mu:ıakerelerine yeniden baş
larımıştır . Gerek İtalya ve gerekse 
İngiltere, murahhaslarına fevkalade 
selahiyetlcr vcı miştir. Bunun ·için 
Müzakerelerin yakın bir zamanda iyi 

Bükreş : 15 (Radyo)- Roman 
y:\da bir silahlanma neıaretinin ih 
das edildiği bu sabah neşredilen 
bir beyannameden aolaşılm1ktadır. 
Bu nezarete eski gennerallerden Li 
ıisi tayin edilecegtir. 

1 bir netice ile nihayet bulacağı umul· 

• 

maktadır. 
l.ondı n siyasi muhafılinde aynı 

kanuatta bulunmaktadır. Esasen bu 1 

müzakerelerin temeli, son kuvvetince 

AT KOŞULARI 
Bugün öğleden ~onra Hipodromda yapıla;ak 

Geçen kOfulardan bir eetantane 

Yaıı~ ve Islah Encümeni taıafın
dan tertip edılen Sonbahar At ko

şularının ikincisine bugün öğleden son· 
ra tam saat on dörtle başlanacaktır. 

Evvelce ya1dığımız gibi bu koşular~ 

otuz sekiz Tt1y, At ve Kısrak gire
cektir . Bu koşulann da mükemmel 
olması ve oraya gidecek halkımızın 
istirahatlerinin temini için her tiirlü 
tedbirler alınmıştır . 

mü7.akerelcı inde başvekil Musolini ile ----
bay Çemberlayn arasında ifşa edilmiş 
tir. 

İspanyadan gönüllüleı inin sevki
ne başlanmasıda kont şmalardaki kü
çük ihtilaflardan bir danesinın bcrta· 
raf edildiği açıkça göstermMtedir. 

Başvekilimiz 
Arnavutluğun yeni 
elçisini kabul etti 

Ankara : 15 (Telefonla) - Baş· 
vekilimiz Bay Celal R:ıyar bugün; 
Arnavutluğun yeni elçisini kabul 
etmişleıdir. 

Alman yada. 

Yahudi bankası 

bulu nmıyacak 

Berlin : 15 ( A. A. ) - Rüdolf 
Lanser tarafından bankalar ve sigor· 
talar idareleri asamblesine gönde· 
rilmiş olan bir tebliğe göre, Alman 
bankalarında müstahdem hiç bir 
Yahudi yoktur. Tebliğe bütün Ya· 
hudilerin kambiyo piyasalarından 
çıkarılmış oldukları ilave edilmekte· 
dir. · 

Yahudilere ait olan l'. ahudi ban 
kalara işlerini tasfiye etmeleri ve 
yahut bankayı ari bir müesseseye 
devretmeleri ihtar edilmiştir . 

Amerikadaki 
Alman casusları 

Muhakemeye başlandı 

Erkek ca•u• Amerlk•n 

h•v• fitrelerini çaldılını 

m•hkemed• itiraf •Hl 

Nevyork : 15 ( Radyo ) - Fe
deral mahkeme, Almanyaya casus· 
luk suçundan dolayı yakalanan bir 
kadın ve iki erkeğin muhakemesine 
başlamıştır . Casusun bir tanesi 
Amerika askeri hava Şifresini çal· 
dığını itiraf etmiştir . 

Suçlulardan kadın Lf>rbcr Haf
manın da cürüm1ü olduğuna dair 
deliller elde edilmiştir • 

Hitler-Drangi 
mülakatı 

Berlin : 15 { Radyo ) - Sabık 
Macar Başvekili B 4Y D:angi burada 
bulunuyor. Sabık Başvekil 1 Alman 
devlet reisi Hitler tarafından kabul 
edilmiş, uzun bir görüşme yapıl· 
mıştır. Bu konuşma esnasında Hit· 
lerin yaveri ve Bay Ribbentrop hı
ı.ır bulunmuşlardır. 

Konuşmalara bugün de devam 
edileceti söyleniyor. 

Son dakika: 

Türk - ltalyan ticaret 
anlaşması dün imzalandı 

Ankara : 15 ( Telefonla ) - Türkiye - ltalya iktisadi müzakereleri 
neticelenmiş ve bu mevzudaki muahede buglin merasimle imzalanmıştır. 
Muahede Bay Numan Menemencioğlu ile ltalyan Fevkalade Murahhası 
Depetto arasinda neticelenmiştir, Bu münasebetle verilen ziyafette sa· 
mimi nutuklar taati edilmiştir . Türk - ltalyan ticaret muahedesi 30 
Haziran 1940 senesine kadar mer'i olacak ve 1 Teşrinisanide mer'iyete 
girecektir . 
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PiJAMAMI 

ENTARiMi? 

l ş eh ü ır ha lb> ~ ır o e ır ü l 
ı, ___________________________________ l _____ I ______ , 

Sanat okuluna 

Erkek 
nasıl 

ve kadın yatarken 
elbise giymeli ? 

Girmek. isteyenlerden yal
nız bir talebe alınacak 

Nafia Veklletl trenlerde yolcularm pijama ile gezmelerlnl 
•••ak etmiş. Kendim - beJkl çok gezmedljilm için - .şimdiye 
kadar trende pijama ile gezen yolcu gör medlmse de Nafia 
Veklletinln bunu yasak etmesine göre öyle yapanların bulun 

Bölge sanat okullarına girmek· 
için imtihana giren otuz sekiz talebe 
den } afıınız şehrimizden Mt"hmet Çe 
lik adında bir talebenin muvaffak 
olduğu ve bu taleben;n Konya sanat 
Jlıt ktebioe gönderilmesi ~ ültür ba 
kanlığından kültür direktörlüğüne 

bildirilmiştir. 

dujiu ,upheslzdlr • Her halde 1 
P•k yerinde tıır karar ••• T k Ofı· sı· 

Trende rahat etmek için Opra 
pl)ama gıyen yolcular Franmz ' --...--------

Bir ilk okula şube 
ilave edildi 

romancısının Japonyadaki adetlerle 
alay etmek üzere yazdığı meşhur 

.. Sayın kır atemi " Honorable par· 
tie de cambagne ) kitabını okuma 
mış olacaklar . Japonlar da öyle 
yaparlarmış . Şın.endöfer vagonuna 
girince, caketlerini ve pantalonla· 
rım dürüp, büküp rafın üzerine yer. 
lcştirirler ve onların yerine pijama· 
)arını giyerek rahatlarına b11karlar· 
mış ... Bizdeki pijamalı yolcular o 
romanı okumuş olsalardı , böyl~ 

yapmanın rahata· uygun olmakla 
beraber .. Muaşeret adabı ,, bakı· 
mından . romana girecek kadar · 
çirkin olduğunu anlıyarak rahatla 
rını çirkiıılıkte aramaktan çekinir. 
lerdi . 

Bıı pijamalı ) olcular belki, pija· 
manın bıze Avıupa'dan geldiğine 

hemde alacalı, lıir çoğu da ipekli, 
kumaşlardan dıkildiğine bakarak bu 
nu medeniyette gec ıilC entarisir\den 
ileri ve herkesin önünde giyilebile 
cek bır şey sanır1{lr da onun için 
trende gecelik mtarisi giymi)'e ce. 
sar~t edemedikleri halde pıjamaldrı
nı giymekte mahzur görmezler ... Hal 
bu ki pijama gecelik entaı isinden ge· 
ridir. Elbette bilirsinizki bu biçim 
gf'celik elhisesini lngihzler hintliler 
den öğrenmişler ve oradan başka 

mem1elCetlere, bize de, yaymışlardır. 
Fakat keltmenin etomojisina dikkat 
ederseniz anlarsınız ki ancak Iran 
dılindeki bicame yani elbisesizlik 
hal~ demek\ir. 

Vaktile b;zde pt" gecelik entari 
giymeden qonla, JıOllllekle yatanlar 
dan bazıları sabahleyin '!kmek al· 
ma için sokağa da öyle çıkarlaroı. 

1 • 

Nitekim bilim rahmetli maha le ıma 
mı da geceleyin yalnız donla gömlek 
le yattığı i~in, her sabah köşe başın 
daki bakkal dükkanına aynı kıyafet 
te, giderdi, Yalnız, göz1eri ihtiyarlıkt 
tan ar tik iyi görmedığinden, fazla 
olarak, gözlerinde altın kenarlı gözlü 
ğü bulunurdu. Pıjama da, ne kadar 
alacalı ve ipek1i kumaştan olsa, gme 
donla gömlek demektir. Kırk ) ıl 
önce · artık nesli bile kalmıyan ına 
halle İmammın donla, gömlekle 
bakkal dükkanına gitme~i bugün bi 
ze ne kadar ç.iıkin gelirse, pijama 
ile trende gezmek de gene o kadar 
çirkindir ... 

Ankarada bir toplantı 
yapılacak 

lstanbul : 15 - Toprak mah'iul Reşadbey mahallesindeki ismet 
leri Ofisi umum müdürü Hamza lnonü ilk oku'unıın ikinci sınıfına 
Osman Ertan, dün beraberinde u· bir şube daha ilave edilmiştir. Bu 
mum müdür muavini Bay Şakir Tu ' şubeye yağmur ve çamurdan diğer 
ralı olduğu halde Ankaraya hareket 1 okullarda devam etmek mecburiye 
etmiştir. tinde kalan bu mahallenin taleb..le 

Bu hafta içirsinde Arıkaraya ha. ri alınacaktır. 
reket etmiştir. 

Bu hafta içersinde Ankarada lk 
tisat Vekili Bay Şakir Kesebirin 
başkanlığında toprak mahsulleri 
Ofisi umum müdür ve muavinleri ve 1 
Ofıs idare meclisi ilk toplantısını 
yapacak~r. 1 

Toplantıda Ofisin muhtelif işle- 1 
ri üzerinde konuşulacaktır. 

Bit ilkokulun inşasının 
ihalesi dün yapıldı 

Mirzaçelebi mahallesinde tuğla 
dan yapılması kararlaştırılan ilkoku 
lun yapılması bir müteahhide ihale 
edilmiştir. Yakında bu okulun da 
yapılmasına başlanacaktır. 

mesini pijamadan jyi temin eder . 
Pijamali:\r da vakıa geniş olur, fakat 
pantolon kısmının uçkurlu olması 

mutlaka az Ç<Jk sıkar ve vücudü 
iki kısma ayırarak havanın bütün 
vücut üzerinde dönmesine mani 
olur... ijamanın kocaman düğme. 
!eriyle, süslü kordonlariyle ve c .. p· 
helerde unutabileceğiniz türlü türlü 
şeylerle yatakta rahatsız etmesi de 
başka ... 

Orman memurları
nın görecekleri işler 

1 

Her zamanın en büyük hekimi 
olan lpokrat, zamanında pijamalar 
daha bilinmezken, gündüz bile pan· 
talan biçiminde elbise giymenin bü. 
yük düşmanı idi. O zaman pantaloıı 

veya şalvar, yahut potur giyen şi· 
mal adalarının züriye Jeri, gündüz. 
leri de boy entarisi giyen yunanlı 

lardan az olmasını onların giyinmek 
tarzına atfederdi .. 

Bugün, büyük hekimin sözünü 
yerirJe g tiı mek için gündüzleri -
en ağır h nt kumaşından bile olsa-
boy entarisiyle gezemiyeceğimiz 

şüphe.sizdir. Fakat pijama ile yatağa 
girrnce onun gösterdi~i mahzurun 
bu zaman ia da <ioğru olduğunu 

kabul etmek zaruridir. 
Bayanların pijama giymeler ine 

gelince o, gliz,.f bir tabloyu ipekli 
kumaşa sararak saklamıya benzer 
ve o kadar yazık olur. Halbuki ge 
celik gömlt:ği, tablonun etrnfındaki 

kadro gibi, içindekinin güzelliğini 
artırır: Onun için kadın pıjaması ne 
kadar parlak olsa onun sağlık b;\· 
kınımdan faydasını aramıya lüzum 
yoktur. 

ULUS - O. A 

Ziraat BakanLğı tarafındcın ha 
zırlanan ve Devlet Şurasınca tetkik 
olunan orman umum müdürlüğü 
memurlarının görecekleri işler hak· 
kındaki nizamname Bakanlar Heye· 
tince kabul edilmiştir. Nizamname I 
genel direktörlük ve şubelerinin va 
zife ve selahiyetlerini ayrı ayrı izah 1 
etmekte vilayet teşkilatında çalış~
cak orman mensuplarının vazifeleri· 
ni, selahiyetlerini esaslara bağlamak 
tadır. Nizamnameye göre mektep· 1 
)erin idrase, tahdit ve sınırlama, teş.1 
cir, fidanfıklar, amenajman, mücade. 1 

le ve fenni araştırma, imar İşleri or · 
man umum müdiirlüğ'ü tarafından 

tanzim olunacak talimatname hü
kümleri dairesinde y1pılacaktır . 
Muvakkat · maddeye göre orman 
kanununun neşrinden evvel aktedil· 
miş ve bir seneden fazla müddetli 
mukavelelere bağlı orm:ınlar vüsat· 

1 
ll"rine ve senelik tahammü ileri mik 
tarına göre umum müdürlükçe revir 
veya bölge addolunarak müddetle· 1 
ri bitinciye kadar mukaveleleri hü. 

1 kümlerine göre idare olunacaklar· 
dır • 1 

Vilayetiıniz Evkaf 1 
Müdürlüğü 

1 Açık bulunan Vilayetimiz Vakıf· 
lar Müdürlüğüne V cskıflar Müfettiş· 1 
!erinden Mazlunıuıı tayin eJildiği 

haber alınmıştır. 

Kamyon vakaları 
çoğalmağa başladı 

Yusuf oğlu şoför Ali idaresinde 
olduğu kamyonunu Abdullah oğlu 
lbrahim adında birisine çarptırarak 
on gün sonra tekrar muayenesine 
lüzum görülecek derecede yaralan
masına sebebiyet verdiğinden ya. 
kalanmış ve hakkında kanuni mua-
mele yapılmıştır. • 

Yaralı lbrahim tedavi altına 
alınmıştır . 

istasyon büfesi 

Adana istasyon büfesi İnşaatının 
bittiğini evvelce yazmıştık . Büfe 
bir müddettenberi kiraya verilmek 
üzere bulunuyordu. 

Gerek büfe ve gerekse gardaki 
büvet, her iki kısmı iyi bir şekilde 
idare edecek ohn bir müstecire 
verilmiştir. Büfe ve hüvet yakında 
açılacaktır . 

lst~syon büfesinde yiyeceğe ait 
her ŞP.Y bulunacak ve servisler çok 
mükemmel olacaktır. 

15 Te,rlnlevveı 938 

Gökyüzü a~ık. Hava 
garlı, Ufuklar kesif sisli. 
sıcak gölgede 27 derece. 

hafif rüz· 
En çok 

İstanbulda . yeni 
oteller 

lstanbul : 15 - lstanbulda otel I 
V.! eğlence yerleıi yapmak üzere 1 
bir Çek guıupunun Denizbank'a ve 
Türkofis'e müracaat ettiğini yaz· 1 

mıştım. Çek gurupu , beynelmilel I 
otelcilikte tamnmış olduğundan bun· 
ların müracaatı alaka ile karşılan· 
nıışbr. Ancak otellerin ıslahı ve sı· 

nıflara taksimi hususunda lstarıbul 
otelciler cemiyetinin de bir proje 
hazırlıyarak Beled yeye vermiştir. 

O~elciler cemiyeti , çeklerin bu 
müracaatları üzerine, aralarında top. 

1 
lanarak Belediyeye yenide müracata 
karar vermişlerdir. OteJciler, Is tan· il 

bu 1 oteller inin ıslahı ve hariçten 
seyyah getirt~cek şekilde tensik1, 
edilebilmesi için kendilerinin pro- j 
jeler hazırladıklarını ileriye sürerek I 
çtklerin müracaatlarından evvel ken 
dilerinin projelerinin tetkik edilme· 
sini istiyeceklerdir. 

Otelciler , milli bir sermaye ile ı 
teşekkül edecek bir şirketin bu İşi 1 

başaracağını iddia edeceklerdir. O· 1 

telcil~rin ha7.ırladıkları projeler bu 
günlerde Belediye Reisliğine veri· 
lecektir . ' 

Sağlık bakımından da pij ma 
ile gezmek onunla evde dolaşmak 

bile pek yanlış bir şeyc!ir. Pajama, 

olsa, olsa gece. yatakta giymiye ya. 
rar. Yatakta giyilecek olan gecelik 
elbiseyi trende. hatta e.vde de dola 
şırken giymek onu mutlaka .kirlet
mek demektir. 

• l 

5 
A· 
N 
A-

Bir kere oynanan 
eser... Bu, bin kere 
söylenen yeni .söder 
gibi kıymetini asi a 
kaybetmiyen ve bila
kis o nisbette değer 
kazan•n bir eseri göı1 
teri yor. 

VERTER 
1 

insan yatacağı vakit, gündüz ~ 
elbisesini sadece onu buruş,turma ı 
mak, iÇin değil, yatakta tozlanma. 
mış ve kirlenmemiş bir şey a~ymek 
üzere çıkarır. Pijama yatakta &,iyJ. 
lecek elbise olunca onu evde bile 
gez.erken giymeme.lidir. Evde hafif 
gnmek için giyilirse yatarken onu 
çıkarmalıdır. 

Yatakta giymek için, doğrudan 
doğruya vücut üzerine uzun bit ge 
celik entari gitmek pijamadan daha 
iyidir. Genişce bir gecel.k entari 
vücut üzerinde havanın şerbest d()n 

T 
Bütün klasik eser 

ler kim Lilir kaç hin 
dtfa oynanm1ştırl 

Mesela, (Verter) 
operası yalnız. Pariste 

ki Opera Komid'te Salı günü birin. 
ci defa olarak temsil edildi ve bu 
büyük yıldönümünde Fransız Cüm· 
burreisi de bulundu. 

(Ver ter) in birinci temsilinde bir 

locada 78 yaşında bir ihtiyar da 
bulunuyordu. Fakat her halde her
kesten fazla heyecan duyan biri var 
sa o da bu 78 lik ihtiyar, M. lbos · 
tu ., 

M. lbos, 1893 te, yani ~unddn 
tam 45 sene evvel ayni eserde Ver 
ter rölünü oynamış meşhur bir te· 

nordur. 
M. lbos, gençlik hatıralarrndan 

birini şöyle anlatıyQr. 
- O zaman konservatuvarda 

okuyordum. Bir çok talebeler gibi 
ben de, hir odada yatar kalkardım. 

Tdşradd bflğımız vardı. Babam 
bana l.izim bağın üzümlerinden 
yapılmış şarap gönderdi. Arkadaşlar 
da l u ~araptan birer bardak içmek 
için lır r zaman L;r fırsatını bulup 
benim odaya gelmeğe calışırlardı. 

ne ... 

Biı sabah k;ıpı çalındı. 
- Kinı o dıye sordum. 

Aç Lenim! dedi. Ben: Masse· 

Fakat boş bulundum: 
-Şarap içmeğe geldinine baş 

ka kapıya! diye bağırdım. 
O akşam banaşöylc bir pusla 

a etirdiler: 

Bir Ormanda 
yangın çıktı 

Zenci allahı 
kadın peygam 

1 

Karaisalı kazao;ında Kaledağı kö 
yü civarındaki ormanda yangın çık· 
mış ise de jandarma df"vriyesinin 
ve halkın yardımiyle büyümesine 
meydan verilmeden söndürülmüştür. 
Bu yangında elli yedi çam ağacı 

yanmıştır. Yangının ne suret le çık; 
tığı tahkik edilmektedir. 

Mahkum ve mevkuflarıu 
askerliği 

Adliye bakanlığı, vilayetlere bir 
tamim yaparak hapishanelerde mev 
kufların her üç ayda bir askerlik 
vaziyetlerinin bildirilmesini istemiştir. 

Bunları aceba kim çaldı? 

Ali oğlu Fahri adında birisi evi. 
nin cümle kapısının üzerindeki pen 
cereden el uzatılmak suretile oda 
önünden dört caket, bir manto,· iki 
pantalon, bir iskarpin, bir pardesii 
ve oniki lirasının meçhul şahıslar 
tarafından çalındığını ~ikayet etmesi 
üzerine tahkikat ve takibata başlan 
mıştır . 

Asfalt yollar 
Ankara ve Babıali cadde

leri asfalt olacak 

İstanbul : 15 - Ankara ve Ba· 1 
bıali caddelerinin asfalt olarak inşa 1 

sı için müteahhit tarafından yapılan 1 

hazırlıklar bitmiştir . Şimdi parke 1 

taşları sökülmektedir. 1 

Belediye, Ankara ve Babıali cad 
delerinden çıkacak taşlara Sirkecide 
lbnikemal ve Ebusuud caddelerini 
yaptırmıya karar vermiş ve müteah 
'1ide dün tebliğat yapmıştır. 

Müteahhit, Ankara ve Babıali j 
caddelerindeki taşları söktükten son 
ra zemini beton inşa edece~ ve üze : 
rine asfalt döşiyec<!ktir. inşaata, Ba · ı 
bıali caddesinin Divanyolundaki ha· 1 

şından başlanacaktı. • 

Sıhhi kongrelere gıden 
delegeleriıniz döndü 

Anka"a : 15 (Hususi) Eylulün 
24 ünde Amstrerdam ve Roterdam, 
"da toplanan tropikal hastalıklar ve 1 

sıtma kongresine hükümetimiz adı 
rHl iştirak eden sağlik ve sosyal ya· ' 
rdıın bakanlığı hıfzıssıhha daire!$i 
reisi B. Dr. Şerafettin Aramanoğlu 
ile Hıfzıssıhha mektebi direktörü B. 
Mahmut Sdbit Akalın şehrimize 
dönmüşlıtrdir. 

Roma'da ecnebi doktorlara için 
açılan sıtma brslarma hükümetimiz 
tarafından gönderilen hıfzıssıhha da· 

1 

dairesi sıtOla mütehassısı B. Dr. Is· 
mail Bakkı Arda Ankara'ya dönmü· 
ştür. 

"Deli veya aptal de~ilsen gel 
benigörl 

Masst'ne" 
O zaman, üstadın ellnine sarılıp 

af dilemek için nasıl koştuğumu 

tahmin edersiniz. Masse.ne bana 
..Nana Sahih" te bir rol hazıı lamış 

çünkü eserin sahne için bestesini ya· 
zan kendisi idi " 

Masseııe ile bu şekilde tanışan 
ve ahbap olan genç sanatkar. on· 
dan ssura daha birçok büyük ope· 
ralarda başlıca kahramanlan temsil 
sil ediyor ve Pariste (V erler) oynan 
dığı zamau yine Mcssene ona eser 
deki baş ralü veriyor .. Fakat, lbos 
oşarap hadisesini asla unutmamış 
tır. 

Amerikadaki zencilerin 
sayılan ilahi Baba bu gün k 
İngilterede bir kadın pey 
bulmuş bulunuyor. 

Misis Goys Niyuton iı 
bu kadın Londradaki bir ıe 
lediye rei5İnin karısıdır. Mi~ 
ilahı Laba dininin bilhassa if 
tında çok faydalı neticeler " 
iddia etmekte ve herkese bd 
girmeleri tavsiyesinde bulu 
dır. 

Misi, Goys: 

- Misal işte beni diyor· 
babanın dinini öğrendim. ~ 
ru buldum ve tatbikata ba 
Bu dine olan imanla derhal 
bir işe giriştim ve iflas etınek 
bulunan bir ticarethaneyi satı' 
dım .. 

Ertesi günden itibaren ti 
ııe arı kovanı gibi işlemeğe 
Bunun sırrını yalnız ben bili 
Çünkü,. ilahi babanın dinind• 
lar ettim, A\lahtan miişteri 

Faka, biraz. ihtiyatlı davr• 
lazım geldiğini sonradan , 
Çiinkü, f azlu dua ettiğim bif 
mağazaya beş yüze yakın 
geldi. Satış memurlarım bat' 
madılar .. 

Nisis Coys Niyuton bu 
zengin bir ticarethane 
Kendisine bu serveti kazandır 
nin mü essi si zenciler ilahın• 
etmt'k için yakında Amerik•1 
cektir. 

Kralın imza 
üstünde uyu 

günah sayılır 

G~çenlcrde Pari&e AnnıJ' 
mürııessiller gel:niş, kılıklar!. 
leri ile herkesi alakadar etlll 

Bundan 76 sene evvel, 1 
Siyam taraflarındıtn da ba 
heyet gdmiş, kıyıııfetleri ve . 
Paris halkını haylice eğlend 
t3angok tan gelP:n bu müme 
zamac Versay ve Vensan ta~ 
kabul edılmiş, h:atta kendıle 
!içenin pavyenu d1hi tahsis 
ti . Mümessiller bu pavyond• 
caklardı . 

Fakat baha ilk gecf', P8 
garip bir hadise olmuştur : 
düf en pavyonun birinci lca.b 
elçiye, ikinci katı orta elçı7" 
müştür. 

ikinci katta yatacak ola* 
gireceğı sırada, birdenbire 
vaz geçmiş ve odadan dışı 
lamıştır, 

- Yahu nereye gidiyor 
yatmıyorsun ? 

Diye sarmuşlar, adam : 
- Burada yatmam da 
Diyl" tutturmuştur. T 

yatağından kaldırmışlar, a 
çin yatmak istemeditini 
lardır. 

Meğer birinci katta ya 
de Bangok kıralının kendi 
ile yazılmış evrak · l::ulunu 
Siyam protokolun3 göre k 
za.;ınm iistünde uyumak Y 

Nihayet podrum katın• 
miş de adamcağız öyle uyd 

Evde çall,mak Ua•~ 
kadm aeçı ve bir hl 
haranıyor. lstlyenıerlo. 

hanemize müracaat • 
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e 

eykelci 
il O:b· 

6' ı ma 
ttralara sa. 
llat ilf!rnin 

rastgeli 
tlıur hey 
Renıi Magr.e g~nçken, ken. 
llıoddli~ eden kızla evlen
rnk~ gençlik, yiı mi yaşının 

VE Zevcesi 
Yüksek terbi

yeli, zevk sahibi 
kimseler olan şa· 

to sahiplerinin da· 

vetini kibar sınıftan insanlar daima 
beklerlerdi. Çünkü şatelarının ve ci 
varının güzel manzarasını, misafirle 
ri iyi muamel~yi bir tarafa bırakın 
onlarda değerli kimselerler karşılaş 
mak fırsatını da bulurlardı. 

Macar hükumeti 
istifamı edecek? 

Londra : 15 (Royter) - lmredi 
hükumetinin istifası umumiyet itiba· 
riyle partiler tarafından istenmekte
dir. Bunun için lmredi hükumetinin 
istifa etmesi kuvvetli görülüyor. 

Buna sebep, lmredi hükumetinin 
Totaliter devletlere t~mayül edişi 
v~ demokrasilere karşı lakayt ka
lışıdır. 

Partinin afişleri 

Amerika da 
' 

Milli Müdafaanın takviye- 1 

si programı genişliyor 1 

Vaşington : 15 (Radyo) - A 
merikada Milli Müdafaanın takviye. 
si proğramı genişletilmektedir. Bu 
hususta müdtehit devletler Reisi· 
cumhuru Bay Ruzveltte bir beyan· 
name neşretmiş bulunmaktadır. Ye. 
ni proj~nin tatbiki için hazırlıklara 
başlanmıştır. 

lngilterede 
milli hizmet 

Sahife ~ 
_!22!9 

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

Asri Sinema 
Bu akşam 

Saygı değer müşterilerine geçen yıl çok beğrmdi.kl7ri ( ~LK. ACI ) fil 
minden daha entere,)an ve daha kuvvetli ve çok ıstıfadeh bı( mevzuda 
Alman sinemacılığının harikası - Tatkı sesin - Nefis renklerin - ilahi 

güzelliklerin birleşmesile meydana gelen 
• 

---------------------------
Aşk ülkesi 
Misilsiz eserini sunmakla şeref duyar 

Oynıyanlar: Oskar Sima-Rusti Hbrer 

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır. Localar mızı telefonla isteyebilirsiniz 

~ ıçinde, i~tikbali hiç dü
ı· Yle bir şey hissetmez bi 
ile, daima genç kalacağını 
Ve ölümün mevcut bulun· 
b~lditi için, olgun yaşa ge 
hıç bilmiyormuş gibi dav-

Resmi Magne anlamıştı: Onu o
günkii toplantının ehemmiyeti daha 
fazld atls.n diye çağırıyorlardı. Saf 
kalpli bir adam olduğu için, onun 
gibi bülün meşhur kimselere gördü 
r ülen bu vazifeyi hiç teredJüt etme 
den kabul etti. Sonra, karısının da 
yine her zamanki gibi silik bir mev· 
kide kalacağını da biliyordu Çünkü 
karısı yeni bir muhite ğirdiği zaman 
hiç sesini çıkarmaz, otururdu. Sıkıl
diğındnn mı? Hayır, kurnazlığından 

belki. Evvvela tanımadığı bu muhi 
tin havasını kcklar, sonradan hare· 

Ankara : 15 (Telefonla) - Par 
ti Cümhuriyet Bayramında yurdun 
her tarafında umumi yerlere asıla· 
cak iki iki güzel afiş hazırlamıştır. 

Londra: 15 (Radyo)- Gazeteler i-----------------
milli hizmetin geniş bir plan dahilinde 1 

şumull:rnacağından bahsetmekte ve 16 
yaşından 60 yaşına kadar her trkek i Magne de ancak meşhur 

~ları ağarmağa başladığı 
~ŞÜnebıldı : Fena bir izdi

l§tı Fak at bunu anlamak· 
leç kalmıştı. Karısı ellisine 

__ , • ._...
1
'• tazeliğini de iİİzelliğini 

~ n kaybetmışti. 
•.kalan bilgisizliği ve ya· 

.. 
1 

ıdi, Sonra, hakikaten la 
·,r tdılemiyecek bir huy da 
~1• Kıskançlık. kete geçmiye ham !anırdı 

Kazım Özalp 
1 

için askeri mükellefiyetin ihdas e- 1 

Ankara : 15 (Telefonla) - Mil- dilecetini yazmaktadır. Aynızaman· 
li Müdafaa Vekilimiz General Ki- da matbuat bu düşüncenin hararet-
zım Özalp bugün fstanbuld.m An le taraftandır. 
raya dönmüşlerdir. I Lord Loyd Romanyada 

Kristof Kolomp hakkında Bükrı ş : 15 (Radyo) Roman 

Ruzveltin si tayişi yada Prenıes Bibeskonun nıisafiri 
olarak bulunan fngiliz Lordlar Ka
marası azisındım Lord L.oyd, kral 
tarafından kabul edilmiştir. 

~ 6 -birinci teşrin-pazar 2,30 matinede 
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 yeni Türk musikili eserini sabırsızlıkla bekleyiniz ~Ve güzelken olduğu gibi 

ti ~arılık hakkında çok fazla 
e bulunuyordu. Bununla be 

·~ 

işte, Remi Magne'nin bir alay 
hayranları çevirmiş: heykeltraş sana• 
atine, nası! çalıştıtına. fıkirlerinc 

dair sorulan suaallere cevap veri
len suallere cevap veriyor. Onda 
bütün sanatkarlık istidadı ile bera· 
her güzel bir söz söz söyleme kud -

Vaşington : 15 ( Radyo) Ame· 
rika reisicümhuru Bay Ruzvelt, hir 
beyanname neşrederek Kristof Ko 
lombun efsanevi teşebbüsünü medb 
etmiş ve hir koloınb günü tayin edil· 
mesini cemiyetlerden rica etmiştir . 

Taymis gazetesi, bu ziyaretin 

9868 Romanyada bir yüksek tahsil en~ Telefon 250 Asri 

tifü~açma~aal~adar ~d~uoo ' -------·---·-----------------~ yazmaktadır. 
~ ~allı sanatkar hayatında 
. )Uk hatayı tamiri aklından 

~r~ub .. · · b' d b 
~ •• ı ıyı ır a am oşan-

8i, layfılclarından haberdar de 
.taraftan sıkılganlıtı, vak'ti e kapılarak aldığı, ya· 

...._!•rlayan ve onu kendisine 
~-q bir kadnu kovmasına 

1 reti de vardır. Sonra neteli ve zeki 
bir adamdır, hem kendisi e~lene, 
hem kendisi eğlenir. h.,m başkala· 

Yalnız Şaheserler Gösteren 

(TAN Sineması) 
!'ei'Ordu 
'~ltraş, şöhreti önünde bü · 
~ı açan ıanat hayatına 
~· nı da sokardı. Herkes 
~ bir ziy., f ete üstad çağrı-

rını eğlen füir, . 

Bu Akşam Bir aralık, konuşma döndü do· 
laşh onun en hoşuna giden mevzu 
üzerine geldi. Herkes etrafına top· Mevsimin ikinci Gala Müsameresi olarak Nana Filminin unutulmaz 
lanmış onu dinliyorda. Remi Magne 

1 
büyiik Yıldızı 

tarihin muhtelif devirlerinrlen bah· 1 • 
sediyordu. Sonra Fransa krallarının 
metresleri arasında bir benzerlik bu. 

(Anna Sten) 

1~an kansile berabtr ça 
•ıırndır 

tib' 
1 

tcLı 1 toplantalarda kadının a 1 

ıunduğunu işaret ederek siyaretteki 
rollerini, hayatlarındaki hususiyet-

1, Çarlık Rusyanm Şaşalı ve Debdebeli zariıanında cereyan eden Rus 
Musikisi, Rus Şarkıları ve Rus Danslarile süslü ve fevkalade bir mcvzua ı 

sahip 

l 
lrla soğuk sotuk gülme· 

tra.a - h. . ~t Y mut ış ıztırap verır· 

~ karısını susturmanın im· 
!81.t tu. Kocası kadar kendisi 

et kazanmak istiyordu. 
~. . 'l.a Zıyet karşısmda herkes : 

Vallı adama ne kadar ya· 
1 derdi, 

~I~. beraber, Remi Maine 
~ ıaıne sakin bir hayal te· 
\ Ye rnuvaff ak olmuştu. Bü · 

tte~cr. üz~~nde çalış~cağını 
bır koşeye çekilıyordu. 

8- . ırı deyince akan sular du 
~incirden boşanma deli bi · 
~ 'met ederdi. Çünkü iş de. 
~'~ ıclecek para demekti. 

i ~ <>ndan biı kaç saat erken 

1ç~ heykeltraş kitapları ile 
almak fırsatını buluyor. 

" • 1 · .. ~'etle, Lir müddet sonra 
~~ 1 

tamamen tarihe verdi. 1 

,~•lar, fıkralar, vesikalar ara ı 
at •tkar mazinin hayaletleri 1 

'cı •da yaşıyor, evindeki ha· 
&ını unutarak okuyor, oku· 

t'it 
~~ bi~ gün öyle garip bir 
b u kı görenler bütün ömür 
•tıtlayıp hatırlayıp gülecek 

~'t 
~ ~c Yaz için bir köye gitmiş. 
~· bir köşk tutmuşlardı. Bir 

t) 
1k~agne'yi (tabıi, lcarısile 

teı 0 Ydeki şato sahipleri ci· 
: P .ırislilere her sene ver 

Ylardan birine davet etti· 

leri anlatmıya başladı. 1 

Heykeltraşın karısı da oturduğu 
yerden doğrulmuş, ötekilerle bera. 1 
ber o da kocasının anlattıklarım din. 1 

fiyordu. 

Vakit ilerlemişti. Dışardn bir iki 
otomobilin motörü işlemiye başla· 
mıştı. Misallerdeb belki yirmisi Re
mi Magne ile karasını evlerine kadar 
kendi arabalanle götürmeyi teklif 
ediyorlardı. Çünkü heyketraşan oto 
mobili yoktu. Sanat insana şöhret 
kazandırabilir, fakat pek nadiren , 
zengin eder. ı 

Remi Magne yapılan tekiifleri 
nazik bir şekilde reddediyor. yürü
ye yürüye gitmeyi kendisine de, ka·J 
rısımn da c;ok sevditini söylüyor· 
du. 

Bunun üzerine, değerleri de faz 
!a ısrar etmediler ve heykeltraşla 
karısı, yanyana, şatonun parmaklık· 
lı kapısına doğru yürümeye başla· 
dı11'r. 

işte, şatoda kalan son misafirler 
o hiç unutmıyacakları sı1hneye bah
çeye bakan pencerlerden şahıt ol· 
dul ar: 

(Balalayka) 
Göz kamaştırıcı ~aheserinde takdim ediyor 

Rus kadınının büyük aşkı, Rus kadınının sönmek bilmiyen i htitası, 
Rus koroları tarafından söylenen n~fis ş ukılar, s !yri ı ~ Joyulın lL güzellik 
kazaska oyunları, içli ve acıklı sahneleri.. BALALAYKA, Mevsimin en · 
Büyük Filmlerinden biri olarak kalacaktır. 

ilaveten: 

(BELA LUGOZİ) 
nun müthiş heyecanlar filmi 

(Doktor 
nın 3 cü Devresi .... 

Hazırlanınız 

Pek Yakında Pek Yakında Pek Yakında 
Sinemanın yeni harikası 

(Deanna Dur bin) 
Seyrine doyulmaz harikulade bir şaheserde 

Üç Modern Kız 
Muzik, Şarkı, Gençlik ve Güzellikler filmi 

BUGÜN 2.30 da Balalayka ve Doktor Şandu 
2 ve 3 cü Kısımlar 

~862 

Madam Remi Magne, adımlarını 
iri iri atarak yürümeğe çalışıyor, fa. 
kat kocası daima kendisinden ilerde 
dir. Oııun için, ona söyli~·eceklcrini ı' 
yüksek sesle-, adeta bağıra bağıra . mı sen bütün bunları beııim yanımda 
söylüyor: 1 .. anlatmata? ı 

yoiuna devam ediyor. Karısı da ar
kasışdan. Biraz sonra şıttodakiler sa 
natkarın akçıl sakalını da karanlık
ta kaydediyorlar. Fakat karısı, sesi 
ni gittikçe yükselterek bağırıyor: 

- Ne adamlarmış o Fransa kra' Sonra yumruklarını sıkıyor: 
larıl 1 - Bir de evli adam olacaksın! ı 

Heykeltraş, başı önünde, ilerle- j ~ylesene, pis morukl 
mesine devam ediyor. Heykeltraş hiç cevap vermiyor. ı 

Ne çirkin şeyleri Utanmadan Başını önüne tjmiş, iri adımlarla 

E SLZCS a R • == 

- Ben namuslu bir kadınım! 
t\nladım mı? 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
Kaııwı ı\'o: 34<J9 

Kanunu 
Kubul tarılıı : 271611938 
Neşrı tarıln : 141711938 

- Dünden artan -

Madde 112 - Haysiyet divanı, disiplin davalarını evrak üzerinde 
tedkik ve rüyet eder. Ancak ; işten veya meslekten çıkarma cezasına 
müteallik hükümlerde alakalı avukatın talebi üzerine veya lüzumunda 
resen duruşma icrasına karar verir. 

Alakalı avukat duruşmada hazır olabileceği g:bi kendisini vckalctna· 
meyi haiz bir müdafi ile dP. temsil ettirilebilir. 

Duruşma icrası suretiyle yapılan tetkikattan müddeiumumilik vazifesi 
Cumhuriyet başmüddeiumumisi tarafından ifa edilir. 

94 ve 95 inci maJdcler haysiyet divanı hakkında da tatbik olunur. 

Madde 113 - haysiyet divanında duruımaya, raportör aza tarafın
dan işin izahiyle başlanır. Bu azanın duruşmadan önce raporunu tanzim 
ve imza ile dosyayı koymuş olması şarttır. 

Raportör azanın izahatını müteakip Cumhuriyet başm8ddeiumimisi 

alakalı avukat ve varsa müdafi iddialarını beyan ve bunları i:ıı:ah için söz 
alırlar, Bunlar arasından itirazı yapmış olan taraf önce dinlenir. Son söz 
hakkında disiplin takibi yapılan avukatmdır. 

Madde 114 - Haysiyet divanı, itirazı varid görürse esas hakkında da 
karar verir. 

itiraz üzerine verilen kararlar kat'i olup aleyhine hiç bir netice baş 
vurulamaz. 

Madde 115 - Di,iplin meclisi veya h1ysiyet divanı, irad ve ikame edi. 
len delilleri tahkikat ve duruşmadan edineceği kanaata göre serbestçe 
takdir eder. Şu kadar ki, bu heyetler disiplin cezalarının tayin ve tatbikm -
da avukatlık şeref ve itibarını kuvvetle muhafaza etmek ve mesleğin a· 
dalet gaye icabına uygun olarak icrasını temin eylemek vazifesinden il· 
ham alırlar. 

Madde 116 - Bu kanunun ikinci babında yazılı vecibelere veya 130 
uncu maddenin birinci fıkrası hükümlerine riayet etmeyenler hakkında ilk 
defasında en az tevbih ve tekerrüründe işten çıkarma ve ikinci madde· 
nin (A) bendinde yazılı biı suçta:ı dolayı mahkı1ıniyet halinde de mes· 
tekten çıkarma cezasının tatbikı mecburidir. 

Madde 117 - Mevzuu irtica olan yahut milli vahdet ve şuurla 
telifi mümkiin olma} an fiillere müteallik davaları deruhte etmeyi itiyad 

(Sonu Var) 9583 

n Sinemasında: Pek yakında Deanna Durbin (3 Modern kız) Filminde 
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dana Borsası Muameleleri. 

PAMUK ve KOZA 
~ ---------.,...--- ~----~----KiLO FIATI 

CiNSİ 

Koza 
Piyasa parlağı ., ----Piyasa temizi ,. 
iane 1. 
iane il. 
Ekspres 
KlPvland 

~az--,--En çok 
K. S. K. S _ 
5,75 __ ,_6,12 __ _ 
26,50 

1 ----,-_-_------
~ 1 ------ -- ı ____ _ 

26 1 35,50 

YAPAGI 

Satılan Mikdar 

Kilo 

Beyaz 
Shah ---1-- lı-1--

Ç l G l T 

Ekspres-__ --- 1----i ---=--==--·-----
~:;li "Yemlik,, ı I ___ _ 

,, "Tohumluk-,. - 3,12 1 i ,22 

HUBUBAT - --- ----
Buğday Kıbrıs ___ :1-----ıı-----': -------

Yerli 
" - -- ı-----ı-Mentane 
" 

-------
Arpa~------ 1 

Fasulya -----·,----
Yulaf 1 ·---:·------

-------
Delice 
Kuş yemi -------Keten tohumn -~---!-----

Mercimek 
Susam 1445 --,-

UN --- ---·----:--------Dört ) ıldız Salih 

üç " ---,,,""'"------·ı------Dört yıldız Doğruluk 
üç " " 

Simit .. 
-Dört yıldız Cumhuriyet 

üç " " 
Sımil 

Livt- ı J oı T t gr<ıftaıı 
15 / 10 I 1938 

Saııtim 

ı . 
l'm 1 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 5 21 --ı;;;;: I __ --
4 85 _Rayişmark 1 

.~· Teşrin Va. _ Frank (Fransız) - 3- 47 
_2. Kanun ,. _____ 

1 
__ 4,,_ ~ - Sterlin (İngiliz) --- --6- 01 

_, _ 3 ,~ Dolar- ( Amerika ) - 127 / 33 
1 8 19 Frank (İsviçre) 00 00 

!1ind hazır 

Nevyork 

Mis·s yanında Acı dere 

.. 
aden suyu açıldı 

Sıhhat ve içtimai muavenet Direktörlüğünün iste
t.hği fenni tesisat ikmal edilerek tekrar açılmışhr. 
Her gül i i treı, İçmede durur saat 10 ve öğle sonu 
saat 17 de . 6-7 9846 

--=-----~_..,__,.._,..._ ... _______ __________________________ __ 

Dikkat 

Ş , 
ı 

ucuz 
s 
a 
.., 

g 
ı 
a 

m 
e• 

mer 

,,Ateş ,, Geliyor 
S.lbaları 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Yakında 

Yalınız 

Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Hük" ınet caddesi tele fon 168 Tel. Başeğmez 
9490 4- 90 

-

Türksözü 

Elektrik Şirketinden: 
15 · inci Cumhuriyet Bayramının bol aydınlık içinde- ve daha neş'e· 

li bir şekilde kutlanmasına yardım edebilmek için, şirketimiz 28, 29 ve 
30 llkteşrin 1938 günlerine mahsus olmak üzere normal tenvirat tarifesi 
üzerinden yarı yarıya tenzilat yapmağa karar vermiştir. 

\ apıldcak olan bu tenzilatın şirketce hesap edilebilmesini teminen , 
resmi ve hususi müessesat ile sair abonelerimizden Bavram günlerinde 
şenlik tesisatl:ırı ve zafer takları için cereyan sarfedecek olanların en 
geç bu ayın yirmi ikisine kadar bir mektupla haber vermeleri lazımdır . 
Bu müddete her halde riayet olunmasını rica eyleriz. 9849 

Müdüriyet 11-16- 20 

, ·--· - ---, 

Kiımbarct~ biri' 
1 

TURJCJYI! 

ZlRAAiii.ANmsı 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/ Ağus
tos/1938 tarih ve '.i390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satıla c::ıgını ilan ederiz . 

Genişi ık Top Kuruş 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. 36 Metre 670 

6 • 90 36 700 " 
,, 

" " 
" " 

5 85 " 36 
" 697 

" " 
~ 90 

" 36 .. 728 
Arslanlı " 2 90 

" 
36 

" ,,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa1.: rikamız teslimi bedeli peşin tedi,elidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan peıakfnde sevkiyat ve satışlara % 2 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyası (25) 

toptur. 
4 - Kabul edilen sipari~ler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevici fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihli temi· 

nalına müstenittir. 8 9701 

l , 
• ..r-"' 

.. 

•I 
16 T rşrİnİ~\ vtl ]9.l' 

ilan 
İktisat Vekaleti İç Ticaret Uınıı~ 
Müdürlüğünden : 

Türkivede Hayat, Yangın, ve Kaza Sigarta işle~ 
meşkul olmak üzere kanuni hükümler daires~.nden tesrii edi lerek ~~1 
faaliyet halinde bulunan Ünyon Hayat ve Unyon Yangın ve i 
muhtelif muhatarata kar~ı Sigorta kumpanyalarının Türkiye Unıuııı 
il bu kerre müracaatla Adana Şehri acenteliğine Kuın?: 
)arı namına Hayat Yangın Sigorta işler ıle meşkul olmak ve Lıu ıŞ 

111 

doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei, rnüddeaaleyh ve, 

cü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Orhan Ôzkaynak~ 
yin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketle rinin teftiş ,,e 
kab'!si hakkındaki 25ıHaziran/1927 tarihli kanun hükümlerine ııı 
görülmüş olmakla ilan olunur. 2-3 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

o al1 
mütehassısı 

Hergün n1uayenehanesinde hast a lar ! nı l ııb 
başlcımıştır. 

Kongreye davet lrr·· 1_ •• iİ 
Ç·JkurOVd atlı spor ku\ü. l Uf i\.SOZ 
b •• d "k . • ·ı~elC un en : Giinuclr sıyas 1 g• 

Tüzüğümüzün 2~ inci madiesine \ 
uygun olarak yıllık kongremizin 3-
11 - 938 perşembe günü saat 15 de 
C. H. Partisi salonunda toplanaca· 
ğından bütün üyelerimizin bu top- , 
lanhmıza onur vermelerini rica ede- l 
riz : 

Ruzname : 

1- Eski İdare heyeti raporunun 

tetkiki 
2- Yeni idare heyetlerimizin 

Abone şartları 

t 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

··ili > 
ı -Dış memleketJe ı ıc; ,ıı 

ostıı bedeli değişmez yalnız P 
zammedilir. 

2 - lıanla r için 

seçımı caal edilmelidir. 
3 _ T.S.K. Seyhan bölgesi teş - 1 

kilatına kulübümüzün tesçiı ettiril - Ad d .., urrıe\i 
mest. 9872 16- 19 : ana og . 
--~-~--=---- baştabiblig"' indefl· 

1 li 5 
Devlet Demiryolları 6 ınct Müessesemiz 938 1113 kS~ 
işletıne müdürlüğünden~ sonuna kadar yiyecek ve >

3 
br 

ı (maden kömürü) ihti) acı 01
:.,1 

Bor ve Niğde hangar arının çı~ 
müddetle açık eksi ltmeye 

1725,50 metre tutan zeminlerinin t . 95~ 

Parke ile- döşenmesi işi beher met ır. l b . t srıo 
halesi 20 irincı e d tO 

re murabbaı 260 kuruş muhammen hinde sıhhat müdürlüğün ~ 16 
fiatla açık • eksiltmeye konmuştur. cak komisyon önünde sıa 
Eksiltme, 18/ 101938 Sah giinü sa. icra edileceği ilan olunur. 
at 10 da Adanada işletme müdürlü 

6
_

14
_

16
_ 18 

ğü binasında toplanacak komisyon· 
ca yapılacaktır . Muhammen bfdel 
4486,30, muvakkat teminat 336,47 
liradır. Mukavele ve şaı lnamel~ri 
Kayseti, Niğde, Bor, Adana, Mersin , 
Toprakkale, Tarsus istasyonlarına 
veya komisyonumuza müracaatla 

ücretsiz görülür· 
isteklilerin nüfus, 938 yılı Tica

ret Odası ve bu işi yapabilecek eh· 
liyetde olduklarım gösterir vesika 
lariyle birlikde müracaat ederek 
muvakkat teminatlarını, teminat 
mektupları ile tam vaktında eksilt. 
meye iştirak etmeleıi ilan olunur. 

2-8 13-16 9807 

Adana Erkek Ôğ
Okulu di-retmen 

rektörlüğünden: 
Okulumuzun talehe ihtiyacı için 

Hereke fabrikası mamulatından a· 
lınacak 500 ila 525 metre lacivert 
kumaş 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur . ihalesi 17 /10/938 de 
salı günü saat 14 te Seyhan Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. Kanu 
ni şeraiti haiz olan isteklilerin şe 
raiti cınlamak ve nümuneyi görmek 
için her gün öğleden evvel okul i. 
daresine ve ihale günü de teminat. 
larivle birlikte toplanacak komis· 
Yôna müracaatları ilan olunur. 

29- 4 - 7- 16 9794 

Doğruluk fabrikası 
direktörltjğünden: 

11 . . ak lııŞ 
Yağmur mev s ımı Y _J 01 

. · ue 
oldu~undan depo içe rısırı yııo 
ve hangar altında bulu0019 i11 

~ defl 
miş pamuklarını bugu rı d ,111~ 
bir haftaya kad~r . k.aıd;rı , ı•4 
mahterem müşterılerımıı kti'Je 
der ve kaldırmadıklar ı ta ttı1 
b. .. "' ' ı· t kabul t 
ır guna mes u ıye 11 ıı 

· · · b h b )ya Hı~' gımızı ve e er a 01 1 ıı 
beş kuruş ardiye alacnğı e) t 

birinci teşrinde koza çekCıl 
1
hC ~ 

k ~ tn1 , 
layacağımızd an mez ur.. eııı" 
klevland çiğitlerini götU~~iıi 
1 1. ·~ . Ct' ğıfl ara yer ı çıgıl vere 
eyleriz. 

4
,,,. 1~ 

9863 
1 

Satlsk taş ve en 
~9ı 

Boy 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15·20 . t P~' 
Bulgur ıJöJme din.C 

IÜn teferrualile. ;ıı' 
, r r :ı 

Yukambki ebatta n d(,t ı ı: 
ri ~1arlal.; la~tan 2500 8 59t l 1~ 
bunlar la Leraoe r e ı1kı;ı k j sır 

Ayrıc:ı enkaz salıll ::ı ~(lf11 

ler de Ulucami cıvarırı d 'dıır'' 
I zarına dönecek yerd ~ A~ l 5 

1
• Şenere müracaatları 7 ~ ~ 

··dil' 
U ıııuıni neşriycıt ıııtl •• 

Macid GüçlılA 
Adana Tür ksözü nıatb 


