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Bütün dünyanın sabırsızlıkla gözlediği tebliğ neşredildi 

ekoslovakyadaki devri 
ınıotakası bugün 

mutasavver Südet 
tahliye ediliyor 

ekler, istihkamları ve diğer tesisatı 
Almanlara sağlam teslim edecek 
~llternesyonal bir komisyon teferruatle meşgul dur 

Almanya - İngiltere - Fransa ile 
birliği yolunda mesai sarf ediliyor 

oı 
~tb·tıYanın istediği arazi ve nufus pilebisit yapılmadan veriliyor· Südet askeri 

ıs, Südet hükümleri tahliye ediliyor Almanya-İtalya, Çeklere garenti veriyor 

Zirai Kalkı_nma ma-
1 

li planı için kay- i ----·- . 1 
naklar bulunuyor. 

Zirai ikrazlar 

42.000.000 
Ank.ul\ : 80 (llususl mnhabiri

anzdea\ - Ziraat vekaleti. köy kal· 
kınmas• ve zirai kalkınma milli sefer
berliğinde mal! pliiıı için mevcut 
menbaları tetkik ve tc•bit ettirmek· 
t~dir. Birinci köy ve ziraat kalkın· 

ma kongresinin toplantı hıızırliklarını 

yaptığı sırndn nktuel bir değeri olan 
bu tesbit işi,. zirai kalkınmn için elde 
mevcut mal! imkanlarla temini Ju
zumlıı olıınlnr hakkınd:ı v:ızlh bir fi· 
kir verecek mahiyettedir. 

Yapılan tetkikte, evvela, nUfıısu 
rouzun köy ve şehir hun,yısi Uzerine 
tıiksimi esas tutulmuş. köyle•· nufus· 
lar•nn göre gruplara nyrılm•~tır. Bu 
rakamlara göre vasati köy ~;ı kara· 
kilometJe ve nUfusu ;{4.i dur. 

Mali plaQı için, ıınıuml butçclcı:
de Ziraat V ekiiletine &yrılmış olan 

r 

• 
1 BiTiRDi 

Belediye 
bugün 

intihabı 
başlıyor 

, 

Seçicilerin ·bilhassa dikkat 
etmeleri elzem noktalar: 

Evvelcede yozdıj!-ımız vecihle belediye intihabı bu sabah saat 
sekizden itibaren başlıyacaktır. 

Bu sene defterler alfabe sırasile tertip edilmiş ,.c intihap salonu 
daha muntazam bir şekilde 1an2im olunmuştur. Her iki mahalle için 

ı geniş bir levha yaptırılmış, bu levhalar üzerine mahallelerin adları, 
hangi masad~ adlarını arayacakları yazılmıştır. miintehipler seçim ..sa· 
lonuna girdikleri zaman evvela mahallelerini aı ayarak alfabe sır asile 
isimlerini bulacaklar, ondan sonıa oradaki kendi numaralarile masada
ki defterlerden adlarını buldurup hizasın• imza ettirdikten sonra rey 
puslalarını alarak ellerinde nu!us hüviyet cüzdanla•ı olduğ'u halde İn· 

tihap encümeni huzuruna girerek reylerini sandıj!'3 atacaklardır. inli· 
habın üir günde bitirilmesi mukarrer ise de tıunl imkan görülmediği 
takdirde bir hafta daha temdit edilecektir. 

Kudsi bir vazife olan intihap hakkını kullanınağı ve retini ınkitiip 
partisi olan cumhuriyet halk partisi namzetlerine vermeyi unutma ! ... • ~Qil~a~ilı: 30 (Radyo)- Alman devlet şefi Hitler 

~•aoı· ~5vekili bay Çemberlayn, ltalyan başvekili 
;·~~tpını .~~ Fransız başvekili bay Daladya'den mü· 
~•~at Munılı konferansı mesaisini bitirmiş ve bu 

ı,~liod a buı:ıun bir resmi teblill neşredilmiştir. Bu 
lt~lınd c, Alnıon Südet arazisinin Almanyaya trasi 
~lıııan e ınütabakat lıasrl olduğu Çekoslovokyadaki 
ı~,,~ (ay~ ver;lmesi mutasavver Südet mıntakasının 
l~~Un ~lılıyesine başlanması, entsrnasyonal bir komis· 
Cek

081
1
§ başı yaparak teferrüatını tesbit etmesi, 

1ar, v 0•akya nın bu araziyi devr ederken istihkam· 
1 erıııe e. diğer tesisatı Al manyaya talırip etmeden 
~'ntat; tahrip ederse mesut tutulması, ve diller 

larak buna diller kısımla• ııı iltihakının takip etmesı 
bun.un Südet askerl~rinin Prall lıükCrmetince terfii 
Südet malıkCımlarının tahliyesi. Almanya vıı ltalyaııın 

Potoııy« ve Çekostovakyay;ı garanti vtırınıısi gu,usla 
rının kararlaştırdıllı resmen dünyaya ilan edilmektedir. 
Diğer taraftan Havas ajansının vardiği nıaluınal.ı gö 
re, Polonya, kendi akalliyetlerinı ve akalliyctlcr'nin 
bulunduğu araziyi pilebisit yapmadan al~caktır 

miktar hesaplanmıştır, Meşrutiyet ve B •• •• k M•ıı t M ı • • • 
:~~;:~;ı·~n~:~:~:ri;~il::ı.::~~r~';;~ ı' uyu ı e ec ısının 

1 r~kamlara göro, 325 \<nesinde butçe • • t• 1 
1 

yekO.nu olan :J0.359.iH:i liradan zirnate yenı iÇ ıma yı 1 
ayrılan miktnr 3·15 .. tDH hradır ki u 

Beri in: 30 (Radyo) -- Fransa. Almanya ve lngil

tcre rrasında bundan böyle sıkı bir' ış birlillinın tesı 
sine mü~tereken çalışılacaktır. 

e. •dada 11 teşrin evvele kadar pilebisit yapı· 
Keza yakında lspany'ldaki gönüllükr mesd<ısiJe 

hal edilecektir. 

Altın taşıyan bir treni 
· altı kişi soydu 

l'vtarsilya hudutları 
ııoöl . 

rıa : 25 EylOı] uıııda ıııüsellah bi! ;ıdJm knklı. 
ıı~,. 1 
•ı~, 'd Anıeı ıka haydutlarının mecara Bu adamların hep•İnin başın<la 
~ı b Uy r"k tüylerimiz ürperir. Hal· maskeli sapkaler yardı. 
~r ~.'nuınuzun dibinde olan hırsız- Bilh~sa lıt>ni lıekliyen rnaskl·lı 
ı. liıç tc dikkat nazarımızı çek· ad~m bana doğıu döndü: 

'btı'-ı aydulların daha geçenlerde 
ı, •arı b" Gerisi ikinci sahifede %a- ır milyon franklık Aiks 

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

Pazarlıksız satış 

Yeni kanunun tatbiki 

etrafında haznlıklar 

lstanlıul : 30 ( Telefonla) Pa 

zarlıksız salış bııununuıı tatbikı için 

alınması lfızııngelen tdbirlrr lıııııam 

lanmıştır. Kanun kararname vı· izalı 
1 ııaınrlerdrn 1 S,000 ııusha h:ıstırıl· 

nııştır. 

Hunlar lsıanbuldaki lıütün ıııa 
ğna ve dükkanlara te\'ti edileuk 1İr 

"'ııtır/' sekiz yüz bin franklık aiks 
'"%~:· ~5e_kiz bin !ran~lık baille 

A.n kuçuk ~eyler değıldır. 
~~. ~~ak dün gece Marsilyada sa· 
l~ıkıar~ı yapılan tiren hücumu bu 
1tteıı.aııınızı geride bırakacak mahi· 

't ır. 

•tı ;en •nakinistinin verdij\'ı nıalü· 
Yne· • !( u yazıyoruz, 

.:ıı~nu alarımız Saint - Baı lelmy is· 
~Uıtu nctan ayrılalı az bir zaman 
~n· Bırcten trenimiz durdu 

ÇiFÇiMiZiN VAZiYETI 

Abidin Ege dün de 
borsada tetkikler yaptı 

l,e ~erhal yere atladım. 
~Utıı nın niçin durduğunu şeften 
~ biı;· O da bu ani hadisenin sebe
'~u~ Yordu. Telaşla !urgoon'a baş 
l,~ Orad" da birşey yoklu. 

'\ b' llıeseleyi incelcyeeeğimiı sı
t ~110~ de luktık ki karşıda altı 

a<J;ım bize doğru geliyor-

1,ıe n • 
, ~'l bıuteınadiyeıı bağırıyorlar. 

1,
1 

•ııırışlara bazen siliih sesleri 
~ 1 .. 'ş 1Yor, bizim, mukabil hücüm 
~et, d'mam~ldı~ıınız için ellerin. 
~, nı yapıyorlardı. 

1 t. lı.ılden viımı otuz ~ı kadaı 
lı t " ı o· ı. ~·ırş:ı-ı lardan korun-

r,' 1 '• ~al yere yattım. 
vtıt· 
1 "' ~hıı c'nada aı ka vagona 

· t 1:· \·ı' ı'· b: nım ba~ uc· 

Ziraat sahaları üzerinde yapılacak esaslı 
etüdler üzerine bir rapor hazırlanacak 

Çukurova çitçisinin 9::18 istihsalıi· 
tı hiç de şayanı memnuniyet bir şe· 

kilde değildir. Zirai istihsal_ rnaddele
rimizdeıı bilhassa pamuğun akibcti
oi ehemmiyetle ele alabiliriz. 

Bu vaziyete vakıf olan ziraat v~
kıiletiıniz, Çukurova çifçisinin duru· 
munu esaslı bir surette tetkik ve ıirai 

refahı temin ıııaksadile icabeden ted
birlerin ittihazı ıçin mıntıkamızda ya
kından tetkikat yapılına~ını lüzumlu 
bulmuş ve bu maksatla, zıraııt veka· 
leti wnuıı; müdürü Abidin Egenin ri· 

· yasetinde, ziraat vekiileti idare müdü-

rii Rahmi ve zir<1at \'ekıileti mühcıı
dislcrinden Şemsi Çelepindeıı nıürek· 
kep bir hc)'eli şehrimi1e ıröndenniş
tir. 

Bu lıeyelin geldiğini ve tetkiklere 
başladıl!'ını evvelce yazmıştık. 

Heyet çok esaslı tetkikler yap· 
maktadır. Çifçinin isrihsal hareketle· 
rilc rekolte vaziyeti ve aynı zamanda ı 

pıyasa meseleleri ioeeden inceye yer· 
!erinde gözden geçiriliyor. 

Dün Bay Abidin Ege ve refaka· 
tındaki heyet Adana borsasında dı 

~ Gerisi ikinci 83 hifcde -

mum! bUtçcye olan niıbeti 1,13 dur. 

Oige•· seneler şu seyri takib ttmiştir: 

1 

Yenı• • t• yılı • 
t32G da butçe yckO.au 32.997.721 lira lÇ ıma fUZnamesı 
ve zirante ayrılan l. l!i nisbetindc 
495.843 lira; ıa21 de ı..utçc yekanu dolgun bir haldedir 

çok 

36.223.181 lira xira.,te ayrılan 381.940' 
lira; 1328 de butçe yckO.ou 33.997.392 ı 
lira ve zira.ate ayrılan l.30 nisbetin· 
de olarak 442.076 !irıı: 1330 Jn butçe 1 

yekunu 3-1.012.003 lirn ve zir:ıate '1J· 

rılad butçeuin 1.17 si; ı:J3 t de butçe 
yekllnu 35.657 .545 lira ve zıra:ıte ny· 
rılan butçe yekunu 1 06 sına tekabul 

- Gerisi ikinci sahifede -

Zlrat kalkınma yolunda 

Ziraat Vekaleti 
yeni ma kine?er 

mübayaa ediyor 
Ankara: 30 (flıısu-i ınuhalıiıı 

ıııizden ) Zıraal Ve kalclt, ziraı 

kalkınma programının t<ılıakkuku için 

evvelce almış oldu~u 
0

nıulı telıf lirai 

makinelere ilave oldrat yenôden ba 

zı ziraat makineleri almağıı karar 

vermiştir. Alınacak makineler ara 
sında orak, .,:ayır ve ot balya nıa· 

kineleri de vardır. 

/r ............................... _,. • ...,.~ 

i Japon kabinesi * 
; d" k . ? : * uşece mı . * I 
• t t Tokyo : 30 ( Radyo ) - * 
t HUkOmet bugUn bir resmi t 
* tebll~ ne•rııderek Harlclyfl t 
t Nazırının lstlfa11ını blldlı- t 
* ml•tlr. Bu istifa siyası ma - * 
t hatııdıı teessür uyandırmıf - ı 
t tır. latıfanının sebebi , Ja t 
$ pon Harlclyeai ile Japon * 
askıırf makamlarının ahenk t 
tar olmaması gösterlllyor. * 
Gene söylendlj:ilne göre , t 
bu vaziyet Uzerlnıı Japon * 
kabinesinin dUfmııai çok i 
muhtemeldir . t 

• j ........ ............... ...._ ......................... .. 

73 Kanun layihası , 16 kanun teklifi 61 
tezkere var.Yeniden mühim layihalarda 

Büyük Millet Meclisine sevkedHecektir 

BllyUk Millet Mecıısı:: binası 

Ankara : 30 ( Hususi muhabiri· 
m;ı y.ızıyor ) - Türki}e Bıiyük Mil
let Meclisi ikinci teşrinin birinde dör· 
nüncii ve son içtima yılına girecek 
1ir. Geçen iiçiincü içtima plınna 271. 
kanun, 4 tefsir çıkaran ve ·ıyrıca 48 
takıir müzakere eden Büyük Millet 
Meclisinin. önümüzdeki içtiıııa yılında 

evvdkı yıllarda oldul!u gilıi , lıuııı 
malı Lıir faaliyete sahne olacal!'ına 

~üplıe yoktur. 

Llugıin Meclis Encüınenleriode 

geı·co içtıma devrelerinden kalmış 

73 kadar kanun layihası , 16 kanun 

teklifı, 6 takrir ve çoğ'u tefsıı t;ıle 

bini havi olmak üzere muhtciıl nıe· 

selelere ait 61 tezkere vardıı Bun· 
lardaıı kanun layihalarile kanun tek 
!illerinin adları ve hangi Ençümcn 
lerin ruznamesinde bulundukları bir 
cedvel halinde tesbit edilmiştir . 

· Halk bankası 
lstanbulda bir halk 

sandığı kuruluyor 

İstanbul : 30 ( Telefonla) - Kü· 
c;ük esnafa ve halka kredi lemin 

edecek sandıklar açm1k üzere teşkil 
olunan halk bankasının Ankarada 

bir anonim şirket kurarak açmış ol
duğu halk sandığından sonra bugün

lerde lstanbulda bir sandık açacağı 
haber verilmektedir. lstanlıuldaki 
bu sandık, cumhuriyet bayramına 
kadar faaliyete geçecektir. Halk 

bankası, bundan sonra lımirde ve 

bilahare diger vilayetlerimizdP d• 

halk şandıkları tesis cdeeektir 



'Sahife 2 

Avrupa' da ki son 
düello münasebetile 

BAY HiTLERıN 
Hayatı hakkında verilen malumat 

FFnmtt 
lıkönceleri Hitler, 

etrafında buluuan bizler 
BugOn dOnya siyasetine hakim olduğu söy· 

lenebilecek bir adam olan Hitler, bundan on 
için mazisini bilmediği sekiz sene evvel Münihteki muhalif bir siyasi 
miz meçhul bir kahra- tahrikatçıdan başka bir şey değildi. Bu kadar 
mandan ibaretti. Biz kısa bir zaman içinde bu kadar büyük bir mev· 
yalnız onun Avusturya ki işgal etmiş bir kimseye tarihte rasgelinmedi
lı bir Alman olduğunu ği söyleniyor. 

Hitler kimdir? Nereden gelmiştir? Nasıl 
bir öksüz olarak ve ce. bir adamdır? Düşünceleri nelerdir? Bu kadar kı 
binde beş parası olma. sa bir zamanda ncısıl muvaffak olmuştur? 
dan Viyanaya geldiğini Bunlar buğün olduğu gibi, Hitler iktidar 
biliyordu. Yalnız, için mevkiine geldiği gündenberi sorulan suallerdir. 

de "bir gün bir adam Simdiye kadar da Avrupa eillerinde Hitler hak· 
olmak" arzusu vardı. kında Kurt Ludek'in yazdığı "Hilleri nasıl tanı 

V dım,. ismindeki eserden başka etrafı bir kitap 
iyanadan sonra da, a · 

neşredilmediği kanaatı umumidir. Ludek Hitleri 
sal Almanların arasında Nazi hareketinin ilk günlerindenberi tanımış, o· 
yaşamak için, Münibe nun hayatını kendi ağzından dinlemiştir. 
gelmişti.. Kut ludek quğün Hitler hakkında yazdığı 

Hıtler 20 nisan 188 bir yazıyla da, Alman devlet reisinin hayatını 1 
da, Almanya hududuna ve şahsiyetini en esaslı rıoktalarile hulasa edi-
yakrn küçük bir Avus yor Yazının bazı parçalarını alıyoruz: 

turalya kasabası olan Bravnnda umumi harp ilan edıldiği zaman 
doğmuştur. Hitlf'r, iki Alman mem· Hitler Bevyera kralı Ludvige bir 
leseti arasında doğmuş olmasını, bu istida vererek gönüllü zazılmak iste 
iki parçayı birleştirmek için taliin diğini bildiyor; arzu kabul ediliyor ' 
kendisine verdiği bir mazhariyette· ve Hitler 1914 Tt-şrinevvelinde pi· 
tlkki eder. · yade neferi olaı ·ak cepheye gidiyor. 
Hitlerin anası Klara Pözl babasının Hitler "Mücadelem,, isimli kita 
üçüncü karısıydı ve ondan 23 yaş hında cebhedeki hayatından hiç 
gençti. Hitlerin babası bulundukları bahsetmez. Bu gün anlatıldığına gö, 
kasabada gümrük memuruydu ve re, kendisi cebhe kumandanın ya· 
oğlunu da memuJ yapmak istiyordu. nında emirber olarak çalışmış ve 
Fakat A':tolf, küçük yaştanberi sa. dolayısile siperlere girip çarpışma· 
nata heves göstermişti. Çünkü o, mıştır. 

istedi.Şi yapmağa anu eden, emir 1916 teşri1ıievvelinde yaralanıp 
altında çalışmıyacak bir yaradılış bir müddet hastahanede kalan bit. 
taydı. 

1903 de babası ölünce Adlof 
Hitler istediği mesleğe girebilmek 
için serbest kalmıştı. O zaman 14 
yaşındaydı ve anası onu yukarı 
Avusluryanın baş şehri olan Linz· 
deki orta mektebe verdi. 

Meglepte muvaffak olmadığım 
çalışkan bir talebe olmadığını Hitler 
bizzat kendisi de itiraf eder. On 
brş on altı yaşındayken, orta mek· 
tehi bitirmeden ı;ıkan Hitler ertesi 
sene boş gezmiş, tembel tembel ev
de oturmuştur. Anası, ölen kocasın 
dan aldığı uf ak bir dul maaşiyle 
işsiz oğlunu ve krntlisini zor geçin· 
dirmektedir. Onun İçin, Adolfon, 
hiç olmazsa, kendisinin heves ettiği 
meslekte yetişmesine karar vermiş· 
tir, 

Fakat Hitlerin güzel sanatlar 
mektebindrki talebeliği de 1907 de 
ve 1908 de Viyana akademisine 
gönderdiği resimlerinin reddedilme. 
sile nihayele ermişti. Mimari mek 
tebine de, kafi derec•de tahsili ol 
madtğı için giremiyordu. 

Bunun üzerine, Hitler, 1909 da 
20 yaşında olarak, kendisine bir iş 
aramak üzere Viyanaya geliyor. fık 
aylarda uf ak tefek İşlerle ekmek 
parasını çıkarıyor. Sonra bir ressa· 
mm yanına giı erek 'kara kalem ve 
suluboya resimJer yapp satmıya: 
başlıyor. 

Hitler Viyanacta bu şerait altın 
da bazan karlı kış günleri sokak 
larda serseriyane dolaşarak üç sene 
yaşamış, bu müddet zarhnda bir 
han odasında yatrp kalkmıştır. 

Hitler, din ve mezhep itibarile 
Roma katoliğidir. Fakat dindarlığı 
kuvvetli Jeğildi ve Viyanada yaşa· 
dığı müddet zarfırıd~, bilhassa son 
zamanlar, kiliseye hiç gittiği yoktu. 

Hitler az sonra Viyanadan da 
soğumuş, orrsını her ırktan insanla· 
yani yahudilerin bulunduğu bir yer 
saymıya başlamıştı. 

1913 ele Münibe gelen Hitlerin 
1914 Şubatında askerliği gelmiş. 
fakat zayıf olduğu için hizmete alın
mamıştı. Yalnız, dört beş ay sonra 

ler, 1917 senesi martında tekrar cep 
heye dönüyor. 4 Ağustos 1918 de 
kendisine birinci rütbe demir salib 
nişanı veriliyor. 

14 teşrinievvel 1918 de Hitler 
harbin son günlerinde zehirli gaz 
yutarak gözü kör bir hal almış bir 
vaziyette yaralı olarak hastahaneye 
kaldırılıyor. Almanyada 9 teşrinisani 
isyanı ç.ıktığını 0 henuz Pornerania 
hasta hanesindedir. 

13 teşrinisani 1918 de hastaha 
nedeu çıkıp terhis oluna Hitler tek 
rar Münihe geliyor. Şimdi vat ln· 
sız bir adam vaziyetindedir. Çünkü 
aslen Avusturyalıdır, yeni Alman 
cümhuriyet hükumeti kendisini Al· 
man tal>iiyetine kabul etmemekte 
dir. Fakat Avusturya hükumeti de 
ona kendi vatandaşı unvanını verıni 
yor, çünkü Hitle, harpte Alman or 
dusunda çolışrnıştır. 

Fakat, resmen lıiçbir hüklımet 
tabiiyetinde olmıyan Hitler, 1920 
ye kadar ordudan trth!iisatımı ve ia 
şe~ioi almıştır. 

Hitler , komünistlik hareketi 
bastırıldıktan birkaç gün sonra , 
l Mayıs 1919 da "Münihteki ikinci 
piyade alayındaki tahrikat hadise
leri hakkında tetkik komisyonu ,, 
azalığına tayin ediliyor ve hımunla 
Hiderin siyui hayatı başlıyor. 

" Atman serbest partisi ,, nin 
faaliyeti hakkında rapor vermeye 
memur edilen Hitler bir gün Mü 
nihte tertip edilen bir mitinge işti 
rak ediyor. Burada söz söyliyenler 
den lJiri, sonradan Nazi paı tisinin 
programını çizmiş olan Gotfrit Fe · 
derdir . 

Hitln onun sözlerinin tesiri al· 
rında kalıyor ve bu teşekkülün yal
mz 6 azası bulunduğunu öğrenince 

yedinci aza olarak da kendisi ya· 
zıfıyor . Sonra Hitler bu partinin 
en ileri geleni oluyor ve arkadaş. 

lannın başına geçiyor . 

Bundan sonra da muhtelif mü 
cadelclerden ve hapislere girip çık· 
tık tan sonra, nihayet hükumeti eJinc 
geçiriyor ve Nazi idaresini kuruyor. 

haberoern 
' 1 . 

r 
~ ......................................................................... , 
Belediye intihabı 1 Gardenparti ŞChrimizde hava 

Bu ·akşam saat 20 de Ata.. İyiee soğudu Dün akşamdan itibaren 
şenliklere başlandı 

Bugün yapılacak olan belediye 
azalığı intihabı için diin akşamdan 

itibaren şenliklere başlanmıştır . 
Akşam saat beşlt>n itibaren şehir 
bayraklarla donanmış, gece elektrik 

tenviratı yapılmış, belediy~ dairesi 
önünde hava fiş nkleri atılmış, halk 

evi tarafından radyo nt'şriyatı yapı 
!arak halka dirılrlilmiştir. 

Öğretmenler al'asında 
tayin ve nakiller 

Şehrimiz birinci Ortaokul Türk 
çe Öğretmenliğine Gazi Terbiye 
Enstitüsü P~dagoji şu besin den me· 

zun Süleyman Şahin Tan , ismet 
lnönü Kız Enstitüsü Biçki Dikiş 
Stajiyerliğine Ankara ismet Kız 

Eritik Öğretmen Okulu mezunla 
tından Bedriye Dizdar, ayni okttldan 
mezun Mihiiban Gürcan şehrimiz 

İsmet lnönü Kız Enstitüsü Biçki 
Çiçek Stajiyeeı ligine, Gazi Terbiye 
Enstitüsü Tnbiiye şuhesinden mezun 
Mesut Sökmen ismet Kız En .. titüsü 
Tabiat Stajiyerliğine, Erkt-k Ôğıet. 
ınen Beden Egetim Öğretmeni Zeki 
Ersal E!~ıustan Orta Okul Beden 
Egetiın Ôğretmenlıgine , şehrimiz 
Erkek Lisesi lşyarı Hüseyin Sezgin 
Erenköy Kız Lisesi fşyarlığına tayin 
edilmişlerdir . 

Küçiik bir kıza araba 
çarptı , yaraladı 

Hasarı kızı dokuz yaşlarında Ni. 
met köprü üzerinden gelirken hüvi. 

yeti meçhul Lir şahsın idare ettigi 
bir yük arabası çarparak yaralan· 
masın" ~ebebiyet vermiştir. Zabıtaca 

araştırma v~ tahkikat yapılmakta• 

dır. 

Bir keçi hırsızı iki aya 
mahkum pldu 

Hayvan pazarında Haydar oğlu 
Kenan Günaydının bir keçis'ni çal· 
dığından dolayı yakıılanıp adliyeye 
teslim edilen Ahıııet oğlu Ke:rim 
Güzel yapılan duruşma ıPticesinde 
iki ay hapse mabkLim edilmis ve 
haps;ııv·ye gönJerilmi~tir. 

)w 
H~mşeri ! 

W-y, 

Belediye 5cç:m günleri yak 
laşıyoı Şu ;ışnğıva yazdı*ımıı 

noktaltırı ııııııtıııa re) ini kullana· 
cağın zaman orı , , göre hareket 
et ! 

' 
1 

Belediye kanununun , 
~ 

bir inci maddesine göre: 

1 - Her miintehip kt>ııcii 
reyini intihap sandığınn bizzat 
atacaktır. 

2- İntihap puslasmın altın· 
da müntehibin adı. adresi, iıma 
sı veya mührü bulunadlktır. 

3- Her miinfehibin elinde 
niifus teıJ.-eresi oldu~iı lı;ılde 

intihap encümenine ~elecek. ev 
vcla mu"'add•1k intiha~ dcflrin 
deki adı hizasına im7.ac:ını, eğer 

okuyup y:ızmcısını bilınivorsa 

parmak izini koyaeak fır. Rıın. 

1 

dan sonr;l rey puslasını alarak 
intihap olunacak aza ınıktarının 

iki mislinr yazacak ycya yazdı
rarak sandığa ölaraktır. 

tür k parkında verilecek 

Adana idman yurdu tarafından 
Atatürk parkında verileceğini yaz 
dığımız gardenparti 1 u akşam saat 1 
20 de ~erilecektir. Bu gar~e~pa~ti.~ 
nin çok mükemmel olması ıçın butun 
hazır !ıklar ikmal edilmiş, güzel bir 
caz, mükemmel bir büfe ve zengin 
bir pİ) anko hazırlanmıştır . Park 
renkli elektrik ampullerile süslen 
miştir. 

Sinemalar. açılıyor 

Kış mevsiminin girmesi dolayısile 
şehrimizdeki kışhk sinemalar açıl 
mağa başlamıştır. Asri sinema bu 
gün ve gece matinalarına başlaya· 

caktrr. 
Gerek Tan ve gerekse AJsaray 

sinemaları da bugünlerde faaliyete 
geçecektir. 

İspekter . Haydar Argut 

Son yağan yağmu .. Jardan sonra 
şehrimizde hav.ı birdenbire soğu 
muştur. Geceleri bir çok kimseler 
arkalarına palto ve mantolarını al 
m:ık ihtiyacında bulunmaktadırlar. 
Ilağcı ve yaylacıların da heman ek 
serisi şehre dönmüşlerdir. 

Ceyhanda 

Belediye intihabı 

PARTi MAMZETLERI KiMLER? 

Ceyhan: 30 (l-tususi muhabiri 
. mizden} - Çeyhan belediye mec· 
lbi azaları seçimi yarın (bugün) 
yapılacaktır. 

Cumhuriyet Halk Partisi ilç,.yön 
kurulu tarafından asıl azalıkları gös· 
terilen naınzedler şunlardır: 

Mehmet Topsakal Tüccar, Is 
mail Zaloğlu fabrikatör, Rifat Çetin 
çifçi, Kadir Çıngı tliccar, Ahm~t 

Vilayetimiz İlk tedrisat lspek- ı '!uran tüccar, Baki Kobaner dava 
terlerinden Haydar Argut Urfa Vi· · vekili, Huriye Kaptanoğlu ev işi, 
)ayeti lık tedrisat lspekterliğine ve Mevlüd Güvenç keresteçi, Abdül. 
ynine de Gazi Terbiye Enstitüsii hakim 'üceköy çifçi, Fatin Gülmez 

1 Pedagoji mezunlarından Zeki Dörtok oğlu doktor, Sa.id Akman tüccar, 
j tayin edilmiştir . Hüsnü lstanbulluoğlu tüccar, Meh 
1 met Tutkuner çifçi, Haoifi Ôzbilen 

l._-------------·.ı fabrikatör, Sefahattin Sepici bele 

M l diye reisi, Mehmet Altıok bisikletçi, 
' ürettip a acağız Abdurrahim Göksoy kerestt:ci, lb· 

rahim Telav arabacı ustası, Nefise 
Onay ev i~i, Ziya Mülayim tüccar, 
Hüseyin Tuğ çifçi, Şaban Akkay 
tücor, Selım Aydemir çifçi, Sacit 
Tangüler diş tabibi, Gani Sezen 
tiiccar, Ali Galip bakkal, Mustafa 

i Gazete kı~mında çalışa-

lı cak .iki tnüretti~ alac~
ğız. ldarehanemıze mu
racaat. 

Altın taşıyan bir 
tren soyuldu 

__:Birinci sahifeden artan -

!~ıkın ti ccar, Mustafa Çakır çifçi, 
Mustafd Akçalı tüccar, Hc1san Oflas 
tüccar, Mehmet Civelek tüccar, 
Hakkı Mete çifçi, Osman Tahran 
tüccar, Mehmet F.min tüccar, Nuh 
Karagöz tüccar, Ihsan Balatürk 
doktor, Mesrur Namıkoğlu tüccar, 
Ahmet Cemil tüccar 

- Sakın, kıpırdayım deme t Se 
ni yakarım! 

Dedi 
Tabii hiçbirşey yapamadım. An· 

cuk pek az bir zaman sonra hay
dutlar wıgoeıdan çıkttlar. 

Umumi mağazalar şirketi! 

Ankara : 39 (Telefonla) - Uınu· 
mi mağazalar tesisi için mitil ban· 
kalarımızca kurulan ı Tiirk anonim 
faaliyete geçebilmek için ticaret ka· 
nunumuzun esasları dairesinde bir 
nizamname projesi hazırlam1ktadır. 

Su· sırada yanımdaki adam on-
laı a bağırdı: 

Kasayı da alabildiniz mi'? 
Haydut guıu1>'Jndan birisi ona 

cevap verdi: 
- Şimdilik oldukça mühim eş

yeınız \'ar! . 
Evvelze oralarda hiçbir otomo 

bil gö memiştim. Bir de baktım ki 
yolun alt tarafında bir otomobil 
Juruyor. Haydutlar süratle bu oto· 
ınohıle girdiler. Ve derhal hareket 
ettileı ! 

Onların vagondan alıp götürdük 
leri ham a~tınm miktarı yüzseksen 
kilo garamdır. 

Bu altın Belçika konfosundan 
F'londr'e sevkedilmekte idi. 

Po!i5 kuvvetle, i baskından der
hal haberdar edilmişlerdir. Yapılan 
tahkikatta. Marsilyadan hareket e· 
den t~rcııt!. behemehal (feren) işre 
rinden anlıyan bir haydudun binmiş 
olduğu ve tam Sainl · Bartmy istas 
yonunu geçtikten sonra trende sak
lı olaı~ b~ lıaydudun fren yaparak 
ansızın trfei durJurmuş bulundugu 
anlaşılmıştır. 

Baskında yalııiz bir vaka kayde
dilmiştir. O da tren memurlarından 
1\1. Masclet h.ıydutlan göriir gör· 
mez (•mdad) i rdi vermek istemiş, 

Çiftçimizin vaziyeti· 
Birinci sahifeden artan 

tetkiklerde bulunmuşlar ve satış vczi· 
vetini ınüşahade etmişlerdir. 
· Heyet, şehirde zirai işlere taalluk 
eden meseleleri mahallerinde tetkik 
ve tesbit etmekle beraber. ekim saha· 
lannda da dolaşmağı muvafık bulmuş 
ve harekete geçmiştir. Köy köy, tarla 
tarla gezilerek vaziyet tamarnile teşrih 
edilmiş olacaktır. 

Bütün bu etüdler neticesi. çiftçi· 
nin ihtiyacı, derdleri geniş bir rapor 
halinde ziraat vekfıletine bildirilecek 
ve çifçimizin muhtaç olduğu imkAnla· 
rın temini lüzumu mevwu hahfs edi· 
lccektir. 

Ziraat vekaletinin tayin t!tliği bu 
heyetin esaslı tetkikatı bedbin olan 
çifçimize ümidlcr veııııektedir. 

lakin lıayJ.ıtlarm lJirinin kurşunu 
alelacele Maseletinin elini bulmuş 
ve bu eli parçalamışlar. 

Gittikçe müşkül bir safhay~ gi· 
ren tahkikat i<;in Marsilyadan pey· 
derpey paliş şefleri gelmektedir. 

I 

l Ttırirıie\l\'el 

Zirai ·ikrazlar 
- Birinci sa~ifoden 

etmek üzere 379·986 lira, 13 
bütçe yekğnu 39· 724· 720 lir 
ziraate ayrılan bütçe yek 
1.18 zine tekabül dmek 
469·869 lira, 1133 de bütçe 
53,304,511 lira ve ziraate 1 

bütçe yekununun yüzde 2. 
olmak üzer! 1,377,566 lira; 
de bütçe yekunu 51,969,711 
ziraate ayrılan yekunun yüzde 
düne tekabül etmek üzere 1 
liradır , 

M.,şrutiyet devrinde , bÜ 
kununuıı en fazla yiiı.de 3,0~ 
bulan tu miktarlar , yalnıı 
işlerine değil; Ziraat, ormaAı 
)er ve tic~ret işlerine tahsis 
muştur. Bu itibarla , yalmz 
ayrılmış ve harcanmış olaaf 
etmek mümkün olamamıştır· 

Cumhuriyette, 925 bütÇ 
938 mali yılı bütçesine kadıt 
ve iktisat teşkilatına ayrıl~ 
paralar , şu seyri takibetmİŞ 
1925 de 6,555.421; 1926 da 3. 
1127 de 3,727,'268; 1928 de 4, 
1929 da 8,351,904;1930 da 13, 
1931 de 8,515,280; 1922 de 3, 
1943 de 4,487,611: 1934 de 4, 
1935 de 5,079,251; 1936 da s.

7 1937 de 6, 112,962 ve 1938 de 

lira ... Cumhuriyette ziraat ve 
1 

işlerine umumi bütçeye göı!n 
paranın ~yrıldığı se:ne 19:1" 
1930 da bütçemizin y e k 
222,646,523 lira ve ziraat 
işlerine ayrılan para da 13, 
lira idi . 

Tetkik edilmekle olan 
naklar arasında , lıususi id 
ziraat işlerine ayırmış oldukl 
tarlar ve b~nların dayanll13 

duğu kanuni mevzuat da 
edilmektedir. 

Bu arada vilayetlerin 19 
senesinde ziraat işlerine ayır 
duklaı ı yekunlar; hususi id 
çelerile olan nisbetleri ile • 
tesbit edilmiştir : 62 vilayet 
1937 bütçe yekunları 20, 
lira ve ziraate.ayrılmış olafl 
da 792,260 liradır. 

"l Ayrıca ticaret odaları btJ 
kamlarHe , Lu rakamlardan ı 
işle ine ayrılmış olan miktar: 
sındJ mukayeseler yapılın& 
1937 de Ticaret Odalarının 
yekunları 741 ,355 liradır. 

Vılayetlerin ayırmış of 
paralarla , yapmaları m~şrı.ıt 
ziraat işleri arasında nü 
tecrübe çiftlik ve tarlaları "e 
lıklarile çiftlik mektPp)eri , d 
hayvanları 1 ziraat aletleri • 
kurulması, toprak mahsulleri 
hayvanlar 1.;ergisi ve müs& 
açmak; At yaıışları yapmak 
sulterin cinsi ıslah etmek "~1 
iklimine müsait yeni mahllP 
tiştirmek için parasız tohul1i 
danlar dağıtmak , ziraat fi. 
olan mahallerde umumun 
nahileceği hasat, harman ve. 
makineleri ve sair aletleri • 
temin etmek, ziratlt müzdert 
dım şirketleri kurmak, ormıtd 
tirmeğt• müsait mahallerde 
yeliştirmt'k ve yabancı ağaçl 
lıyarak verimli bir hale f 
gjhi i~ler vardır. 

Ziraat seferberliğinde 111~ 
men')al uı mevzuu tetkik edı 
en mülıi n nokta olarak , ınil 
müesee.selerinin iş hacimleri 
geçirilmektedir : 1924 s 
2 t ,532,538 liralık avans , 
hesap ve her türli.i ikraz m 
y~pmış olan milli kı edi ı11 
leri bu sahadaki iş miktarla 
senesind~ 129,064,238 tirat' 

yükseltmiştir. t 
Bu aı·a la Ziraat B.ınkası 

dan son senede yapılmış ol 
ikrazın yekunu 42,979,29~ 
bulmuiilur . 14 sene iç'ncfo 
dım şu şekilde bir yüksdı11 



dostluk 
Orta tedrisatta 

Can ciğer Müfettişler tesbit ediliyor 

erkenden 

le\' . kalkması 
triın. Bu iti-

[HikiY~ l Ankara : 30 ( Hususi muhabi-
günlerde: Mitatla rimizden )- Maarif Vekaleti, şimdi. 
pek iyiyiz .. Ben·d~ ye kadar yapılan tayinlerd~n sonra 
beraber fgidecek-

1 
Orta tedrisat mekteplerinde bulunan 

tim ama .. Şirketin münhal muallinılikleri lesbit etmek· 
la küçük yaşımdan itibaren 

k ~erleşmiştir. Bu bana belııti 
'"'IÇUk yaştan hayatı kazanmak 

t Pek mütevazi, pek fakirane 
•n bir ailenin evliiclı olmaktan 

ı 
hesabına seyahat edecek.. tedir . Dün Jstanbul Orta tedrisat : 

- P~riste kalacak mı? mekteplcrindeki münhallar tesbit 
- Asıl Pariste bir ay r.ğlene · I olunmuştur . Bugünlerde tayinler 

cek. Moruk kızıyor çok .. Geçen yaz . yapılacak ve tedrisat başladığı z~ 'ı 

Donanmamız 

Ege sularına açıldı 

lzmir : '30 (Telefonla) Donan 
mamız bu sabah Ege sularına talim 
için açılmıştır. Limanda yalnız ilci 
d«"nizaltı kalmıştır . 

Donanmamız birkaç gün süre 
cek talimlerden sonra tekrar fzmit 
linıanına dönecektir. 

Hukuk faköltesi 
~ 

Hwrkesio beklediji gün geldi ... Yeni mevsim başlıyor 

Asri Sinema 
1 18irinciteşrin1938 Cuınartesi gündüz matinesinden itibaren fevkalade 
Sinemı müsameresi olarak bt>yaz perdenin Şöhretli Sevimli -Altın sesli 

Primadonnası 

( JANET MAKDONALT ) 
ile çok sevimli arkadAşı maruf tenör 
( NELSON ·EDDY ) NIN 

Yarattıkları ve gözl~ görülmeden hakikatına inanılmıyacak kadar güzel 
• ' .. -t-----·· --------------- ~ ... 

MARiYETA : 
t 

. --t- ---- - --- .... ---- ---------1-- .. 
telrniştir. 
~üz sekiz, dokuz yaşlarında 

onu lzmire gön 1erdikti; lzmirde du· j man bütün mekteplerin muallım 
ramadı; patlıyorum deye telgraf çek i kadroları tamamlanmış olacaktır . ı 
ti bize.. Bin lira istedi; Mitet da I Yataklı vagonlar kongresi 
yollamadı . 

mezunlarının tayini 1 
• • 

Eşsiz eseriyle kapılarını açtığını sayın müşterilerine arz ve kendilerini 
davet etmekle şeref duyar ~tktep tatillerimi, boş geçir· 

.. İ ve kitap parasını çıkar· 
.._'17.trc çalıştı~ınıı hatırlarım. 1 

- Ne adamdır biliyor musun lstanbul : 30 ( felefoııla ) -
Ankara : 30 ( Telefonla) -Ad· 

1 Mariyeta: Herkesin sevdiği iki büyük Yıldızın en gÜzel temsilleridir. 
Mariyeta, Gözleri kamaştıran ihtişam içinde geçen Aşk-Muzik-Güzellilc 

Çalışmanın hudutsuz zevkini 
11 olanlar saadetlerinden ve 

~ hürriyetlerinden bir parça· 
~ bctrnişler, demektir. 
Ôt t ncysf", • 
tdenbcıi erken knlkarım de 

) ~ l'embcl tembel öğleye ka· 
laklarında yaslc nan kadınla· 

dt llıahalle çocuğu küçük bey 
t'Iİ &cvrııcm. 

ille Yakın tramvay durağında 
tren Yer aldığım halde hiçbir 
tc~·Y~yda oturarak iş.ime ka· 

ışlığim yoktur. Bunun için 
~tn arka sahanlığı bana en 
~ 1 .huzurunu verir. 
t.":_ Yine mutat yerimde dur· 
~\ltll'"k d ll mevzulara dalmıştım . 
ltta~i İnsanlaJ a bakmak ve 

kık etmek zahmetine kat
tı.~ daima kaçtığım için cad· 
~-- ltıağı tercih edenlerder,im. 
~ başırnda birisi duruyordu. 

d~ bakm ş ve ne de iistüne 
Qı~kkat eylemiştim . Fakat • 
•r~tcınadiyen kıpırdanıyor. 

litij ~sına bakıyordu. Tuhafı. 
ı..1· Bır aralık tramvaya bineri 
"'et · 
tit Çıy~ . t~amvayın Beya.zıd.a 
İQ dıne~ığıoı sordu, Sankı bı · 
~ Ctil onun vazifesi imiş gi· e0 ~hldı = 

~ ... hlllırıönüne kadar gider be· 
li aya bak da öy\e t>in. 1 

idi ltj'01an herhalde sabırlı ol
l0r 0 na cevap vcrmeğe lii ı 

lllcdi. 

~t Agoba gelmıştik. Galiba 
~olcu arka sahanlıkta bir 
'a~şti. Gözlerimi caddeden 

1ında, solumda bulunan · 
'>'1 rıı d d" e ım. 

·Ur Zat elinde herkese gös· 1 
tıti"otrn "b' b" lı.t " uş gı ı ır pasarort 
~Yor ve yan gözle etrafına: t 

sizin moruk.. Pcştede toplanacak olan Yataklı 
- Hani Romanyaya gitmişti Vagonlar Kongresine Nafia Veka· 

ya.. Orada bütün kanları başına leti tarife idaresi Umum Müdürile 
toplamış; ne paralar ezdi görsen.. Mühendis Galip ve Yataklı vagon· 
Yaman heriftir vesselam.. lar Şirketi 1stanbul n.ümessili Hüsnü 

- Öyledir.. Bay Mitatın işleri Sadık iştirak edeceklerdir. 
iyi gidiyor mu? 
~ Bir iki bini kıvırıyor ayda .. 

liye vekaleti, hukuk faköltesi bu yıl 
mezunlarını her sene birinci teşrinin 
sonlarına doğru kur'a ile muhtelif 
}'<' rlerP. tııyin ctmokte idi. Bakanlık. 
bu sene tayin olunacak gençlerin 
çe ecekleri kur'a için münhalleri tes 

bit etmPğe başl amıştır . 

Sen söyle bakayım Londra n::.sıf? 
Beriki babasının cviııJen bahse 

der gibi büyük bir aşinalık ve asla 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden 

hiyetle: Diyarbakır Urfa - Gaziantep yollarının telakkisinde ve Urfa şehri - Londra mı? dedi. Görm~, 
içinde ve Karakoyun deresi üzerinde inşa edilecek 22 metre açıklığında 

mutemadiyen yeni bilar yapılıyor . betonarme kemerli köprü (39259) lira (56) kuruş muhammen bedel üze· 

Urfa Vilayetinden: 

sonra Taksimdeki apartımanlara ba. rinden ve vahidi kıyasi fiyat esasına göre kapalı zarf usulile 17191938 
karak, çünkü tramvay oraya gelıni:i tarihinden itibaren bir ay müddetle cksiltmeğe konulmuştur . 
ti • ne apartımanlar diziyorlar, ne ı - ihale ı 7/ 101938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on birde 
apartımanlar .. Beş yüz dairelik her· Urfa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılac<tktır. 
biri.. 2 - B•ı i~e ait evrnkı fenniye: Proje, muknvdename Proje, metraj, 

- Desene sahipleri epey dünya· hulasHi keşfiye, kapalı zarf usulile eksiltme .şartnamesi, betonarma büyük 
lık toplacacaklar. Ha sizin apartı· köprüler fenni şartnamesi, hu U!ii şartnameletlc bayındıriık işleri genel 
man ne oldu kuzum? 

şartname:.inde n ib;ıret tir. 
- Hiç duruyor .. Kimya veriyo 3 Muvakkat le ninat ınik farı (2944) lira (47) kuruştur, 

ruz; bir katında dn biz oturuyoruz.. 4 istekliler in t eklıf mektuplarına aşağıdaki evraki bağlamaları 
Geçen güo dört bin lin;ya şarttır. 

bir apartıman satıldı görme.. A Y ukaııda ııırkdar ı y zı lı teminat akçasırıııı hususi Pıuhasebe he-
Beıiki dört bin liraya akartıman sa~ına Ziraat Bankas ına yatırı ldığına dair makbuz. 

lafını duyunca kendisine hararat e· B - isteklilerin yi rmi bin lir ılık bir köprü veya yirmi bin liralık be 
dilmiş gibi yüzünü buruşturdu: ' torıarme inşaat yaptıkldrın:ı J ı ir ellerinde mevcut vesika v~ aair bonservis· 

Dört bin liraya apartıman !erile ihaledan asgarı sekir. g;iıı evval Urfa Vilayetine müracı\atla alacak. 
olurmu hiç canım! O senin dediğin 1 la ı ı ehliyet vesikası. 
bir kötlı t>vdir. • C - Teklif sahiplerinin ın enusup oldukları ticaret odasından aldıkta . 

- Hayır azizim hayır .. Basba. 11 rı 1938 senesine ait vesika veya musaddak sureti. 
yağı dört katlı apartııiıan.. D - isteklilerin mühendis ..>iması, olmadığı takdirde bu işin m<>s'ul 

Hadi canım sen de .. Aparlı iyeti fenniycsini deruhte ettiğine dair Nafia Vekaletince ehliyeti ınusad-
mandan haberin yok.. dak bir mlihendistcn alaca~ı taahhüt seneJi. 

- Nasıl yok .. Sen ne piliyorsun 5 - f,tek!ildrİn arttırma , eksiltme ve ihale kanununun umumi hükiıın 
ki . lerife kapalı zarf usulilc eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme ~art 

- Ben ıni ? Yus ! Biz do~duk nanıeı;i ahkamına ve yukand l pzılı maddelerin icaplarına riayet C}'lf"me 
doğalı apartımanda otururuz serse· feri şarttır . 
ri .. Ben senin gibi uşak. Abi halde hiç bir mazeret kal ul edilmez. 

- Ne? Vay itoğlu .. Uşak olma- 6 - İstekliler bu işe ait evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, lstan· 
yı senin gibi Yahudi .. bul, Ankara, lzmir, Adana Nafi müdürlüklerinJe tetkik edebilirler. 

Ondan sonra ne yaptılar bilıni)o 7 Posta ile göııdeıil ecc'..: teklif me~luplarınin ınale saa tından bir 
rum. Tramvay Karaköyc gcldiki için I .s<tat evveline kadar eksiltm e komisyonuna varması şarttır. Po.stn da vu
ben indim. Ağır a Jımlarla beni i~e 

1 
kul>ulacak gecikrnd~rden dolayı komisyon mes'uliyet kabul etmez. 

götüren dar ve pis sokağı geçerken. 9805 1 5- 9 - 13 

şaheseridir • 

Mutlaka görünüz 
Ayrıca: Mektepliler Spor Bayramı ( Türkçe sözlü ) : Renkli Mikimavz 

Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Cumartesi 2,30 da gündüz matinesi 

1- ( Mariyeta ) 
2- ( Gece yarısında bir 

250 Telefon Asri 
ses) 

9802 

DOKTOR 
İsmail Kema Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 
a partımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 

yanında 

22- 26 9714. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
A.mmn \'o: .U<>t.; A abu/ ıarilu : 271611938 

tnrıhı : 141711938 

- Dünden artan -

mıntakası dahilinde bulunan biitün avukatların bir levhasını tanzim eder. 
Levhaya her avukatın alfabe sırasile adı, soy adı, ikametgahı ve bürosu 
yaıı lır. 

L~vhanın tanzimin forı sohra baroya kaydi icra edilenlere yeni lev· 
hwın tanzimine karlar ınuteber olan bir vesika verilir. 

L-:vhanın bir su reti A-Jliye Vekilliğince, Temyiz Mahkemesine, Dev-
~ın, İşte ben mühim bir 1 

cb·~rıde ccrıebi diyarlara be. j 
\k I Ccck bir vesika var,, der 

101
Yordu. ı 

l~ke~.dim, traşı ya üç veya 
i tıf lu. Karatmış suratında 1 

bu iki can dostunu diişürıüyor ve bu 
günkü dostluk ve düşmanlık seyri· 
nin ako erdirilmiyecek değişiklik 
hızını tahlil ediyordum .. 1 

Sultansuyu Harası 
l müdürlüğünden: 

Heyecan Macera Aşk ve Gii 
zcllik Filmi İşte 

let Şurasına ve mıntakası dahilindeki en büyük mülkiy~ amirlerine, mıh . 

1 
keıııelcr~. Cümhuriyet Müddeiumunıiliklerine, kazai salahiyeti haiz heyet
lere ve noterlere, diğer barolara gönderilir. 

Madde 52 - Her avukat mmtakaı;ı dahilinde devamlı ohrak avu 
katlık edeceği baro levhasına kaydedilmekle mükelleftir. Jtillı ak gfü; ve kıza kaşlar in , ---------

rı ~::~''k ıelkirı ediyordu. Zirai ikrazlar 
Müessese Hayvanatının biı sene· 

lik yenı ihtiyacı olıın 1:i5 - 150 bin 
kilo yulafın br her kilosu bt'ş bu 
çuk k111uş muhammen bedel ile ve 
kapalı zarf usulih· 2110;938 tarihin· 
den itibaren uııl> ş gün rnüddetle 
munaicasaya çıkarılmıştır . 

.ı ııne kadar io rııiş alang 1 
~. }'"" 1 if uıune hiç de hoşa gi· e •d 

çl~ ~i b· c vermiyordu, 
gel ~,•nen yolcu gözlüklü ve 

' l<asketli onu görünce 
~ bulmanın sevinciyle o· 
,,~dub.. · 
~ il a yahu; nasılsın ? 

'rıc haber ? 
•Yın İçinde n<.;redeyse sar.

1 Olacaklardı 
~~1°tıra tatlı ta t lı musaba · 
~adılar: 
'-'~ı .. 'aya gitmiyor musun? 
s· tttaruz kalan yeni binen 1 

ltıtıp kırıt a rak. ezilip bü 

'r tıı 
t 

1 
gddinı, oradan, dedi. 1 

rıe }'upıy r gitmiyecek I 

~ ·L ! f~ tc onun pa aport 

1

1 

~ "' l · yapltr .ıcağim bıı 
· ... mJ lur.ad r Ü1~ 

- ikinci sahifeden arlan 

detmiştir : 

1924 de 16.400,562 ; 1925 de 1 
15,5.ı6,272; 1926 da 16,294,211;1927 del 
17,124,531; 1928 de 29,046,529;1929 da I 
25,880,987; 1930 da 37,881,939;1933 he 

1 25,483,827; 1933 de 21,497,49 ;1934 de • 
20,451,744; 1935 de 19,954,477;1936 da ı 
44,958,720 ve 1937 de 42,979,293 liı a.. ı 

flıalesi beş f P.ş rini evvel 938 çar. 
şamba giinii saat on ılörte yapıla 
caktır. 

Teminatı muvakkatası (618) Jira 
(7 5) kuruştur. istekli! .. , in ınnkur 
gün ve saatta hara merkezindeki 
komisyon mahsusuna miiracaat et · 

Ziraat Aankdsının diğer ikrazla · meler ilan olunur. 
9788 rına göre yalnız çiftçiye yapmış ol · 

25
_28 - t 

4 <luğu yardım,son senede 129,064,238 .,.__..__...__......-....-....._.. __ ~,,,__.._. 
lira ohın ticari p 1 a s m a n ı n 1 n 1 
42,979,293 lirası ziıai , ikrazlara j 
ayrılmak suretilc yüzde 33,30 zunu 
bulınakt.ıdır . Zirai iKrazJar umum / 
i:C razlar içinde en > üksek haddini 
bulduğu sene 1924 dür . 1924 de 
21,532,538 lira olan umumi ikrazın 
16,400,56:.l lira:;ı; yani yüzd .: 76,17 
5ln1 çıfçıyc verilen paralar teşkil et. 

mekte idi . 
Birinci köz ve ziıaat kalkınma 

kongresinin me~guı olacağı mevzu . 
lar İçin döküman mahiyetinde ha 
zırlanan bu tetkik , ziraat ve köy 
işlerine sarfedilmekte olan muhtelif ı 
bütçe rakamlarını ve bunların da. 1 

1 yandığı kanun hükümlerini dr. ihtiva ; 
ı ~tmektedir ; 

YAZLIK 
Sinemada 

Bu Akşanı 

Emsaline nadi r lesadiif edilir 
bir fevkaladelik de vücudt• getiril. 
ıniş ve büyük muhaı ip Napolyon
nın hayatın;, mateıalarırıı ve a.şkıııı 

1 
tasvir eden 

1 

lN:o~n ~:~s~ll ı 
~~~~I 

Büyük lemaşalı ve baştan ba· 
şa çok güzül renklerle siislii büyük • 
Tarihi Filmi takdim ediyor. Bütürı 
Sinama ıneraklıla:ının görın ~si la 
zım gelen enfes-bir şaheser 

Baş Rolde: 

Mırıam Hopkıns 
9801 

Bir Levhaya kayıdlı bulunan avukat devamlı olmamak şartilt-., mem 
lekt!lin her yerinde mesleğini icraya salahiyetlidir. 

Madde 53 - Bir avukat, levhasında kayıdlı bulunduğu baro mınta
kası haricind Jevamlı surette icrayi m'!slc1< eder veya disiplin cezasını 
ıuüstefz" ın bir !urekett e bulunursa o yer disiplin meclisi tarafından bu 
husus hakkındıı tanıim edilecek zabıt varakası, ic:tb eden muamele ya· 
pılmak üzere, avukatın mensub olduğu baroya irsal edilir. 

Madde 54 - Bir barodan diğer hiı l>aroya nakil hakkın-Jaki talcb
ler, levhasına kaydi istenilen baro idare meclisine yapılır. 

l.k kayda esas olan \'esikaların nakil taldrnamcsincfe raptedilmiş ol · 
ması şarttır. 

Madde 55 Baro idare meclisi nakil talebinde bulunan avukatın 
disiplin takibatı altında ohJp olmadığını, iştirak hisselerini tediye edip 
etmediğini önccdt'n kayıdlı olduğu barodan sorar ve bu hususta lüzum 
gördüğü her tlirlii tahkik muamelelerini yapar. 

N~kil talebinin tervici halinde keyfiyet ruhsatnameye jşaret edilmek 
mek iizere Adliye Vekaletine bildirilir. 

Madde 56 - Nakil lalehinin reddi veya 15 gün zarfında lıir ka
rar verilmemiş olması lıalin-Je alakadar, Adliye Vekilliğine müracaat 
hakkını haizdit. Adliye V eki iliğinin bu babda ittihaz edeceği karar kat'· 
idir. 

Madde 57 - Aşağıda yaulı hallerde avukatm adı levhadan sili 
nır : 

(Sonu Var) 9S83 



Sahife 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -- --

Kilo Fiati 

CINSı En az En çok Satılan miktar 

- K. s. A. ~s. 
Kapım alı pamuk 

· - ., ,, -

Piyasa parlağı • -26,50 --

Kilo 

Piyasa !_emizi it - · - ---iane 1 
iane 2 

. -·-- -
Ekspres 
Klevlant 25 33,50 

YAPAC 1 
Beyaz 

1 1 
Si vah 1 1----

ÇICfT 
E=k-sp- r-es ___ ---------ı----,------
iane ------

1_'f_cr_ii_'='Y=-e-=-m_li_:k,~, ___ _ --_-_-_-_--__ -_ 
1

---- ı--------
"Tohumluk,, ....._ __ 

H U B U B A T 
--pu~day Kıbns 

,, Yerli -~- ----~- ------

Men tane - --------
Arpa -· --- ------'-1------- -----

ı-;::-Fa-s-ul:-y-a ___ _._ ___ --- --- ------• 
1__,Y'il":ul'af-:=--------•------ --- ---

Delice 
Kuş yemi 

ı-.:K"""'.et~e-=-n -=-t'oh't_ırr_ıu _ _ _ _ ------ ------· 
ı-0'.M:-e-rc-=-im-e-.k---------- ------'------ - - -
•-=s-us_a_m______ ~o 1 

-----------------------UN 

~--=-L-ö-rt~y-ıl_d_ız_S_~~i=-h---~~--1=--=.-=..---• üç " " 
;5 ~ ! Dört yıldız Doğruluk 

.;:: 
~ üç il il = c:: 
]i 1~=S~im~it_--=--=:--'-'"-;---:---~ 
~ E; Dört yıldız Cumhuriyet 

I ·~ (.lo,,:-~~ü ...... ç-_- _-=_=-"""'"-.. =====·=· =~===--~.::~~-----~--~~~~~:.-..--------Simit ,, 

LiverpoJ Telgrafları 
30 I 9 I 1938 

~antinı l 'cue 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

-H-a--z,-r-------ı-4- 1 80 .-__ Li_re_ı --,,.------ı \ 
•--ı.-·-re-ş-ri_n_V--a.----, ~ 60 FRa:yişkm(arfk ) 530 __ __ !. ~'.66 
1 4 73 

ran ransız _ 
_ 2_·1_'c_ş_rin_"'""""---- ____ __ Sterlin ( ıngiliz ) 6 - Of 

1 
Hint hazır _ 3 _ 1 85 Oolar ( Amerika) - 1-- 26. 
Ncvyork 7 1 90 Frank ( İsviçre ) - 00-- -00-

T. 
1 

fi, 1 

~ J 
& • 

A 

B . . .. 

A 
N :/ 

,. 

Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak ustafa Nezih Çay 

larmm muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça, lar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı aıcaıını kar,11ar 

c. 

Tl!tb6zt 

Nevyork Sergisi için 
Adana Ticaret ve Sanayi Odc:tsından : 

• 
1939 nisanında açılacak olan Nevyork Dünya Sergisine lıükümetimi 

zin de geniş mikyasta i~tiraki mukarrerdir. Bu mühi .u sergide Türk sa 
nat, el ve ev işlerine ait eşya da teşhir edilecektir. Ellerinde bu tarzda 
işlemeli çevre, yalık, örtü, yastık yüzü, tahta ve vyma işlemeler vesaire 
bulunanlar Odamıza müracaatla eşyalarım tevdi edebilirler. Bu eşyaların 
sergide iyi ve el sanatlarını teşvik edici bir fiatla satılması mümkündüa. 
Satılmıyan eşyanın yollama ve sahibine iadesine kadar yapılacak bi)cüm· 
le masraflar sergi koıpitesince temin olunacaktır. 

Muhterem halkımızın hu muazzam sergiye milli ve el sanatlarının gü 
zd örneklerini göııdermek suretiyle yüksek gayeyi takdir edecekleri mu
hakkaktır. Alakadaı tarın bu fırsatı kaçırmamak üzere harekete geçmele. 
rioi ve sergi hakkında fazla malumat almak isliyenlerin Odamıza müra . 
caat eylemelerini rica ederiz. 28 1 9792 

939 Marconi Radioları 
Radyo ~:tya~~,;~,~~z 939 model Marconi 
tatmin edeı . 939 Marconi Radiolarıuı bekleyiniz. 

Ş. Rıza fşçen Yeni mağaza 
l - 3 9800 

,_.... ___________ . 
,. 

{ 
. KUmbar~ birt 

1 1 

j" 

TURJClY! 
CUMHV IJY611 

ZIRAATıB.ANKASI 
-----------------------------.-.--------------------

IRMAK HAMAMI ------------
Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Lütfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın müşterilerimin 
sıhhat ve istirahatlerini göz öniinde bu1undurarak bütün malzt>meyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilnve ettim . 

Konfor , ucuzluk 9779 

1 T t"ffinievvcl 

' Seyhan Kültür Direktörlüğün·d 

Kız lisesi Erkek lise. Ôğr~tmen o. 

Erzakm cinsi kilo kilo ki1o 

Koyun eti 5000 7000 12500 40 
tO 

Süt 1500 3500 4000 4 
Kuru soğan 1000 2000 3500 

35 
Zeytin 500 200 700 2 
Maden kömürü 40000 50000 70000 8 
Patates 1500 3500 2500 

ı 
Kırılmış meşe odunu 20000 20000 20000 

ı2 
Yoğurt 1500 130() 7000 

t2 
Kuıuf asulya {maden) 1500 150v 3500 

55 
Beyaz peynir 1000 500 1000 40 
Sabun · 1000 bOO 12000 

25 
Pirinç (Maraş) 2000 2~00 9000 55 
Zeytinyağı 1200 600 1200 9 
Ekmek 15000 28000 45000 

ıOO 
Sadeyağ 2000 2800 4000 

Adanada Erkek v~ Kız liselerile erkek öğretmen okulu için~ 
da mektep üzerine cins ve mikdarları ve muhaQlmİn bedelleri 11 

zak ve yakacak her biri için ayrı olmak üzere (24,0) numaralı 1, 
mucibince açık eksiltm:ye çıkarıl~~şt.~r. ~irine_~ t:ş~~n 938 ayınırt J 
müsadif perşembe günu Seyhan Kultur dırektorluğünde toplan• rİ" 
misyonlarile kat'i ibales: yapılacağından ihaleye iştirak edecekle 
okula ait muhammin bedellerin yüzde 7,5 nisbetiode teminatla 
müracaatları ilan olunur. t-S- 9- 13 9806 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün lderrüatı KROM 

olduğu iç:n kat'iyyen p•slanmaz. 

Ucuz, şık bebek arabalarımızı , 

Adler ve Singer 

bisikletlerin1izi, Na.uınan Dikiş, 

İDEAL ve ERlKA yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin sataş yerimiz : 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethaf1 

"-
Tel~fon : 168 Telgraf: BaşeR 

9490 

Türkkuşu genel 
direktörlüğünden: 

Türkkuşu teşkilatında motörlü 
vt motörsüz tayyareler üzerinde öğ 

72 

M 
tesbit edilmiş bulunn1aklS 

. 1 ~rkkuşuna bu s.u~e~; 
!t:rıll oğrctmen muavıııı .., 

. Lı seı,. 
J ar, normal olarak eş b 

8 
----------..---------------- retmen olarak çalışmak maksadile 
~~--~~~--~~~--------~~----~~! yetiştirilecek17 gence ihtiyaç var 

dır. Aranan bt.~llibaşlı şartlar şun 

memeyi ve hususi bir ta• ~ 
yi imza der ek Tür kkuş~~;d 
ği vazifeleri on sene 11ıtJ 1/ 

hh .. t etıt 
·meyi kab11\ ve taa u 
tıı . f 

Bu husu.,lar hakkıo~ak~ 
silal almak istiyenler Tu~·f 
terbiye bürosu direktöılıl "' TÜRKSÖZÜ 

.. 

Mütenevvi renkli 

her lürlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

matik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk · 

sözü matbaasında bas
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

es<:riniz daha kıyme t

lenecektir. 
Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücell flane· 
sinde ya o. lmnız. Nefi.s 

j G_azetecilik 1 

::------ - --~ 

t LAN 
* 

T A B 
* 

K 1 TAP 

C l L O 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaı 
bir kapak böl gede an 
cak Türksözünde ya· 
pıhr. 

Resmi eurak, ced. 
vf'ller, defterler, çekler: 
karneler, kağıt, zarf, 

kaı tvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ndis 
bir şekilde en zarif hu 
rufat)a Tlirksözünde ) a 
pılır . 

Türk.sözü matbaa
sı "Türksözü,.ndcn baş 

ka her boyda gaz~te, 

mecmua, tabccl~r. 

._.., ........ .. ,. ,. . • • .. ••-•••·- ·- a• -- -- ---•-t .... ~ 

!ardır: 
1 - Türk(soyundan)olmak 
L-lyi hal ve şöhret sahibi l u· 

1 
lunmak. 

3 .' Sağlık durumu tayyareci ol. 
mağa elvt'rişli olmak . 

4 . Boyu 1,58 den aşağı olma 
mak. 

5 En az liserıin onuncu sınıfını 

bitirmiş olmak. 
6 · En az18, en çok 22 ya:;;ııı · 

olmak. . 
7 . iki vesika fotoğrafı ibraz et 

mek. 

d l veı rudan oğruya şa ıscn 

müracaat edebilir)cr. ıJI 
• i> ()J 

Kayıt muamelesııı ol~ 
bayramına kadar de\/8f1'1 ·be 
dan müracaatların bu tarı 
yapılması şarttır. 

6) 
6 - 11 16- 21- 25- 1--
-25 

H. . .. ııt1• 
ızmetçı a• /. 

iJ$ 
Evde çahşsnal< ,.ı 

kadm aşçı ve bir 1,,ı~ haramyor. lstıyef1 t ı 
hanemize müracaıııl C 

Öğretmen l"amzedi olmak üzere 
alınacak gençlerden Türkku:1m teşki 

!atında tııçuculuk öğrenmiş bulunan 
planöıcülük B veya C brövele Pe 
işe başladıkları tarihten, hiç uçma· 

mış bL: lunanlara da plaııöı ciilük B 
brövesi aldıkları tarihten itibaı en 
nizamname mucibinct• yatmak, y~- ı , ________ _. 
mek ve giyim masraflan Türkkuşuna 
ait olmak Ülere ayda lise 10 tahsili 
ni görmüşleı e 25, liseyi bitir!11İş o
lanl.na 30 lira ücret verilecek tir. 

Gelecek seneler iç.inde uçuculuk 
kudretler inin artış dcı ecelerine gön· 1 

göre~~kleti __ ~a~,_Jaı ~u.su~i bir talimatla 

Uıııurui 

Macid 

Adani Ti.irksözÜ 

ç 


