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lngilizler teslihata devam ederse 

ALMANY r DENİZ 

iTilAFINI BOZACAK letanbul : 17 ( Riyaaetlcumhur Umumi Kltlpll61nden ) 

llıG 1~ Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve 
tavır Tabipleri tarafından bugün verilen rapor ikinci maddedcdir. 

llo 
2
- Reisicumhur Atatürkün duçar oldukları karaciğer hastalığı 

~rrna1 seyrini takibederken 16- Birinciteşrin 1938 tarihine tesadüf 
ı1: Pazar günü birdenbi e aşağıdaki arazı göstermiştir A- Saat 
bi il dan 22 ye kadar gittikçe artarak devam eden umumi zaaf ile 
~f:- te hazmt ve as!bı araz bu saata kadar nabız dakikada 116, te
ıo 115 22 ve hararet derecesi 36,5 idi B- Saat 22 den bu sabah saat 
ct.k\ kadar yukarıda ismi geçen araz kısmen hafiflemiş ve nabı2 
'-ıı 1 

ada 104 teneffüs 20 ve hararet derecesi 37 olmuştur. C- Yapı
"att:uayene ve mü~şavere netice~in~e tes?it ve ~.atbik edilen müda
Ytt . sonra umumı ahvalde hafıf bır salah görulmekle beraber vazi· 
lar Cıddiyetini muhafaza etmektedir. 3- Müteakip sıhhi vaziyet rapor-

1 neıredilecektir. (A. A.) 

1 Gece yarı•ından •onra 
tııtrıhstanbul ~ 1~ [ Riyas_eticu~hur ~mumi katipliğinden] - 1 - Reisi 
bip) ~r Ataturkun sıhhı vazıyetlerı }ıakkında müdavi ve müşavir ta
dtd~rı tarafından bu a~.şam saat yirmide verilen rapor ikinci madde 
lra 

1~: 2 - Bugün, dün akşamkine nisbetle daha iyi geçmiştir. Asabi 
b,r~ arda bir dekişiklik yoktur. Nabız muntazam 116, teneffüs 20, 

ret dereçesi 37 dir. 
Müdavi doktorlar : 

~ih Porofesör Neşet Ômer Birdel, profesör doktor M. Kemal Öke, 
ad Reşat Aelge . 
~üşa v~.r d_ok_torlar : 

l'-ôr ofesor Akıl ~uhtar Özden, profesör doktor Hayrullah kcr, pro. 
d!lkt doktor Süreyya Hidayet Sertel, doktor Abravay Marmaralı, 
~ehmet Kamil Der . 

~4FiA VEKiLiMiZiN ŞEH 
~iMiZDE TETKiKLERi . 

&ay Ali Çetin 
baraj yerinde 

Vek·ı· · d ·· 

Kaya Kanallarda, 
tetkikler yaptı 

ı ımız un şehrimizden ayrıldı 
.... ~~-f~a yekilimiz Ali Çetin Kaya l 
"qt r.nu saat 9,55 de refakatle

tiıtı· 't Fen Heyeti olduğu halda 
ı~ ~·'l.c gelmişlerdir . Nafia Yeki- i 
~ iy:tda ya~i Tevfik Hadi Baysal, 

, 1( Reısı furhan Cemal Beri
llıtd U~andan , Emniyet Müdürü 

• batkdın , Askeri kıtaat , Memur
~teıf tarafından karşılanmışlar . 
~tı ın tevakkufuııu müteakip va
~tn~~a~ .i~en Bay Ali Çetin Ka· 
~t;ı ısını ıstikbale gelenlerle ta
a11 

11 ~onra on dakika kadar is
[ btıi'~Udürlüğü dairesinde istir al' Vr~~lar ve bu müddet zar

~ıııdac~ılım iz , Adana Jşletme~i 
\.":' V ·~~hat almışlardır . Bundan 
~t Ckılımiz bir otomoLile bin

d~e Yanlarına Suişleri teşkilatı 
li/'1erini alarak , bölgemizin 

•ıı ~ Yerlerinde açılan bü -
~i analJarına gitmişlerdir . Bay 
't b: ~aya, gerek Kanal ve ge-
1~ cı~u~ baraj yerini mahallinde 

\ ~lfj l'tıışlerdir. 
\.atada ~ekilimiz, bir kaç saat ka
~ "c ~1 tesisatı , inşaatı , tetkik 
\ı "~tı ~ ey han bölgesi Su işleri 
~t \l\'Cflerinden işler hakkında 
\. 'v,~i~lşlardır. 
~- :~rrai.ı öğle yemeğini vagon· 
~I ~il>o ftlı4Jer ve öğleden sonra 
~~'ktadromunu teşrif ederek , 

~tlctdir olan At koşularını taki. 
"ll11d • 

arı sonra Vekilimiz tekrar 

(Hıkaye) 

- . ~ltUPANIN ANAHTARI 

( iyasi görü§ler) 

Bay Ati Çetlnkeya 

vagonlarına dönerek , bugün Çuku. 
rovada yapılmakta olan işleri müte
akip başlanacak işlerin projelerini 
tetkik ederek izahat almışlardır . 

Vekilimiz dün saat 0.5 de şeh-
rimizden Ankaraya müteveccihen 
ayrılmışlardır . 

Kantona yapılan 
son sefer ! 

Japon yada • 
sevınç 

İngiliz nüfuzu 
zayıflıyormuş 

Tokyo: 17 ( Radyo ) - Kan
tona yapılan son sefer Japonyada 
büyük bir sürur uyandırmıştır. 

Bütün gazeteler, Japon ordusu 
nun kuvvetinden ve muvaffakıyetin. 
den sitayişle bahsetmektedir . Ga· 
zeteler son Çin hadiselerini mevzuu 
bahseJerkrn lngilterenin Çindeki 
menfaatlerine ve nüfuzu mGselesine 

! Ankara : t7 (Telefonla)- t 
! Fransız hariciye nazırı B.. i 
! Bonnenln eylQI içinde An- i 
! karayı ziyaret edece61 ka- i 
! rarlaftırılmı,tı • Fakat bu i r seyahat, son Avrupa buh- i 
i ram yUzUnden akim kal· i 
i mı,11 • i 
i iyi bir kaynaktan aldı- i 
i jım malQmata göre, Fran- i 
i sız hariciye nazırı B. Bon- i 
i ne cumhurl;et bavramı. i 
i mızda bulunmak Uzere i 

ı -
Siyası mahfellerde endişe! 

i önUmUzdekl hafta Ankara. i 
i yı ziyaret edeceklerdir. i 
............................................... ; 

Roma : 17 ( Stefani) • iyi bir kay·· 
naktan şöyle bir haber alınmıştır : Ber
lindeki ltalyan müşahitlerinin fikir ve 

mütaleasına göre, İngiltere teslihata 
devam ettiği takdirde, Alınanya, İngil-

tere ile akdetmiş olduğu deniz itilifını 
fesh edecektir. 

Feshi düşünülen bu itilaf mucibince 
Almanya, İngiliz filosunun üçte birin
den fazla harp gemisi inşa etmemeli 
taahhüt etmişti . 

Fransa Çekoslovakyaya 
kredi niçin açamıyor? 

Almanya Çekoslovakyanın 
istiklalini yakında tanıyacak 

Sirovi, başkumandan ve cumhur
reisi selahiyetlerini tamamen haiz 

Perat: 17 (Radyo)- Ç-;lr.os\ovak olan ınüzakelerine, Berlin hiçbir 'llu-
başv(kili bay Sirovi, gerek c11mhur· talca ve hüküm tarafını iltizizam et-
reisllk ve gerekse başkumandanlık miyor.6Almanya ile Çek arasında bek 
salahiyetlerini temamen kullanabile- lenilen anlaşma hitam bulduktan son-
cektir. ra Almanya, Çekoslovakyanın istikla-

Paris: 17 [Radyo)- Bildirildiğine Jiyetini tanıyacağı gibi diğer büyük 
a-öre, Südet Almanyarıın ayrılması ile ı devleylcr ile beraber ayrıca bir garan 
Çekoslovakyaya bilhassa Fransız §İr- ti vermekten çekinmiyecektir. O za· 
ketleri krediyi kesmişlerdir. ., mana kadar Praır. diğer milletler ile 

Fransa halıhaıırda Çt kcslovak- 5 

ya mubayia taleplerini reddetmiyorsa olan meseleler gibi Karpatho-Ruthe· 
da, bu taleplerin isaf meselesi üzerin· nen meselesini bitirm iş olacaktır, Bu 
de istişareler yapılmakt ı \ 'C is'ekler meseleler hakkında Almanyanın ga-
vaktinde gönderilmektedir. yet ihtiyatkar bir vaziyet alması bu 

Berlin: 17 [Radyo]- Şimdilik en- ~illiyet . ~~selesin_e ~atiyyen k~rı~mak 
ternasyonal komisyonun çalışması 5 J ıstemedığını ve hıçbır sureti~ _ıntıhap 
inci parçaya füd Dem~rkation hattının etme csasatıııı feda t~~cek oır ha~e 
tesbiline talik edildikten sonra bütün 1 ket~ yaklaşmadığını ~o.stermek~en ıha 

k · ·kl t Al ç k "k . I rettır. Almanyl\ kendısıne tealluk et· mer ezı sı e man ve e ı tısa- . . . 
diyat müzakerelerinde toplanacaktır. meyen ıneselelerd.e daım_a bıtaraf bır 
Enternasyonal komisyondan teşekkül cephe almağı takıp atmış olacaktır, 
eden iktisat ve finans meclisi fealiye 

Romadan bir gllrUnu, 

''Roma -Berlin mihveri 
asli sarsılmıyacakhr,, 

Büyük Faşist meclisinin harici 
siyaset kararları değişmiyecek 

Komünizmle Miicadelel 
Roma : t7 - BUyUk ta,ıet mecll•lnln harici •lı•

hakkmda kararlarını verirken, ltalyanın bundan lllıl• 

Akdenlzde alacalı vaziyet hakKında taklbedeceıı .. , •• 
•ette kendl•lnl gllaterlıor. 

Berlln ve Rom• mihverin tine başlamışlardır. Erazi denişme 
yüzünden çok vasi ve m11htelıf bir 
.,ekildc bu.unnn iktisat ve finans "şle 
rinde arıu edildiği gibi bir çareihal 
bulmak kolay deği.dir. Enternasyonal 
komisyonıın bir rnuvaffakiyelle ğördü
gü işleıdcn sonra, ilı;.Lisat ve finans 

Romanqa pefrolları 
felılikede midir? 

devamı ••bit bir ••ldld• k•l•· 
cıığı gibi, Avrupada haldı bir ıuJbu 
temin edecek bir şekilde diter dev
letlerle beraber ÇAiışmaya amade bu. 
lunmaktadır. 

istikbalin çalışma programlarının 
yegane mühimi tam bir kütle halinde 

meselelerinde gayet müsaid bir at
mosferle yeni müzakerelerin devamı
na alet olacaktır. Aynızanda, iki dev 
Jetine istik balda alacağı iktisadi vazi
yetleri g5zederek yeni bir esasat da 
iresinde, Alman ve Çek müzakerele 
rin do~rudan dokruya başlanacağı 
ümit edilmektedir. Berlin, yeat teşek 
kül eden Çekoslovaı.<ya hükumetile 
iktisad kapıla . mı kapamak değil bila· 
kis karşılıklı her tarafa uzayıp deği
şen bir sıkı ticaretin yaşamasına ta· 
raftardır. Prağın diğer milletler ile 

İtalyan lejyonerleri 
Yaralı kafilesi dün 

Napoliye geldi 
Napoli : 17 (Radyo ) - Yüz

lerce ltalyan yaralı lejyonerleri bu· 
gün buraya muvasalat etmiştir. Bun. 
lar artık ispanyadan her türlü ala
kalarını kesmiş hulunmaktadır • 

dt. temas etmektedir. 
Hemen bütün gazeteler ezcünl 

le , fngilterenin Çinde nüfuzunun 
günden güne zayıfladığını, bunu ber 
taraf etmek için mutlak surette 
Japonya ile anlaşmak lüzumunun 
işikir olduğunu kaydetmektedirler • 

İngi1iz Diplomatı Lord Loyd'un 
Bükreşteki temasları 

Londra ; 17 - lngilizce ' 0 Niyuz 
Kroniki" gazetesinin Bükreş muha
biri bildiriyor: 

iyi malumat alan ticari mahafil 
deki kanaate göre, Romanya müş
kül bir noktada bulunmaktadır. Kral 
Karol ya memleketini tamamile Al
manyanın siyasi ve ticari hakimiye
ti altına koyacak bir siyaset takibi
ne karar verecek, yahut da; lngilte
re ve Fransadan büyük bir mali yar· 
dımı kabul edeceıktir. 

Yüksek bir siyasi salahiyet 
sahibinden öğrendiğime göre, 
Almanya bu gidişle yakında Roman· 
ya üzerinde öyle kuvvetli bir iktisa
di vaziyette bulunacaktır ki mesala 
Romanyanın büyük petrollarini ken. 
disi alacaktır. 

lngiliz diplomatı Lord Loyd kral 
Karolla Sinayada son bir defa daha 
görüşmü~tür. Haber alınd.ğına göre, 
bu görüşmede lngiliz - Rumen mü· 
nasebatı ve bu münasebatın takvi
yesi imkanları mevzuubahs olmuş
tur. 

Lord Loyd Prenses Marta Bi
beskunun Sinayadaki evinde bir 
müddet kaldıktan sonra Bükreşe ha
reket etmiştir. Ve orada da birkaç 
giin kalacaktır. 

Diğer taraftan salahiyettar bir 
mahfilden ö~rendiğime göre, Kral 
Karo! yeni bir kiyaset takip edecek 
olan yeni bir milli hi.ikumet kurma
ya hazırlanmaktadır. 

Romanya bu seneki buğday 
mahsulünü heııüz satmamıştır. Çün 
kü demokrat devletler bu buğdayı 
alacaklarını vaadetmişlerdir. 

Alınan iktisat naz ırı Her Fun· 
kun Romanyaya da Almanyadan 
8.300.000 sterlinlik bir mal almayı 
teklif ettiği bildirilmlştir. Her Funka 
Hitler tarafından tam bir salahiyet 
verilmiştir. Fakat Romanya henüz bu 
teklifi tamamile kabul etmiş de
ğildir . 

Her Funkun başkanlı~ı altında· 
ki Alman ticaret heyetinin yakında 
BOkreşe öeleceği beklenmektedir. 

komünistli~i veya buna iJet olan ce
reyanlara karşı bir cephe kurmak. 
tır , Bilhassa bu son safha aiinün 
en canlı en ruhlu meselelerinden bi
ridir . 

" f nformazione Diplomatika ,, 
gazetesi AkdeaiL meselesi hakkmda 
mütalealarını yürüdürken ltalyanm 
gönüllülerini geri almasile istikbal için 
hayırlı ve miihim bir hatve atmlf. 
tır • Fakat İngiltere ve Fransa, buna 
mukabil sade Habeş imparatorlutunu 
ve tatbikat sahasına geçen, lnıiliz ve 
ftalya Paskalya mukaveleriJe, vaktiJe 
yapılan hatanın tashihi ile iktifa edi
lerek asıl yapılması liıımrclen İfİ 
açık bırakıyorlar. Halbuki , ltaJya , 
bunlardırn komünistlerin Akdenizdeki 
nüfuzlarını kaldıracaklarını beklemif· 
ti . Bazan , ispanyayı şimdiki halile 
ikiye bölmek gibi f ngilterede serde· 
dilen düşünceler ltalyanın ; komü
nistlere karşı almak istediti vaziyetle 
gayri kabili telifdir . Saarbrückende 
Führer Hitlerin Bertin ve Roma mih 
verini yeniden kuvvetleştiren sözleri· 
le ftalyanın bu mesele hakkmda dü· 
şündüklerinin ayni oldutunu ilin et 
miştir . 

Son dakika 
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İlimizde yeni 
oku 1Jarımız 

Sonbahar at" koşuları bıl 
Dalmaçyada, Hvar şe . ı1 . ııııııo 

şıyan Mariya Nongula ıs ~ 

Almanya, Ma~aristan ve Lehistan Maramuran 
arazisi üzerinde niçin bir türlü uyuşulmuyor 

Bu sene onüç köyde 
yeni mektepler açıldı 

Pazar günü Nafia Vekilimiz Ali Çe
tinkayanın huzurlarında yapıldı 

bir kadın parkta 600,00Ü 
bulmuştur, Çantayı park~3 

bir sıranın altında görıntı~ 
hiç açmadan polis ınerk 
türmüştür. Çanta açıldığı 
içinde bir yığın İngiliz Jjrll~~ 
tır. Kadın ve polis hayre 

ilimizde bu seııe yeniden onüç 
köy okulu açılmıştır. Macarlarla Leblilerin, Çekoslo· 

vakyadan yeni tapraklar isteyerek 
aralarında müşterek bir hııdut tesisi 
arzularında ekalliyetler pirensi\Jine 
dayanmıyan bazı sebt•pler vardır. 
Zaten Varşova ve Budapeştenin şiın 

Bu günkü hadiseler karşısında 
bu halk şuurlu hareket vahdeti ma
nzarası gösteriyor. 

Köylerimiz tarafından yaptırıldı 
ğı halde :şimdiye kadar öğretmen 
verilmeyen bu onüç köye 938 büt
cesile öğretmen vekilleri verilmiş ve ' 
buralarda da deı si ere başlanmıştır. 1 

Bu sene yeniden açılan köy okulla
rı şunlrrdır. 

Yarış ve fslah Encümeni tarafın . 
dan tertip edilen Sonbahar at koşu 
larırıın ikincisi de evvelki pazar gü 
nü koşu yerinde yapılmış ve bu se 
nenin koşularına son verilmiştir. 

Bu koşuya onaltı hayvan girmiş, 
birinciliği 2,26 dakikada Seyfi 
Pekyüregin Yamanı, ik.nciliği Meh
med Fıligin Serdarı, üçüncüiügü 

kalmışlardır. 
"P laS o 

Milli meclis' eri tarafından veri· \ 
len şu karar, resmen ilan olumustur: 

Aynı zamanda a ttif 

di istedikleri toprakların mühim bir 
kısmında halkın ekserinetini Rüten-

,,Biz karpatlar üzerindeki Ukra
ynallıar muhtar idare haklarımızın 
tanınmasını ve bu haklara riayet cdi 
lmesini mutlaka istiyoruz. Milli ve 
müstakil devletlerimizi teşkil etmeğe 
katiyyen karar verdik, memleketi 
mizin Lehistan veya Macaristana il
hakını her ne pahasına olursa olsun 
habul etmiyecğ'iz. Bu iki millet ukra 
yna milletinin cellarları olmuştur . . 

Bu koşuda şehrimize gelen Na
fia Vekilimiz Bay Ali Çelinkaya , 
refakatlarında bulunan zavat, Vali 
Tevfik Hadi Baysal, Belediye Reisi 
Turhan Cemal Beriker, Tüm Gene
ral lsmail Hakkı, Mülkiye, Askeri
ye, Adliye Daireleri müdür ve me 
murları, bir çok halk bulunmuş ve 
koşulara tam saat on dörtte hake. 
min idaresinde şu suretle başlan
mıştır. 

Hüseyin Atlının Şimaşı kazanmış. 

tır . 

bir İngiliz doktoru. kayb~ 
dan artık ümidini kesere.,., 

yoluyordu. 
Fakat İskoç yalı dokt0' bf 

tı. Çantasındaki evrak.t300ı 
nın f ngiliz doktoruna aıt ler teşkil ec:!er. 

Sonra bu mesele çok ehemmiyet 
)idir. Bu ehemmiyet yüzünden ilk 
defa Hitler. Horti ve Bek kendi ara 
larında uyuşamiyorlar. 

Bu mesele Maramureş dağlık a
razisine ve üzerinde geçitler bulu 
nan merkezi ve şarki Avrupanm st 
ratejik bakımdan anahtarım teşkil 
eden mühim bir rnıntakaya malik 
olmak meselesidir. Bu ehemmiyet 
Moskovanın yeni leh arzularım pro· 
testo etmiş olmasının sebebini de i
zah eder. 

Maramureş mmtakası Çekoslo· 
vakyanın şark ucundadır. Lehistan 
Romanya ve Macaristan hududlar ı 
bu mıntaka üzerinde birleşir. Rusya 
buradan 100 kilometrelik kısa bir 
mesafe ile ayrı\mışhr. 

Lehistamn buiünkü hudutlaıı 
içerisinde 7 mil}on Ukraynalı var 
füı devlet bu yedi milyonluk kütleye 

1 milll bir muhtariyet vermek şöyle 
dursun' mahalli bir muhtariyet ver . 
meyi bile kabul emiyor. Macarlar 
ise harpden evuel ve harp sırasmda 
bizi tazyikle idare etmişlerdi. Bu 
idarenin elemle hatıraları hala kap· 
plerimizde yaşıyor.,. 

Ceyhan merkezinde Sakarya 
köyünde f uadiye, Kırmıt,' 

Kadi li kazasında yalnız dut. 
Kozan kazasında tepecik ören, 

arslanlı, Musu!umenteş, Boztahta. 
Karaisalıda Aşçıbekirli ve Sa· 

imbeylide kan ve kayarcık. 

İlk öğretmenler 
Dün h"lkevind~ bir 
toplantı yaptılar 

Şehrimiz ilkokul ögretmerıleri 
dün saat on yedide kültür direktöı Ü 

ve ispekteı ler de bulunduğu halde 
toplantı yaparak halkevine kendi 
meslekleri dahilinde yapabilecekleri 
yardım üzerinde görüşmüşlı::r ve çok 
güzel kararlaı vermişlerdir. 

Bu beyannameniu sonunda, milli 
nıeclis, eğer arzuları hilafında toprak 
!arının Lehistan veya macaristana ! 

ilhakına kararverilecek olursa bütün 
1 

halkın asırlardanberi yaptıkları i'ibi 

da21ara çekileceğini ve ölünceye Şehrimiz izcileri 
kadar macarlar ve lehliler!e müca· 

1 
dele etmeği, bu karara boyun eğme 
ğe tercih edeceğini ilave etmektedir Perşembe günü Ankara- 1 

Milli Meclisin toplanması ve bu ya hareket ediyorlar ı 
kararın ilanından sonra, · Cekosfovak 
ordusunda hizmet etmiş olan bütün 29 Teşrinievvel büyük bayramı-, 
Ukrayna!ılardan mürekkep milis kı. 1 mızda Ankarada yapılacak olan 

Birinci Koşu : 
Üç yaşındaki haliskan Arap er 

kek ve dişi taylara mahsus olup ik 
ramiyesi birinciye yüz seksen lira· 
dan mada duhuliyelerio mecmuu , 
ikinciye ellibeş, üçüncüye yirmi lira 
ve mesafo 1400 metre idi. 

Bu koşuya altı tay iştirak etmiş 

birinciliği 1,38 dakikada Sırkıntı 
oğlunuu Ayseli, (kinciliği Şemsettirı 
Tokgözün Yükseli, üçüncülüğü Hü 
seyin Işığın Keskini kazan nıştır. 

İkinci Koşu: 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 

1938 senesi zarfında 250 liradan 
fazla ikramiye kazanmamış yarım 

kan Arap ve halis kan arap at ve 
kısraklara mahsus olup ikramiyesi 
birinciye 130, ikinciye 50, üçüncüye 
20 lira ve mesafe 2000 metre 

Maramureş mıntakasmın şima\ 

hududu Karpat dağlarile kapalıdır. 
Şimali garbi istikametinde uzanan bu 
dağlar 1914 ten 1916 ya kadar 
Avusturya-Macaristan imparator
luğunun Verdununu teşkil etmiş, bü 
tün Rus taarruzları bu mıntakada 
kırılmıştı. Büyük harp bittikten ve 
müstakil bir Lehistan teşekkül ettik 
ten sonra Varşova ve Budapeştenin 
başlıca emellerinden birisi Çekos· 
lovakyanm bu geçit üzerindeki haki 
miyetine nibayd vererek iki <levlet 
arasında müşterek bir hudud tesisi 
olmuştur. 

taları teşkil olunmuştur. Bu kıtalar büyük geçit resmine şehrimiz erkek 
bu gün tatra dağlarının en ehemmi. lisesinden ve öğretmen okulundan idi · 

Lehistan ve Macaristanın, tabii 
ve coğrafi manialarla tahdit edilmiş 
müşterek bir bududa malik olmaları 
Rusyadan gelecek bütün ta . 
anuzlara kolaylıkla karşı koymak 
imkanlarını vermiş olacaktır. 

~etli tabiye notlarını işgal etmiş bu- kırk sekiz izci iştirak edecektir. 
lunuyorlar ve icabı halinde Leh ve , izcilerimiz okul direktör ve be· 8. k.. .. ~ .. . . 
macaristan orJularma mukavemete den terbiyesi öğretmenlerinin refaka· . ır uçugun cınayetı 
hazırlanıyor. tınde önümüzdeki perşembe günü 1 

Bu mesele mevzuubahsolurken Ank~raya hareket edeceklerdir. Avda elinde oynadığı tü-
polonya halkının ) üz de 45.5 nun da 
ekalliyetlerden teşekkül ettiğini göz llim;z buyruğuna fenkle arkadaşını öldürdü 
önünde tutmak icap edeı. 1 verilen öğretmenler 

Şark memleketleri 
1936 da Bek aynı noktai nazarı 1 

ileri sürdü. Almanya da Bekin fıkir 1 

)erini takviye etti. 3ek Prağa, Te.şen 
mıntakasmm taviz olarak Çekoslo
vakyaya terki mükabilinde Çekos
lovakyanın bu mıntakadan feragat 
etmesini teklif etti. şarta muvafakat 
etmesini teklif etti. Bu şarta muva 
fakat edildiği takdirde Macaristan 
da Çekoslovakyadaki Macar ekalli · 
yetleri meselasile meşgul olmıyacak 
hatta Romanyaya terkedilmiş olan 
Transilvanyadaki Macar toprakları 
üzerinde hak iddia etmekten vazge 
çecekti. 

telefon Arasında transit 
konuşmaları 

Buyı1 erkek öğrelrben okulların
dan çıkan onbeş öğretmen ilimiz kül 
tür direktörlüğü buy.uğuna verilmiş 
merkez ve köy okullarına atanmış-

lardır. 

Kuruköprü mahallesinde oturan 
Ramazanın oğlu Ahmet ayni ma· 
hallede oturan Haşimin oğlu arka 
daşı Ahmetle birlikte avlanmak üze· 
re zincirli mevkiindeki Haşimin ba 
ğına gitmişlerdir. Tam bu av esna· 
sında küçük ııhmedin elinde tutmak. 
ta olduğu av tüfeği birdenbire pat· 
lamış ve çıkan kurşunlu karşısında 
bulunan diğer Ahmede rastgelmiş 
ve zavallı çocuk cansız olarak yere 
düşmüştür, Hadiseye zabıta ve müd 
deiumumllik vaLiyet etmiştir. Suçlu 
yakalanmıştır. 

Fa kat Beneş ve Krofta bu teklif 
üzerinde müzakere etmeğe yanaş· 

madılar. 

Son günlerde Rus karpatlarının 

idare mekezi olaa Uşgorod'da büyük 

1 
bir heyacan hüküm sürüyor. Buruı 
Ukıaynl ırkrnn mensup yarım milyon 
Hutzul'lar]a meskundur. Bu ıkk asır
larca Macar tahakkümü altında ya· 
şamıştır. Fakat dağ havalesile Bün 
yeleri sağlamlaşmış iıısanlar olduk}a. 
rı için bu tazyik vetahakküme muk. 
avemetle lisanları vedinleri olan or 
to .' oksluğu muhataza etmişlereir, 

Tazyika tahammül edemiyen bir 
kisım ahali ise kanadaya hicret et 
miştir. 

Yurtlarında kalan halk çok mu 
harip Lir ırktır. 1919 kısa bir müd 
det devam eden Ukrayna Cumhuri
yeti ordusunda en iyi alayları bu 
halk teşkil etmiştir. • 

Ankara : 17 (Hususi) - Suri · 
ye, Filistin, Mrıverayi Ürdün, Irak 
ve Mısıra telefon hatlariyle bağla
nan memleketimizi bu memleketle ' 
rin telefon konuşmalarına transit 
yolu yapmak üzere Fransız manda 
sı altında bulunan Levant hükumet· 
leri a~keri kuvetler kumandam B. 
Caussielen ile ı .T.T. umum müdür· 
lüğü arasında bir anlaşma yapıl. 
mıştı. Aı 1aşma Bakanl~r Heyetince 
tasdik edilmiştir. Anlaşmıya göre 
Levant -'I ürkiye hükumetleri irti
batı için konuşmaların dtvamı va-. 
hidi üç dakika olarak tesbit edil· 
miştir. Üç dakika veya üç d~kikadan 
az olan her konuşma üç dakikalık 
ücrele tabi o~acaktır. Üç dakikadan 
sonraki korıu~malar Jakika başına 
hesap e 1ilecek ve her dakika için 
üç dakikalık konuşma ücretinin üçte 
biri alın;lcrtktır. Acele konuşmalar , 
adi konuşmaların üç dakikalık ücre 
tinin iki misli ücrete tabi olacak
tır . 

istenilen numara verildiği halde 
konuşmak istiyen veya konuşulacak 
olan konuşmaktan imtina ettiği tak 
dirde üç dakikalık ücret gene alı
nacaktır. 

Okullarımızda büyük 
bayramımız~ hazırlık 

İlimiz biitün okullarında Cümhu 
riyetin onbeşinci yıl dönümünü bü · 
yük tezahüratla kutlamak için hazır 
lıklara kültür bakanlığının verdiği 
direktifler dahilinde faaliyetle devam 
oluıımakta<lır. 

iliınizde köy okulları 
çoğalıyor 

Üç yaralama hadisesi oldu 

Cemal Salih oğlu Salimin Ha· 
rnn oğlu Hüsnüyü bıçakla sol böğ 
ründen, İbrahim o~lu Sup hinin a · 
mucazadesi Ziya Sönmezi bıçakla 
sol kaş> üzerinden, Sultan sokağı 
mahallesinde oturan Mahmut oğlu 
Şabanında aynı maha'lede oturan 
Hül)eyin oğlu lbrahime bıçakla taar 
ruz ettiği vaki şikayetlerden anlaşı· 
laı ak her üç suçlu yakalanmış ve 
haklarında kanuni muamele yapılmış 

ilimizde buyıl açılan onüç köy 
okulundan başka Baklalı, Yemişli. 
Karacaören köylerin le halkın ve 
h ısusi muhasebenin yardırnile nuınu 
nesine uygu l yaptırılmakta olae o 
kulların yaptırılması _da bitirilmek 
üzeredir. Bu okullarada gelecek 
ders yılı, öğretmenler atanacak ders · tır. 
lere başlanacaktır. 

Konuşmalan hazırlama, tesis ve 
kesmek için Fransız lisanı kullanıl 
madığı bütün hallerde Tiirkçe ve 
Arapça lisanları kullanılabilecek 

tir . 

Bir köye bir öğretmen 
daha verildi 

Şimdiye kadar bir öğretmenle 
idare edilmekte olan Köprü köyüne 
bir öğretmeıı daha veri it: rek bu 
okulda sınıf dörde çıkaralmıştır. 

Üçüncü Koşu: 
Handikap koşusu. Dört ve daha 

yukarı yaştaki yarımkan Arap ve 
haliskan Arap at ve kısraklara mah 
sus olup ikramiyesi birinciye 225, 

• 
ikinciye 55, üçüncüye 20 lira ve me-
s~f e 2800 metre idi. 

Bu koşuya sekiz hayvan girmiş 

birinciliği 3,22 dakikada Talat Çe. 
vigin Sarıkuşu, ikinciliği Rıza Akın
cının Şahini, üçüncülü Kadir Kara. 
kurumun Yılmazı kazanmıştır. 

Dördüncü Koşu: 
Dört ve dalıa yukarı yaştaki 

yarımkan Arap ve haliskan Arap 
at ve kısraklara mahsus olup ikra~ 
miyesi birirıciye 265 liradan mada 
bu koşuya giren hayvanların duhu
liye ınecmuu, ikinciye 55, üçüncüye 
20 lira ve mesafe 3500 metre idi. 

Bu koşuya altı hayvan girmiş 

birinciliği 4, 16 dakikada Hüseyin 
Atlının Uçarı, ikincilıği Mustafa 
Yılmazın Alceylanı, üçüncülüğü Se 
lim Kayabulutun Benli Mesudu ka-

' zanmıştır. 

Koşuda kazanan hayvan sahip· 
!erine Veteriner dairesince dün ik
ramiytleı i verilmiştir. 

iki yankesici 
yakalandı 

Hacı Mehmet oğlu Ahın et ve 
Ahmet oğlu Süleyman adlarında iki 
kişi Mehmut oğlu Ahmedin cebin· 
den sekizyüz otuz kuruşunu yankesi 
çilik suretile çalıp kaçarlarken yaka. 

1 

lanmış ve hakkında kanuni takibat 1 

yapılmıştır. 

İki rakı kaçakçısı 
yakalandı 

Hasan oğlu Abdullah ve Yusuf 
oğlu kel Süleymanın Hadır:ı civarın. 
da bır bahçe kenarında rakı kaçak· 
çılığı yaptıkları haber alınmış ve 
alınan teı tiba t neticesinde bir küple 
iki fıçı iceri:;inde :\ltı yüz kilo mik· 
tarında üzüm cibıesi bulunarak imha 
ve kendileri de yakalanarak adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 

Rezalet çıkarmışlar 

Mehmf't oğ1u Ahmet ve Ziya 
oğlu Veysel adlar ıoda iki kişininin • 
rezalet çıkaracak dereeede sarhoş 
oldukları görülerek yakalanmış ve 
haklarınba kanuni mur.mele yapıl-

mıştır . 

17 Teşrinievvel 938 

Gök yüzü açık, hava hafif rüz. 
garlı, en çok sıcak gölgede 29 de
rece. Geceleri en az sıcak 14 de
rece. 

b. o\İS 
meydana çıkmış ır P ,r 
derek doktoru merkeıe ·çt~ 
Doktor kaybettiği paraY1 p 
.. . t yapac' 
ıunce sevmç en ne 

\ll k 
miyordu: Fvakat ~amus ek 
minneUa rlıgmı gosterrrı f' 

. " danını '.'\çmış ve bu <:
0 

20 ıfı 
namuslu kadına ancak ) ~ 
zim paramızla 40 kuruş 
bahşiş vermiştir. 

1 

İnsan, maytlll.1
11 

dilenciler 
pçill 

Bir maymunun tak 1• 
da bir tüccara hayllı , 

B ··ccM 
malolmuştur. ir tu .. deJI 
dükkanın kapısı öo~0 sıı 
dilencilere sadaka verırı ~ 
şehirde iyi bir adaın olrtı 
mıştır ııııd 

Tüccarın bir rnııY0~aııı 
Bu maymun sahibinın 0~ 
ketlerini taklit etmeğe ç 

lıdır. dii 
Bir gün dükkancı ··kk; 

ayrılmıştır, maymun dtı 
nız kalmıştı. ~ 

Bu sırada dük kaoırıııo~ 
bir dilencinin durdu~ ki 

h.b. . hare maymun sa ı mm 9 

etmek istemiş. kasaY' dil 
alabildiği kadar paraY' 

rmiştir. d'lt 
.. 1 

Bir ikinci, bir üçün~.u ~'' 
çirıce:kasadaki bütun ~ştif 
lerin cebine intikal etf1l

1 

·ı 

Tütcar geldiği vak~oii 
ve dükkanın kapısı öoıl 
le dolu bulmuştur. ____ ..., 

111' 
ltalya ve Pol0 

f 

ticaret müıa1'e 
___.-' 

tıSıl 
Ankara : 17 ( Hu5 

1
19j 

. g 31 
ile ticaret ve klerın de' 
zakerelerine dün de dO' 
muştur. Baz.ı sabeple:r l/9 rı 

•• [l 
}aşmaya ancak bugll 
tahmin edilmektedi' · 11~tJ 

Polonya ile yaP1111~ı~~· 
zakerelere de devalll del1 

·ıe ' Polonya delegeleri r 1 

bugün de to,Jlanacald~ıe~ 
kerelere devam edece 

• 0tlJ 
Balkan demırY 9r 

kısmı~ 
'ı/ 

.•• ı d ,.,. 

Ankara : 17 ( nıl iv~' 
devletleri a'asıoda >'

0
11l 

karşılıklı tenzilat yııP1

1a ~' 
bir kaç tane deınirY0 

imza edilmişti . . Jelııi' 
Balkan devletler• tıı" 

't o yolcu kısmına aı i \' 
' tle' · diğer Balkan d !vıe d'l~ıı< 

timizce de tasdik e 
1

~ b 
tarifeleri için müştert eoı& 
yapılması etrafında t, 1 

v hııbe 
meler yapılacagı 
dir. 
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ocukluk 
Üyiik anne. 'j 
tni ne kadar 
severdim 1 

Fakat, o sevil 

Hatırası' 
dan, Allahtan, pey 

gamberden, cen 
netten, cehennem· 

den bahsediyor 

TGrkalizft 

Malatya bez ve iplik fahri- r- , 
kası T.A:Ş. Ada~a M~~s~- TürksÖzÜ 1 
cat fabrıkası dırektorlu-
ğünden: Gündelik siyası gazete 

Çırçır fabrikamız 17-10-938 
Pazartesi gününden itibaren koza 
çekmrğe başlıyacağından fabrika. 
mızda klevland çiğitleri bulunan 
müşterilerimiz bu tarihı: kadar çi· 
ğitlerini kaldırmaları, aksi takdirde 
yerine yerli çiğit verileceği ilan olu· 
nur. 9858 13-15-18 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Sahife 3 

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

Asri Sinema 
Bu akşam 

Saygı değer müşterilerine geçen yıl çok beğımdikleri ( iLK ACI ) fil· 
minden daha enteresan ve daha kuvvetli ve çok istifadeli bir mevzuda 
Alman sinemacılığının harika~ı - Tatkı sesin - Nefis renklerin - İlahi 

güzelliklerin birleşmesile meydana gelen 

·-------------------~--

Aşk ülkesi 
ıcek b .. ··k d ·ıd· k" ı\t uyu anne "ğı ı ı ..... 

tıltıı ~ıııışını çoktan g~çtiği muhak
tik enbeyaz yüzü bir siitlaç kay. 
b adar buruşmuştu. Daima, yer· 
1 1~ Şey arıyormuş gibi, bastonu 

du .Yerleri, gökleri, denizleri, insan Adana. ~~?umevİ 
ları, hayvanları, her şeyi yaratan bir baştabıblıgınden: 

1 -Dış memleketler için Abone l 
bedeli de~işmez yalnız posta masrafı 

zammedilir. 1 
caa~ e~il~!~~:. için idareye müra- / Misilsiz eserini sunmakla şeref duyar 

~ arak yürüyüşü beni ne kadar 
Urürdü!, 
Bür· . Un yaramazlığıma rağman, o 
en fazla beni severdi. Dört beş 
ndaki baClk kadar yumurcağın 
·•un· r d% u, zavllı ihtiyar kadın, yaşa 

el ı taUpuzun ömür içinde ne görmüş, 
N dııııştır. 

f 'llı eler, neler yapm•zdım ki: Na
l kılarken karşısına geçer, dilimi 
k~tır, yüzümü çarpılıp şaklaban· 
'lı r Yaparak gülrlıirmeğe çalışır. 

~ı · Bazan da başından Öı tüsünü 
d,yer, secdede ıken entarisini secca· 
~de iğnelerdim O, hiç kızmazdı. 

1 tı e, biraz dargın dururduk. Çok 
~ulitıd eden boynuma sarılan gene o 

r u. 

~n Büyük annem beni ekseriya dizi 
\ ~•\ıine oturtur, masal söylerdi. 

B~dar da çok masal bilirdi! 
1~ ır karınca gibi, bıkmıdan, us-

' ıı.ad , 1 k ıı1 an uzun uzun ça ışara mey 
iıın~ &"Nirdiği bahçesinde, yahut ta 
~ ''.11den çaydanlığı hiç eksilmiyen 

1YUk bakır mangalın kenarında, ne 

Allah varmış.. Allahın emirlerini ı M·· . 938 ı· · . . uessesemız rna ı senesı 
kullarına teblığe memur bır peygaın- k d . k k kt 
b !ıh sonuna a ar yıyece ve ya aca an 
er ovarrnhış .. c .. t "t . k (maden kömürü) ihtiyacı onbeşgün 

oo .. enne e gı meğı ne a . 
d · t" d 1 müddetle açık eksıltmeye çıkarılmış ar ıs ıyor um. 

Bunun için namaz kılmak lazım- tır. 
İhalesi 20 birinci tesrin 938 tari 

hinde sıhhat müJürlüğünde toplana· 
cak komisyon önünde saat 16 da 

mış .. Artık ben de namaz kılrnağa 
başladım. Büyük annemin seccade 
sinin yanına ben de ufak bir örtü 
yayıyor va yan gözle ona bakarak 
yatıp kalkıyordum. 

Oruç tutmak lazımmış . Artık 
ben de Ramazanlarda ı,ruç tutmağa 1 

başladım. Biiyiik annemle iftarı be. 
raber yapar, sahura beraber kal
kardık. 

Daima Cenabıhakkın adını zik
retmek lazımmış; fakat bunu büyük 
annem de yapamadığını gözleri ya
şararak itiraf ediyor. 

Bunu yapan, mahallede bir tek 
adam varmış: Hocı Salih Efendi. 

Gezdiği, oturduğu yerJe, onun 
buııca senedir du:bklaıının kıpırda
madığını gören olmamış. 

Büyük annemin rnethinden son
ra, akşam ezanları kapımızın önün· 
den geçen siyag sakallı, uzun cüb
beli, iriyarı, Hocafendi, gözümde 
bir kat daha büyüdü. 

icra edileceği ilan olunur. 

6-14-16-18 

Satlık taş ve enkaz 
Boy - 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 

992 

Bulgur döğme din:C taşı bü· 
tün teferruatile. 

Yukarıdaki ebatta mersin sükka 
ri parlak taştan 2500 adet taş ve 
bunlarla beraber enkaz satlıktır. 

Ayrıca enkaz satmak isleyen· 
ler de Ulucami cıvarında kömür pa. 
zarına dönecek yerde Abdurrahman 
Şenere müracaatları 8-15 9839 

Çukurova harası 
müdürlüğünden: 

Tohumluk için satın alınacak 21 
bin kilo yulaf, 900 kilo arpa ve 900 
kilo buğday 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi 22 10/938 Cumartesı 
günü saat 11 de Ceyhan Belediye 
salonunda ihalesi yapılacaktır. 

Yulafın beher kilosunun muham
men kıymeti 3,45 ve Arpanın 3,50 
ve Buğdayın 3,75 kuruş olup mec· 
muunun muhammen b,deli 789 lira 
75 kuruştur. Muvakkat teminatı (59) 
lira 23 kuruş olup hara veznesine 
yatırılacaktır. 

Şartnamesi hergün hara muhase. 
besinde görülebilir ve isteyenl~re 
bedelsiz verilir. 

Eksiltmeye iştirak edecekleıin 

teminat makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesıkalarıyla birlikte belli gün 
ve saatta komisyona müracaatları. 

11 -14-18-21 9850 ~~ez tükenmez, cin, peri, şehzade 
4ııı Yeleri. ne dev anası masalları 

eıııerııişimdirl. 1 

1, 11
1-iete içlerinde biri vardı ki, beni 

• * • 
Bir gece, ııalnız başıma babamı 

mahalle kahvesinden ç~ğırmağa gi
diyordum. Birdenbire arkamdan bir 
ses duydum : 

Dr. Mlizaff er Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

~I 1 
ta katılta güldürürdü: ı 

j. nirkYakt'.yle bir horoz çöplükte eşi· 
~1 en bır altın bulmuş. Zavallı saf 
hncık, boyuna bağırırmış: 

a bj - Ben bir altıin buldum. Ben 
1 altın buldum! 

P Memleketin padişahı, sarayının 
ene . 

Ilı d eresınden, horozun bu feryadı 
Uyunca askerlerine emir vermiş: 

it .._ Alın şunun elindeki bulduğu 
ını .. 

~ 1 Zavallı horozcuğun elinden altı. 
~~1 almışlar. Fakat bu haksızlığa 
tij ~tnnıüJ edemiyen hayvancık, bü-

n teklikeleri göze almış: 
t; .._ Patişah benim altınıma muh· 
ııı~h kaldı; P ddişah benim altına 

f' taç kaldı!.. 
ef lah Diye bağırmış. Bu feryad, padi 

le .1n gazabını mucip olmuş; asker· 
tıne: 

e 
~ı 
,~ 

.fi 

.._ Tutun şu karatayıl.. 
llıi 1D~nıiş. Horozu tutmuşlar, kes 
şer .. Zavallı horozculc. kesilirken: 
.._ Ne keskin kılıçmış?. 

ı~tkSonra, tencereye koyup pişir 
en de: 

c - Ne sıcak hamammış, ne sı· 
<cık hamamrnış! .. 

~ D~rmiş. Nihayet, padişahın bo 
~aıından geçıııiş, gövdeye inmiş, Ve 
a:n~iin "padişahın karni yirtırsın 1 
d·· ıın canım kurtulsun, kokkoriko .. 

1Ye Pırradak uçup kurtulmuş .. 

1 1-ier hoşuma giclen masaldan 
~~nr~ onun boynuna sarılır, yüzünü, 

Crıni Öperdim: 

to~ - . Büyük anneciğim, ben seni 
·• <\ma çooook seviyorum ... 
..._Ne kadar?. 

1 Diye sorardı. Kollarımı yana a
!tak tarif ederdim: 

..._ Bu kadar!.. 

.._ O kadar mı? Pek az .. 
t .._ Büyük anneciğim, seni soka· 

'n ta·,anına kadar seviyorum(, 

• * * 
n Yedı y•şına girdim. Büyük an 
)!:~ _bana artık cin, peri, dev hika 

erı anlatmıyordu . Dinden, ırnan 

Ordek mancasrna Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
Tarhana çorbasına başlamıştır. 

Misafir olacağım vış ! . 1 ~------------------·--·--------
Bu bir sarhoş sesine benziyordu. 

Y°üreğim çarptı.Korkuyla titriyerek 1 

bir duvar dibine gizlendim. 
Meçhul sarhoşu , köşe başında 

yanan fenerin altından geçerken 
hnıdım : 

Bu, bu sarhoş değil ... Bu, hoca 
Salih efendiydi . Ellerini arkasına 
koymuş, sarığını burnunun üzerine 
kadar eymişti. Cübbesini uçurarak, 
adeta oynaya oynaya yürüyordu . 
Kafamda kurduğum süslü tahtın 

ı göçtüğünü, ve üzerinden hoca Salih 
efendinin paldır küldür yuvarlandı· 
ğını duydum . 

* • * 
O gece büyük annemle başbaşa 

kaldığımız zaman kulağına eğilerek 
fısıldaya fısıldaya anlattım. Büyük 
annem inanmadı .. 

- Sen rüya görmüşsün !. 
Dedi. 
- Vallahi rüya değil , büyük 

anne, billahi rüya değil .. 
- Sus, yemin etme .. Günaha 

gm yorsun . 
Hiç o, koyu Müslüman adam , 

o dini bütün Salih Hoca böyle ba· 
yağı bir türküyü ağzına alır mıymış? 

- Hadi oku, üfle de uyu , ço· 
cuğurn.. Hadi ... 

Acaba h •kikaten rüyamı gor
müştüm ?. Mamafıh lu, hayatımda 
ilk sukutu hayal oldu . 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalıfmak üzere bir 
kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lsttyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeleri 

c 

Bütün Musiki severler ve Sinema Meraklıları 

(TAN 
Bu 

Sineması) 
Nın 

Akşam 

Takdim edeceği Saadetim Sensin Filmini yaratmış olan ses dahisi 
Büyük Operalar Mucidi, Emsalsız 

(BENJAMİNO GİGLİ) 
Yi, Musiki, Aşk ve Güzellikler Filmi ..... 

(Kalbin Sesi) 
Güzel Alman Eserinde Dinlemelidirler. 

Benjamino GiGli, Bu son fılminde Toska ve Tr."\viata Operalarından 
J En yüksek parçaları büyüK bir kabiliyetle söylemekdedir. 

j ilaveten: 

(BELA LUGOZİ) 

1 

1 

Nın yaratmış olduğu 

(Doktor Şandu) 
30 Kısımlık Harikulade Filminin 4 cü ve son devresi 

Danielle DaricuX 
Nın Güzelliği 

Jeanelle MAC DONALD 
ın Sihirkar Sesi 

işte bütün bunlaıı benliğinde Toplamış Sinemanın yeni keşfi 
Yeni Harikası ernsalsız 

(Deanna Dur bin) 
Büyük bir istekle beklenen ilk şaheseri 

Üç Modern Kız 
Filminde Şöhretine layık olduğunu isbat edecektir . 

Pek Yakında, Pek Yakında, Pek Yakında 
9875 

1 

1 

Oynıyanlar: Oskar Sima-Rusti Hbrer 

Ayrıca: En 
. 

yent Dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

Ptk 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 

Telefon 250 Asri 9868 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören • 

Birinci stnıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 

Her gün hastalarını 

mahallesi 125 
ile 

9877 

mütehassısı 

Abidinpaşa caddesi Saracan 
numaralı muayenehanesinde kabul 
teşhis ve tedavi eder 

1-15 g. a. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
Kanurı No: 34~9 

Kanunu 
Kabul tarihi : 27'6/ 1938 

/lıeşrı ıarılıı : 14171 1938 

• Dünden artan -

edenler. disiplin takibatına lüzum kalmaksızın baro idare meclisinin 
talebi üzerine haysiyet divanı kordrı ile meslekten çıkarılabilirler. 

Muhitindeki temas ve faaliyetleri itibdrile muayyen bir baro mıntakası 
dahilinde avukatlık yapmaları milli mesleki ahlak veya menfaat bakımın· 
dan teviz edilmiyenlerin isimleri, baro idare meclisinin talebi üzerine ha
ysiyet divanı kararile mensub oldukları baro levhasından silinir . 

Kaydı silinenler levhasından çıkarıldıkları baro rnıntakası dahilinde av 
ukatlık edemezler. 

Yukarıki fıkralarda yazılı kararların ittihaıından önce Cumhuriyet baş 
müddeiumumisinin mütalaasiyle alakalaavukatın yazılı müdafaası alınır. 

Haysiyet divanı, lüzum gördüğü hallerde alakalı avukatı d, dinliyebilir 
Bu maddeye göre haysiyet divanı tarafından verilecek, kararlar kat,i 

olup aleyhine hiç bir mercie mürac~at edilemez. 
Madde 1 l!S - Disiplin cezasını istilzam edecek fıilerin vukuuııdan 

itibaren üç sene geçmiş is~ takib. } apılamaz. 

Madde 119 - Disıplin cezaları kat'ileşmedikce icra olunamaz, 
Madde 120 - Disiplin muameleri dolayl'ile davd olunan her şahid 

ve ehli hibreni~ kaybettiği vakıt ile mütenasip bir tazminata hıkkı vardır. 
Bunlardan dave<e ıcabet için seyahat etm •ğe mecbur olanlara yol ve 

ikamet nıasrafıda verilir. 
Hakkında takibat yapılan avukat, dinlenmesini istediği şahid ve ehli 

hibre masrafını peşin olardk öder. 
Avukata veya üçüncü bir şahsa yükletilemeyen veya borçludan tahsil 

imkanı kalmlyan rn uraf iar, D~v)et hazinesinin Ctza davalarında şahi;:f, ta 
' tazminat v~ masraflarındaki mesuliyeti nisbetinde baroya yüklenir . 

Madde 121 - Para cezasına wya masrafların ödemesine dair olan 
kararlar icra ve iflas Kanununun ilamların i rası hakk ndaki hıikümlerin 
göre infaz olunur, 

Para cezaları baro kasasına irad yazılır. 
icra işlerinin takibi baro umumi katibine aiddir. 

Altıncı bab 
Adli müzaheret ve avukat ücretleri 

Birinci fasıl 
Adli müzaheret 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

Çukurova harası müdürlüğünden : 
Hara müstahdimini iaşesi için satın alınacak aşağıda mikdar ve mu

hammen kı} mttleri yazılı 18 kalem erzak 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

İhale~i 25- 10-938 ~alı gür Ü n at 11 de Cq h n BdediJe ~a'or.unda 
yapılacaktır . 

Muvakkat ( lt minatı 135 lira 49 l uı uş olup Hara veznesiııe yatmJacaktır. 
Şartnamesi htr gün Hara rr.uhasel e~ indc göı ülebi l iı ve iste}·rnlue be 

delsiz verilir. 
Eksiltme}e iştirak ececeklerin teminat makluzları ve 2490 sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 cü meddeltı i rıde }anl ı H~ ~a l ıııi l e lirlikte belli gün ve 
saatta Kc rni~}crıa n ÜJHa<tlaıı. 

Erzakın cınsı 

Sade yağ 
Zeytun yağı 
Zeytun danesi 
Şeker 
Çay 
Pirinç 
Bulgur 
Kuru fas11lya 
Nohl!t 
Kırmızı mercimek 
Salça 
Sirke 
irmik 
Tuz 
Yer li undan ekmek 
Koyun eti 
Kuru soğan 
Patates 

9848 

Muhammtn 
Mikdarı kilo fiatı 

Kilo Ku. 

216 100 
100 55 
270 35 
500 33 

10 350 
100 23 
800 10 
400 12 
100 7,5 
100 9 
150 35 
30 20 

100 12,5 
250 6 

9500 6 
1000 35 
350 5 
500 10 

11- 15-18-23 

· ıan 

Muhammen 
bedeli 

Lirn Ku. -
216 
55 
94 50 

165 
35 
23 
80 
48 
7 50 
9 

52 50 
6 

12 ~o 
15 

570 
350 

17 50 
50 

1806 50 

İktisat Vekaleti İç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

Türkiyede Hayat, Yangın, ve Kaza Sigarta i şlerile 
meşkul olmak üzere kanuni hükümler dairesinden tescil edilerek bu gün 
faaliyet halinde bulunan Ünyon Hayat ve Ünyoo Yangın ve Kaza ve 
muhtelif muhatarata karşı Sigorta kumpanyalarının Türkiye Umumi veki· 

1i bu kerre müracaatla Adana Şehri acenteliğine Kumpanya
l a rı namına Hayat Yangın Sigorta işler ıle meşkul olmak ve bu iş lerden 
doğacak davalarda bütün mahk~melerde müddei, rnüddeaaleyh ve üçün-

cü şahıs sıfatlarile hazır bu'.unmak üzere Orhan Ôzkaynak'ı ta· 
yin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketlerinin trftiş ve müra· 
kabesi hakkındaki 25ıHaziranlI927 tarihli kanun hükümlerine muafık 
görülmüş olmakla ilan olunur. 3- 3 986 

am Onar 

Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 
Seyahatmdan avdet ederek hastalaı mı her gün Kızılay civarındaki 

muayenehanesinde kabul etmeğe başlamıştır. 9873 g.a . 1-5 

.Kumb 
1 
1 

j 

Türksözü 

Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19 ·8 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni bez 
fiatları esaslan dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi 

Çifçi 
Astarlık 

Tip 
No. 
2 

14 

Genişlik 
75 
85 

Beher 
Top m. 

36 
36 

Beher 
Top F. 
630 
677 

1 - Satışlarıırız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 
7 9602 

18 

1 
BELEDİYE 

-----------------------------------------~ 
Kiralanan yerler için hem konturat yapmak, hem de bdediyer 

ettirmek icar, akar nizamnamesi mucibince mecburi olduğundan · 
cezalandırılmalarına mahal kalmamak üzere keyfiyet şimdiden a 
]ara ilan olunur. 9874 18-20-22-25 

1-Temizlik işleri hayvanatile kanarada iaşe edilecek hayv3nl~~~ : 

ı cı olan 35,000- 55,000 kilo arpa açık eksiltme ile satın aJınacB ı 
2 Muhammen bedeli: Beher kilosu üç büçük kuruştur. 1 

4. ihalesi teşrini evvelin 21 İflci pazartesi günü saat on beş 
1 

3 Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kuruştur. te 1 

__ ye encümeninde yapılacaktır. .. eb 
- 5 Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada .gt~ıe 1 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

"~~iilll!Qm~- ~·~ 6 isteyenlerin ihale günü muvaffak teminat makbuzile bır 1 ~ ! 
, ' ':~ 7 1 

I mene müracaatlan ilan olunur. 4-8-14-28 ı~ 
1 il) 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

5-90 

-----------------------------------------------------= 

, . 

a 

Misis yanında Acıdere 

!Cııııı 
1 Sıj 

ı l,b 
! ~ 

Elektrik Şirketinden: :~ 
15 · inci Cumhuriyet Bayramının b~t aydı~lı~ iç~nde .ve. da~~' 

li bir şekilde kutlanmasına yardım edebılmek ıçm, şırketımıı. t ı 
30 llkteşrin 1938 günlerine mahsus olmak üzere normal tenvıra 
üzerinden yarı yarıya tenzilat yapmağa karar vermiştir. 

Yapılacak olan bu tenzilatm şirketce hesap edilebilmesini ~~nlt 
resmi ve hususi müessesat ile sair abonelerimizden Bayram g~sr~ 
şenlik tesisatl=ırı ve zafer takları için cereyan sarfedecek o~a~aıı~ 
geç bu ayın yirmi ikisine kadar bir mektupla haber vermeler• g49 
Bu müddete her halde riayet olunmasını rica eyleriz. 9 zO 

Türkkuşu genel 
direktörlüğünden: 

Türkkuşu teşkilatında motörlü 
vt motörsüz tayyareler üzerinde öğ 
retmen olarak çalışmak maksadile 
yetiştirilecekl 7 gence ihtiyaç var. 
dır. Aranan bellibaşh şartlar şun · 

!ardır: 

1 - Türk(soyundan)olmak 
'..'.-iyi hal ve şöhret sahibi bu· 

lunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci o(. 

mağa elverişli olmak. 
4 · Boyu 1,58 den aşağı olma. 

mak. 
5 - En az lisenin onuncu sınıfını 

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

olmak. 
7 . iki vesika fotoğrafı ibraz et• 

mek. 

Öğretmen Pamzedi olmak üzere 
alınacak gençlerden Türkkuşu teşki 
!atında tııçuculuk öğrenmiş bulunan 
planörcülük B veya C brövele ile 
işe başladıkları tarihten, hiç uçma
mış bulunanlara da planörcülük B 
brövesi aldıkları tarihten itibaren 
nizamname mucibince yatmak, y~
mek ve giyim masrafları Türkkuşuna 
ait olmak üzere ayda lise 10 tahsili 
ni görmüşlere 25, liseyi bitirmiş o· 
!anlara 30 lira ücret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk 
kudretlerinin artış derecelerine göre 

1 

görecekleri zamlar hususi bir talimatla 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. j 

1 ürkkuşuna bu suretle seçilecek: 
lerin öğretmen muavini oluncaya ka 
dar, normal olarak beş sene evlen- 1 

memeyi ve hususi bir taahhütname 
yi imza ederek Tür kkuşunun verece 
ği vazifeleri on sene müddetle ğör
meyi kabul ve taahhüt etmesi şart
tır. 

Bu hususlar hakkında fazla taf
silat almak istiyenler Türkkuşu talim 
terbiye bürosu direktörlüğüne doğ

rudan doğruya şahsen veya yazı ile 
müracaat edebili"ler. 

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

Müdüriyet 11-16-

Seyhan Defte ~ 
darlığından: 

o' 
Bahçe hükumet "

0 

nın tamiratı onbe~ll 
miiddetle açık ek5

' 

ye konulmuştur. ~ 
. (14~ \ı 

1 - Tahmin Bedelı ~I~ 
(66) kuruştur. . al 1 Q 

2 - Muvakkat teınıl1 t~ 
lira (50) kuruştur. e~ 

3 - Şartnameyi gö1

1

111 
•• x(ı ,, 

"d .. r ıı~ ~ yenler her giin mal mu tJ Çs, ~ rıı 
isteklilerin de 26/10/938 ··d~' ~ 
günü saat (15) de mal (J)O 0,t •tı 
de müteşekkil komisyona ı11 ı~ 
la 11 ilan olunur. s~ 

15- 18-21-23 9 1~ 

Zayi tasdiknafl1e 
ı~· 

Bu yıl Orta okulda0 .' el ~ 
duğum tasdiknamemi ı3Y1 t~~"' 
Yenisini çıkaracağımdan ıeriıf' 
hükmü o'madığını ilan eY ı~ 

69 No.lu: Mustafa KerJl:S11 

P.T.Md.def1 
.ı ~· 

t$ııv ~ 
Pozantı P. T. binasınırı gan~ '~ 

2/11/938 de Çarşamba .. bİ ~ 
onbirde Adana P.T.M.ıüğll 111~ t~ 
da komisyon huzuriyle ve tJ ttı 
görüldüğü takdirde ihale en l 
üzere 141101938 den itibar •t 
gün müddetle açık eksiltrl'I~: 
rılmıştır. Bu işe ait kef'~~· 
1635 lira 86 K. Jlup mu~9 i 
minat 123 liradır. Kati ~erJlz4~ 
le bedelinin 0/0 15 şidtr• OJ . rııs 
lu kanunun 16 ve 17 cı ~tir• 
mucibince teminat verilece e~ 
'f · ı . 11ötJJ1 1 şı name ı e şartoamey1 " s•' 

yenlerin tatil gün ve ~(I 
haricinde P. T. müdürlüğÜile 
caatları ilan olunur. 

14-19 - 23-1 

··diil~ 

16 - 11-16-21- 25-1-6-12 - 18 --------------------J-25 9716 

Umumi neşriyat mtı ' 

Macid Güçlii -9 
Ad T .. k .. .. atb' ana ur sozu aı 


