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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 1 
Büyük Şefimizin 
sıhhi vaziyetlerinde 

~......__ Aşikar bir iyilik var --, 

~c 1•tanbl : 19 [ Riyaseticumhur Umumi Katipliğinden ] 1- Rei· 1 
uınhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir 

"d'Plerj tarafından bu sabah saat 10 da verilen rapor ikinci m~d· 
lı ~dir. 2- Umumi vaziyette de(jişiklik yoktur . Geceyi rahatça 
l&l'ttııişlerdir. Nabız muntazam 88, teneffüs 18 , hararet derecesi 

,4 d" ur . 

~ 1•tanbui : 19 [Riyaseti cumhur Umum katipli(jinden] - Atatür· 
Sıhtıatı hakkında akşam raporu aşa(jıdadır: 

ı ~Sabi arzalarında hafif ve aşikar iyilik var. Umumi hal daha 
abız muntazam 108, Teneffüs 20, Hararet 36,9 

Devlet hava yolları 
kuruldu teşkilatı 

bnrt yıllık planın birinci 
ktsmına da başlanıyor 

~~~ 
ııı) ara : 19 ( Hususi muhabiri· 
it -... Devlet hava yolları yeni 
~ ltanunu meriyet mevkiine 

lıtı en, bu kanun esaslarına g~
~t hava yolları teşkilatının 

şeyden evyel iyi bir teşkilat kur· 
mağa, kafi mikdarda ehliyetli memur 
ve mütehassıs teminine vabeste bu· 
lunduğundan bilhassa bu noktaya 
ehemmiyet verilmektedir . 

Ilı 1 tamamlanmıştır. Hava yol· 
1tııııuııı Müdürlüğü dört senelik 
, ~tın ilk senesine ait hazırlık· 
~ aınıştır. Program mucibince 
~ Cki ilkbaharda devlet hava 
!it tayyareleri hep birden şu 

A.ı~ Çalışacaklardır : D 
, tı, ara _ lstanbul , Ankara_ Paris: 19 (Radyo) - ün saat 

ispanya meselesi i 
Düne kadar tam 

10,000 İtalyan ayrıldı 

~Qu nltara _ Konya - Adana. on yeılide Kadiks limanından hal· 
'ııa takibedecek iki sene zarfında yan bandıralı Piemonte, Kalabria, 
~ır ~Ostaları şu hatlarda çalı- Sardenya ve Ligurya vapurları Is· 

, 1~a G . 0 . b panyada harp eden ltalyan gönül· 
0ıy - azıantep - ıyar a· lülerinden 10,000 kişi alarak lıal· 
-._"t~akır - Van , Ankara - · 

r11 <.tzurum . yaya müteveccihen hareket etmış· 
nıı bir i~letme hattının açı· )erdir. Bu dört vapura ikisi Farante 
1 • 1 

tt için , asaslı meydanlarla ve Trieste olmalc--üzere üç talyan 
teı ~eydanlarının intihabı ve kruvazöıü ile sekiz torpido muhribi 

t~ı 3 ıu istasyonları tesisi , esas refakat etmektedir. ltalyan gönül-
ltö~'da istasyon binalarile han. lülrri kumandanı general Brrazoli 
ı!ııı~e, depo, pist ' gece inişleri ile general Serti ve erkanı harbiye· 

11. at ve sair tesisatın inşa b 1 
• ı ılt )eri dört vapurun en üyükü o an ·~ı b· tiza etmektedir. 

e~ınlerce lira sarfile vücuda Ligurya vapuıile ltalya;a dönüyor· 
~ bu tesisat ve inşaatın lar. • . .. 

11 e noksansız yapılması her Ademi müdahale komıtesı mu· 
~~ messilleri Kadiks limanında bu gö· 
~a h · · h ~1 arıcıye nazırı nüllülerin vapurlara irkabını ve a· 
11.2:ükreşe geldi reketini kontrol etmişlerdir. Lond 

- radaki ademi müdahale komitesi 
~l d M )ı. 9 ( Radyo ) - Polonya mümessili B. Hemmings şim i a· 
. ~lilıırı bu gün bükreşe gel. lagaya giderek 18 teşrinievvelde 't acaristanla·Polonya arasın- mezkur limandan ikinci ltalyan gö. 

•(;.tek hudud meselesini gö- nüllü kafilesinin vapurlara irkabını 
1
'· ve hareketlerini kontıol edecektir. 

""-----------------

" Jil.ponlar Uzakşarkta 
Sessizce ilerliyor 
~~tıg-Hay-Şek bütün çin 
1lletini cepheye çağırdı 

~ı)o 

tı,ı1 ~ l9 ( Radyo ) - Çinin 

t~t arp bütün şiddetile de· 

\~~~~'dit, Japon kıtaatı Kan· 

·"~ı 0ng şimendüfer hattı 
ıı tt ~esmiş ve Çiklong şeh· 

1\. llıışterd' 
1 
'l~ ır. 

~'~ ~ : 19 ( Radyo ) - Ma
~ · li " q:t ay · Şek bugün Çin 

lıl ~i aben bir nutuk söyliyerek 
.J , lı,:eıah, saadet ve zafer için. 

tlı" • ""n h 'tj;n arbine son vermek 
e~e davet etmiştir. 

• 

iı .... 
Ç11n-H11y Şah 

Avukatlık kanununun 

Tatbikatına Hazırlık 
Dünyayı 

..... -... ·-·-·-·-·-·· • 1 ·ı· ı . • ! ng1 ız en ! 

hayrete düşüren hazırlıklar 

Teslihata Yar•m Açılacak 
Baroların 
mahalleri 

! Kabinesinde! 
• D w. "kl"k • j egışı ı 9 
! Yapılacak ! 

'• ! ··-·-·-···-·-·-·-· Milyar Seterlin! ... 
VEKALET YURDUN HER TARA· 
FINDAN MAL0MAT iSTiYOR 

Aankara : 19 - Teşrinisani 
1938 de mer'iyet mevkine girecek 
olan yeni avkathk kanununa göre, 
mıntıkası içinde en az onbeş avu 
kat bulunan her vilayet merkezinde 
bir baro teşkil ve kurulm&yan yer· 
lerirı en yakın baroya bağlanması 
veya bunlar bir . eştirilerek ayrı bir 
baro teşkil ve merkezlerinin adliye 
vekaletince tayini icap etmektedir. 

Adliye Bakanlı(jı avukatlık ka· 
nununun yürürlüğe girdiği tarihte 
baroların yeni hükümlere göre leş· 
kil ve merkezlerinin tayin edilebilm· 
si için vilayetlerden bazı izahat is· 
!emiştir. Bu izahat istemiştir . Bu 
izahata göre: 

Halen vilayet mt1rkezinde bulu· 
nan avukatların adedi ve bunların 
barolarda kayıtlı olup olmadıkları 
ve kayıtlı olanların hangi baroda 
mukayyet ve mensup oldukları baro 
merkezlerinde avuY.atlık edip etme· 
dikleri tesbit alunmak ve öz, soy 
adlariyle taşıdıkları ruhsatname ta· 
rih ve numaraları da gösterilmek 
suretiyle izahatlı birer cetvel tanzim 
edilecek. 

Vilayete ba(jlı kaza merkez' erin· 
de bulunan avukatlar da yukardaki 
izahat dairesinde tesbit olunacak· 

tır. 1 d Vilayet merkezi ile kaza arın a 
15 avukatı bulunması halinde muva 
sala ımkanları ve iş vaziyeti itibariy· 
le civar vilAyet merkezlerinden han· 
gisine bağlanması veya hangisi;le 
birleştirilerek bir baro teşkil edilme· 
si muvafık olaca(jının adliye encü
meninde tezekkür ettirilerek bir 
mazbata halinde tespit edilecektir. 

Gene bu kanunun muvakkat 
maddesine tevfikan kanunun meri· 
yete girdiği tarihte dava vekaleti 
ruhsatnamesini 'haiz olanlar beş a
avukat bulunmıyan yerlerde icrayı 
vekalet edecekleri cihetle vilayet 
merkeziyle kazalarda vekalet yap· 
mak istiyen bu gibi dava vekilleri 
varsa öz ve soy adlariyle taşıdıkla· 
rı ruhsatname tarih ve numaralarını 
mübeyyin bir listenin mahalli adli· 
ye encümen ve heyetlerince tanzim 
olunacaktır. Hazırlanacak olan bu 
listeler en kısa bir zamanda Adliye 
bakan! ığı na gönderi 1 ecektir. 

Adliy~ Bake.nlı(jı bu listeleri 
tetkik edecek ve avukatlık kanunu· 
nun meriyeti tarihinden evvel baro· 
!arın merkezlerini tayin edecektir. 

Istanbulun 
imar Planı 
Bu plana göre Haliç tama 

mile ticari bir liman olacak 

lstanbul : 19 (Hususi) - lstan. 

bul imar planı hazırlanırken Saray· 
burnundan itibaren Eyuba, Fındık· 
lıdan Sütlüceye kadar imtidat edeıı 

sahil üzerinde ehemmiyetle durul· 

muştur. 

Şehircilik mütehassısı Prost , 
yaza kadar tamamlayacağı şehir 
planına ait detaylarda bu hususta 
etraflı malumat ver~cektir . Galata 
limanı Güzel sanatlar akademisine 

kadar uzatıldıktan sonra bu mm· 
takada münakalat yalnız kamyon 
ve otomobillerle yapılacaktır. Güm· 
rükler ve Denizbank idaresi Saray. 
burnuna kadar imtidat eden limanda 
bazı inşaat yapmışlardır , Bununla 

(Gerisi üçüncü sahifede ) 

Lonrada, bir temerküz 
kurulacağı şayiaları 

kabinesi 
dolaşıyor 

Londra : 19 ( Radyo) - Avam 
kamarası 3 teşrinisanide içtima dev. 
resine başlıyacaktır. Hükümet, silah
lanmanın hızlaştırılması için meclisten 
5000 milyon sterlin ( Türk parası ile 
üç milyar) isteyecektir. Evvelce tes· 
lihat için verilen 400 seterlin ile İn· 
gilterenin silahlanmasına sarf ~deceği 

para 900 milyon sterlin (5,400,000,000 
Tiırk lirası ) liraya baliğ olacaklrr. 
Hükümet bu masrafları kapamak için 
v~rgilere zam yapmak niyetinde ol· 
duğundan dahili bir istikraz akdi için 

ağlebi ihtimal anm kamarnsından ı 
mezuniyet istiyecektir . 

Bahriye nazırının istifasından ve 
dominyonlar nazırının ölümünden son
ra kabinede münhal iki nezaret var· 
dır. Bay Çcmberlayn bu münhalleri 
doldururken kabinesinde esaslı tadi 
lat yapacağı ve bütün fırkaların işti. 

rakile bir temerküz kabinesi teşkil 

edeceği siyasi mahafilde kuvvetle 
söyleniyor . 

People gazetesi, ihdası t;karrur 
eden milli hizmet nezaretinin hnva 

müdafaası ve cephane ve mühimmat 
tedariki, sıhhi hizmetlerin tanzimi 
v ! memleketin iaşesi işlerile meşgul 

olacağı söyleniyor. Mezkür gazeteye 
göre, milli hizmet n~zaretinin ihdası, 

yapılacak yegane iş değildir. 

" Berlinin lngilte
reye ademi itima 
dına çok hayret 
edilmemelidir ,, 

Berlin : 19 ( Radyo ) - Bri· 
tanya müdafaa nazırı lnski,J , eski 

kabine azalarından Eden ve Duff 
Cooper tarafından ileri sürülen 
Opposision hakkında mütalaalarını 

izah ve tefsir etmiştir. Biritişe mü· 

KudUst11 bir istasyon civarı 

Al~n~; ln-i\lte;e-mlilia;erı~tiiı. 
deki vaziyeti tesbit etmedikçe bura 

mahafili kati düşünc~lerini serd 

edemediklerinden beklemek zaru. 

retini duymuşlardır. Bununla bera • 

ber bir kabine azası daima arkası 
kesilmeyen Alman düşmanlığı pro. 
pakandilikine karşı bu durdurucu 
bir şekilde harekette bulunmakla 

beraber ayni zamanda Saarbrücken· 
de Hitlerin nutkuna cevapla bir 

tasvipten ibarettir. 

Kudüste idare dün 
·----

askeri erin-eline geçti 
Bir çok gazeteler bugün Alman 

ve lngiliz münasebetini bir tema 
olarak meşgul olmaktadırlar. Sokaklarda zırhlı otomobiller, havada 

tayyareler mütemadiyen dolaşıyor 
Şamberlayn tarafından idare 

olunan lngiliz po!itikası , her türlü 
müşkülata rakmen hiç bir tereddüt 

hislerine kapılmıyarak bir energile 
takibinde devam edilecektir . Fakat 
Alman gazetelerin tasavvurlarile 

anlaşılmayan bir cihet yarsa , hali 
hazırdaki lngiliz harp hazırlıkı, yine 
Alman tehlikesini ortaya koyarak, 
fena maksatlarla çalışan kötü insan· 

ların tesiratı altında kalınıyor . 

Bütün Hududlar Kapatıldı 
Kudüs: 19 (Royter) - Bütün Fi· 

)istin !JOlisi ordunun emrine verilmiş 
bulunuyor. Askeıi makamlar idareyi 
her yerde ele almıştır. F.listinin her 
tarafdan hududları kapatıl'llıŞ mem· 
lcketten dışarı çıkmak ve memlekete 
girmek yasak edilmifür. Sokaklarda 
zırhlı Ot•)mobiller ve şehı in havasında 
mütemadıyen tayyare filoları dolaş· 
maktadır. 

lngiliz müstemlekat nezaretindrn 
bugün alınan bir emirde .cuvvetlerin 
daha artırılacağı bildirilmektedir. 

İngiliz kuvvetleri, da~larda giı.· 
Jenmekte olan çete'.er üzerine hücum· 
lar yapmaktadır. Üç gündenberi her 
tarafda şiddetli mlısad em eler olmak· 
tadır. Fılistinin hemen bütün şehir· 

)erinde çarşılar yarıdan fazla kapan• 
mıştır. 

Kudüs: 19 (Radyo) - lngiltere 

hükumetinin Filistinde mrmleketin 
Arap ve Yahudiler arasında taksimi 
meselesinden ve şimdilik vaz geçti· 
ği ve Yahudi ınuhaceretine muma. 
naat edecekine karar verdiği haber 

alınmıştır. Bunun bidayette Hicaz 
ve Necit Krallıkı veliahdı Emir Su· 
ud ve bilahare de lrakahariciye na· 
zırı Tevfik Suveydi ile yapılan gö. 
rüşmelerden sonra kararlaştırıldığı 

kuvvetle umulmaktadır. 

Kudüs: 19 ( Radyo ) - Bütün 
Filistinde alınan çok şiddetli tedbir· 

lere rakmen karışıklıklar devam 

etmektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Y AHUDiLERiN F AŞiZM 
ALEYHDARI CEMiYETi 

Roma 
mi yeti 

hükumeti gizli bir Yahudi ce
keşfetti, mensuplar yakalandı 

Roma: 19 (Radyo)- ltaly11nın •lmallnde fa.lal al11yhdarı bir • 
cemiyet m11ydana çıkarılmı,ıır. Bu cemlyetın birçok ltalyan •• 
hlrlerlnde •ubel11rl vardır. Cemiyetin ba,ında Kolornl namında 
bir Yahudi profesör vardır. 

K11ndlsl Tlrlyest11de tevkif edil 
mlftlr. 

Kolorini, ltalya dahilinde ve hari 
cinde musevilerle temasta tıulunduğu 
un itiraf etmiştir. 

Dino Filipson namında bir yahu 
di mebusuda Floransada tevkif edil· 
miştir. Yahudi er arasında daha bazı 
tevkifler yapılmıştır. Suçlular fcvka· 
iade mahkemeye sevk edilmiştir. 

Yugoslavyadaki maden
lerin Almanya ya ihracı 

Belgrad: 19 ( Radyo) - Yugo. 

slaviya kurier gazetesinin bildirdiği· 
ne göre Yugoslavyanın bütün taş 
maden istihsalatının üçte ikisi gelecek 
beş sene Almanya'da tutduğu fiat 

4 milyar dibardır. 
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Nasıl emniyete alınıyor? 

ingilterenin faaliyeti 
-Yazan-

Graf Pukler 

Bir harp zamanında lngilterenin \ 
denizde yapacağı nakliyat deniz tay· 
yarelerinden elbette büyük yardım
lar görecektir. Onun için lngiltere 
deniz tayyareciliğine çok mühim 
ehemmiyet vermiştir. 

Şimdiki halde 6 tane tayyare 
ana gemisi faaliyette olup ayrıca 
beş tanesi de tezgahtadır. Tezgah
takilerde ikmal edilince, 11 tayyare 
gemisine sahip olacak olan lngil
tere, 6 şar tayyare ana gemileri 
olan Birleşik Amerika ve Japon
yadan bu sahada iki ır.isli kuvvetli 
olacaktır . Buna bir de şimdi hiz
mette olan bir deniz tayyareleri ana 
gemisini de ilave etmek lazımdır . 
Bundan başka 1 tekmil muhuebe 
zırhlıları ve büyük kruvazörler ka
tapult tayyarelerile techiz tdilecek
lerdir . 

Bir harp olunca , Britanyamn 
deniz nakliyatını koruma işi , nasıl 
bir dava ile alakalıdır ? 

lsveçten gelen demir cevheri , 
Hollanda ve Danimorkadan getirilen 
zirai mahsuller müstesna 1 ehemmi· 
yeti haiz olan tekmil ithalat , lngil 
tereye garpten gelmektedir .Kanada 
ve Birleşik Amerika ile olan şimali 
Okyanos münakalatı bir yana bıra
kılırsa, Britanyaya gidip gelen va. 
puı ıoı , ı ı all:>dlllll '!>lllldl :>d&UllCI ııc 

Biskaya körfezinden ve ispanyanın 
şimali ga;bisinden bir yığın halinde 
geçmektedirler . Ticaret gemileri , 
Kap dö Finister açıklarından garbi 
Hindistanı ve Panamaya varmak· 
tadırlar . 

Geıi kalan münakalatın büyük 
bir kısmı, Portekiz sahillerini takip 
etmektedir . 

Bu itibarla, bir harp olunca , 
Fransa, ispanya ve Portekiz , Bri. 
tanya ticaretinin doğrudan doğruya 
tehdit edılebileceği üç memlekettir. 
Britanya, Fransa ve Portekiz'fe müt. 
tefiktir. Her iki devlet , kendi sö 
mürgelerini müdafaa edebilmek için 
lngilterenin yardımına mühtaçtır • 
f spanya olan münasebetine gelince, 
oradaki dahili harp bitinceye kadar 
mesele vazıh değildir . Mamafih , 
ispanya, lngilterenin müttefiki olan 
devletlerin çevrilmiş olduğundan , 
icabında, denizlere hakim olan Bri
tanya donanma!liı tarafından abloka 
altına alınabilir. ispanyaya ait olan 
Kanarya adaları , fngiltereye düş· 
müş olan bir devletin elinde bulu
nacak olursa , stratejik bakımdan 

çok büyük bir ehemmiyeti haiz ola· 
caklardır. Portekize ait olan Kap. 
verdi adalarile Azor ve Madeira 
adaları da ayni ehemmiyettedirJer. 

Tica et işlerinde Akdenizin rolü 
fevkaladedir. Bu deniz hem politi 
ka ve hem de askerlik bakımından 
fngiltere için çok ehemmiyetlidir. 
Fakat asıl seyrüsefain bakımından 
feda edilemiyecek bir denizdir ki, 
meselenin ruhu da budur. 

Bu deniz, Britanya ticaret donan 
masının en kestirme yoludur; ba 
suretle hem vapurdan tasarruf et
mek imkanı vardır. Mamafih, şarkla 
olan mbnakalat, Afrikayı dolaşmak 
suretile de temin edilebilir. lııgiltere 
de. Akdoniz ltalyanıe can daman
dır, fakat lngiltere için sadece, bir 
kentirme yoldur diye, Musolini'nin 
ileri sürdüğü fikre mukabil . • denili -
yor ki: Akdeniz, her ne kadar Bri-

1 

tan ya ticareti için kestirme bir •yol 
ise de, stratejik bakımdan, impara 
torluğun bel olduğunu söylemek 
mübaleğalı bir iddia değildir. 

Cihan harbinde. hareket üslerin. 
den çok uzak faaliyette bulunan ve 
yarım düzüneyi 'gecmiyen denizaltı 
gemisi. bu denizdeki münakalatı 
hemen hemen imkansız bir hale sok 
muştu. Bundan dolayı, Britanya Hü 
kumcti harp planlarını hazırlarken 
Akdeniz devletlerinden birinin hasım 
olaçağını göz önünde tutmak ve 
ticaret filosunun başka başka bir 
rota takip etmek zorunda kalacağı 
nı düşünmek zaruretindedir. 

Ancak, Britanya donanması için 
asıl mesele ticaret filosunu korumak 
<!eğildir. Onun için en ehemmiyetli 
dava Akdenizi, askeri bir irtibat 
yolu olarak müdafaa etmek ve ken 
disine hasım olan bir Akdeniz dev· 
!etini mağlup etmek maksadile Ak 
deniz de yapılacak muharebe mese
lesidir. 

Tamamiyle askiri mah~yeti haiz 
olan bu mesele. ltalyanın politika 
vaziyetini değiştirmiş olması, devlet·ı 
lerin hepsinden büyük bir denizaltı 
filosuyle kuvvetli bir donanma ve 1 
hava silahına malik bulunması yüzün 
den bir parça müşkülleşmiştir. } 

l'"akat bir harp olunca lngiltere 
nin, Akdenizi bir ticaret yolu ola· 
rak kullanmaktan vaz geçmesi bek 
lene bilir; lakin, burasını askeri ba · 
kımdan feda etmesi ka r iyen bek
lenemez. 

Evvela, lngilterenin müttefiki 
olan Fransa, şimali Afrikadaki sö
mürgeleriyle deniz irtibatını muhafa. 
za etmek zorundadır; saniyen, ica
bında ana vatanda veya şarkta kul· 
lanılabilmesi kin Britanya donanma 
sının Akdeniz'de bulunması lazımdır. 
Harp hemilerini hemen çoğaltmanın 
imkanı olmadığından Kapbumundan 
dolaşmak, zaman kaybettireceği gibi 
donanmayı da zaafa düşürür; bun· 
dan başka Britnnyanın kablolarf Ak. 
deniz ve Mısırdan geçmekteeir. Ay 
rıca, Mısır lngilteremin meofaatı ol
dnğu için, müdafaa edilmek mecbu 
riyeli vardır, Ve nihayet. fnkiltere 
Avrupanın şarkı cenubuna ancak Ak 
denizden tesir rdebilir. 

Bu son nokta bilhassa tebarüz 

D 
Ü 
N 
y 
A. 
D 
A 

Birçok meşhur bok· 
sörleri mağlup etmiş o· 
lan bir yumruk şampi· 
yonu geçen gece Nev. 
yorktaki bir barda bir 
kızın elile, yüzünün gözü_ 
nün kan içinde kaldığım 
görmüştür. 

Bir müddet evvel 
Londrada çarpışmış o
lan Cek Doyi Amerika. 
ya gitmiş ve Nevyofk-

ta istirahate çekilmişti. Fakat, oge
ce başına gelen hadise onun için en 
çetin müsabakadan daha acı olmuş· 
tur. 

Elinor Troy Ncvyorktaki bir 
barda çalışan bir donsözc:lür. Bu es 
mer güzeli genç kadın birçok rakip· 
ler arasında paylaşılamamaktadır. 

Fakat Elinor kendisine Cek Doyl'u 
bir hami olarak seçmiştir. Ve onun 
sevgisine güvenerek yaşamaktadır. 

Komşu vilayet 
izcileri geliyor 

Gençler şehrimize gelerek 
izcilerimizle Ankaraya 

gidecekler 

29 Teşrinievvelde Ankarada ya 
pılacak büyük bayramımıza iştirak 
etmek üzere bugün Diyarbakır, Ga
ziantep ve Malatyadan 144 izci 
gelecek erkek öğretmen okulunda 
misafir edilecek ve akşam on yedi 
trenile izcilerimizle birlikte Anka 
raya har~ket edecrklerdir. 

Gazi okulunda 

ilk okul öğretme~leri 
bir toplantı yaptılar 

Şehrimiz ilk okul öğretmenleri 
dün Gazi ilk okulunda toplanmış ve 
lspekter Zeki tarafından meslekle
rine dair verilen izahatı dinlemiş· 
!erdir. 

Köy okullarının ders 
levazımı ihtiyacı 

Akkapı ve Ada sokakları ıçm 
yeniden ders levazımı ve sıralar 

alınmıştır . 

Bir dövülmek iddiası 

Şükrü oilu Said adında birisi 
Mustafa oğlu Abdullah tarafından 
döyüldü~ünü iddia etmesi üzerine 
suclu yakalanmış ve tahkikata baş 
lanmıştır. 

Havaya silah atmış 

Hüseyin oğlu Abdulkadir diğer 
adı Kristal Hatice Muazzezin genel 
evinde havaya bir el silah attığından 
tabancası ile yakalanmış ve hakıun
da kanuni muamele yapılmıştır. 

ettirilmiye değeri olan bir mesele 
dir. 

Akdeniz kuvvetli bir donanmaya 
malik olau bir devlet için ideal bir 
harp sahasıdır. lngiltere, Avrupanın 
herhangi bir dev)etile harbederse 
etsin, Akdeniz, birçok devletleriyle 
birlikte Britanyanın donanması, ordu 
su ve hava silahı için stratejik çok 
büyük rhemmiyettedir. 

Bunun için fngiltere hem bizzat 
harp bakımından hemde münakale 
lerini emniyete almak itibarile deniz 
tayyareciliğini değer vermiştir. 

-
BAR 

O gece boksor sevgilisiyle bar. 
da buluşacaktır. Fakat onu uzun 
müddet bekletiyor ve yalnız dr.ğildir, 
yanında başka bir kadın vardır. 

Boksör, uzaktan kendisine ba
kan Ellinor Troy'a aldırış etmiyor, 
yanındaki diğer kadınla beraber bir 
masaya oturuyor. 

İşte o zaman, dansözün kan 
beynine sıçrıyor.... Hı-zlı hızlı yürü
yerek Cek Doyl'un masasının başı
na geliyor ve ona: 

- Bravo! diyor. Bana böyle ya
pacaktın hal yedide gelip beni bu 
lamıyacakmıydın? 

Boksör, karşısında hiddetten 
köpürmüş bir halde bulunan kadını 
teskine çalışıyor: 

-· Evet ama, diyor, unuttum., 
Sonra da ... 

Tapu işleri 

Halkın işleri için kolaylık 
tedbirleri alındı 

Şehrimizd~ halkın tapu işlerini 
kolaylıkla görebilmeleri için dairenin 
işleri iki kısma bölünmüştür. 1 

Buna göre nehrin sağ tarafına 
isabet eden köylerle kazaların işleri 
tapu müdürü Fevzi Ôzin ve sol 
kısmına da isabet eden köyler işine 
tapu muhafızı Celal Güven bakacak 
bu suretle işlerin biran önce bitiril
mesine çalışılacaktır. 

Kazalardaki tapu işleri 

lli.ı.iz tapu müdürü Fevzi Ôzin 
kazalard1ki tapu işlerini tetkik et 
mek üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Gaybubeti müddetince kendisine 
tapu sicil muhafızı Celal Güven ve· 
kalet edcc~ktir. 

Eski koşu yerinde 

Büyük bir okaliptüs or
manlığı vücuda getirilecek 

Yeni mezarlığın biraz ilerisinde 
bulunan eski koşu yeri hususi mu 
hasebtce orman dairesi emrine terk 
edilmiştir. Buraya ikişer metre me· 
safe ile 100,000 okaliptüs fidanı 
dikilecektir. 

Buraya bu fidanların dikilmesile 
hem şehrin havası dezenfekte ve 
ı..- ..l .. ı. .. n,. .... ,.,.,n gi\7,.1 bir orman 
gezinti yeri olmuş bulunacaktır. 

Gerek burada ve gerekse böl
gemizin diğer yerlerinde ağaçlan. 
dırma işlerile ziraat vekaleti oka
liptüs şefi Şeref meşgul bulunmak· 

tada·~:, . . b' k ı . . ğ 1 o gemızın ırço yer erının a aç. 
landırılması için halkımıza vekaletin 
emrile meccanen 20 - 50 bin ara
sında okaliptüs fidanı dağıtılacak
tır. 

63 parça kaçak 
kumaş yakalandı 

Halil oğlu Ôznar, Mahmut oğlu 
İsmail Sanır ve Ahmet oğlu Yunus 
Adıpekin, evlerinde yapılan araştır 
mada altmış üç parça kaçak ipekli 
kumaş bulunarak müsadere edilmiş 
ve kendileri de haklarında tutulan 
tahkikat evraklarile birlikte adliyeye 
teslim edilmişlerdir. 1 

KIZI 
Fakat, Elinor Troy, boksörün 

sözünü bitirmesine bırakmıyor, ma
sanın üzerinde ne varsa, eline ne 
geçtiyse kaldırıp boksörün kafasına 
atıyor, yüzüne tükürüyor, elleriyle 
boksörün saçlarını yolmaya hazırla· 
nıyor. Araya giriyor!ar, ayırıyor 
lar, 

Cek Doyl başına yediği şam
panya şişderi, bardaklar ve çatal 
bıçak gibi şeylerle ağır surette ya. 
ralannııştır. Kendisini zor toparlıyar 
ve arkadaslarının kolunda derhal; 
otomobile konualarak hastahanese 
kaldırılıyor. 

Bundan sonra iki rakip kadın 
gavgaya tutuşuyorlar. Cek Döylle 
beraber gelen kadın, dansözün pek 
yaman bir şey olduğunu görmüş 

olmakla beraber ona; 

Vergilere 
nasıl itiraz 
edilecek? 

Hükumet vasıta~ız vergiler ka
nunu projesinde, miikellefıerin ver· 
gilere itiraz: hakları için yeni hüküm· 
ler koymuş ve formaliteleri basit. 
leştirmiştir. 

Mükellefler, vasıtatız vergilf r 
kanunu mevzuuna dahil olan vergi. 
lerde: 

Arazi ve bina vergilerinde tah· 
rir ve tadil komisyonlarınca tayin 
edilen kıymet ve iratlara, hayvanlar 
kazanç, veraset ve intikal vergile. 
rinde mükellefin veya istihdam eden. 
lerin beyanına müstenit olmıyan 
matrahlar üz~rinden adiyen, resen 
ve ikmalen yapılan tarhiyata; 

Bu kanunla tayin olunan müd
det içinde itiraz edebileceklerdir. 
Gündelik gayri safi kazanç üzerin 
den tarhedilen vergilerde, mükellef· 
lerin itiraz hakkı, ithal edildikleri 
sınıf ve dereceye münhasırdır. 

Mükelldin veya istihdam eden. 
(erin beyadına göre, tarhedilen ver· 
giye itiraz olunamıyacaktır. Ancak 
verginin beyan edilen mikdarlara 
göre hesap edilmiş veya yanlış he· 1 

sap edilmiş olması gibi. maddi bir 
hata wkuu halinde, mükellefler, vi 
!ayetlerde varidat müdürlerine; ka. 
zalarda malmüdürlerine arzuhal ile 
müracaat ederek yanlışlığın düzel· 
tilmesini istiyebileceklerdir. Varidat 
müdürü veya malmüdürü, müraca 
atı tetkik ederek yanlışlık bulundu. 
ğunu görürse düzeltilmesici varidat 
tahakkuk memurlarnıa emredecek 
ve ııcli"'c~iııi wülcllcfe yazı ile bil. 
direcektir. Bina ve arazi vergileriyle 
alakalı maddi hatalardan dolayı 
vilayetlerde hususi muhasebe mü 
dürlerine, kazalarda hususi muhase. 
be memurlarına müracaat edilecek
tir. 

Kozan müddeiumumisi 

Kozan müddeiumumisi bay E. 
min şehrimizde vefat etmiştir. Ce· 
naze Kozana Nakledilmiş ve dün 
kozanda bu münasebetle bir mera· 
sim yapılmıştır. 

Bu kıymetli adliyecimize Tanrı 
dan rahmet diler, ailesine baş sa~lı 
ğında bulunurnz. 

lcadiye köyünde bir 
yangın çıktı 

Dörtyolun fcadiye köyünde otu
ran Ahmet oğlu Hacının evinin ay· 
ni köyde oturan Koca oğlu Ahmet 
tarafından kasden yakıldığı , zarar 
ve ziyanın tesbit edilmekte olduğu 
Vilayete bildirilmiştir. 

- Sen bize ne hakla karışıyor
sun! diye çıkışıyor . CeK senin 
nen? 

Bu sözler, Elinorıu tekrar hid-
dete getirmeğe kafidir: 

- Cek benim nem di? diyor. 
Nişanlım! 

Şimdi hiddetlenmek sırası diğer 
kadına gelmiştir. 

1 Nişanlın mı? diyor. Ne müna· 
sebet 1 O benim nişanlım! 

Buhun üzerine iki rakip, saçsaça 
başbaşa geliyorlar. Fakat etraftan 
yetişenler onları da kurtarıyorlar. 

Şimdiki halde hadise bununla 
kalmış bulunuyor ve herket Cek 
Doylun hastaned<'n çıkmasını bekli
yor. Acaba boksör hangi kadının 
tarıfını tutacak ? Şimdiye kadar 
Cek'in de Elinor'u sevdiğini zanne
diyorlardı. Bugün de bu kanaatte 
olanlar çoktur ve boksörün sevgili
sini affedeceği kuvvetle ümit edili
yor ... 
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Dört milyon frank 
vergi nasıl ödeniyor? 

PARIS maliye şubesinde geçeli 
gün çok enteresan bir vak• 

olmuştur. 
Büyük bir çikolata fabrikasının 

F ransanın hemen her şehrinde -oto· 
matik çikolata satış mahalleri buluıı· 
maktadır. Bu fabrika sahipleri, oto' 
matik yerlerde çikolata satışından 
kazanç vergisi vermedikleri için s~ll 
zamanlarda büyük bir meblağı tedı 
yeye mahkum edilmişlerdir. Fabri_k~ 
kararı tam manasiyle yerine getır 
mek için dört büyük kamyon içinde 
on tanesi bir Fransız frangı edeli 
onar santimlik ufak paralarla dolıı 
çuvalları getirip maliye şubesinİflk· 
kapısına dayatmıştır. 4 milyon fra0

1 lık bir verginin böyle ufak paralar' 
tediye edilmek istendiğini gören oıe 
murlar evvela tahsila•ı bu şekilde 
yapmağa katlanmak istememişlerdir 
Fakat fabrika memurları tahsifdell 
· · f··ı· · t h d zabıt ımtına ıı ını no er uzurun a " 

1 k ·ı bb" ~ni tutturu ma suretı e teşe use o 1 
mek isted;kleri zaman, maliye tahS~ 
müdürü çarnaçar paraların sayılar• 
tahsil edilmesini emretmiştir. biİ 

Bunun üzerine para çuvalları ... 
·· k b. 1 · · t ve bıl yıı ır sa on ıçıne aşınmış 01 

yük bir memur kütlesi seferber et• 
lerek sayıma başlanmıştır. Çikol• 
fabrikasının birçok memurları hu~. 
runda yapılan bu iş birkaç gün sıı' 
müştür. 

Don gömlek ve caketle 
gezen bir hırsız ! 

G EÇEN hafta, Milano şef,~ tt 
de, gecenin üçünde ~ 151~ ~ 

bisiklet üstünde yalnız don, gof11 51' 
ve bir ceketle gidtn bir adam 1 
müşler. Kendisine neden l:>öy~e. ~ 
ha karşı don gömlekle gezdığı 
lunca şu cevabı vermiş: d 

"k" a a -Biraz evvel karşıma ı ı dt 
çıktı. Ancak pantolonumu terke 
rek ellerinden kurtulabildim. 

Fakat bu izahat polisleri tsl 
etmediğinden adamı karakola k9ı 
götürmüsler. Komiser, donla ge~ 
bu adamın ikametgahı mechul ta. 

.. zer 
mından olduğunu anlayınca u J 
araştırmış cebinde bir mayırıu0 

ufrktefek hırsız aletleri ve bir gc 
feneri bulmuslur. ~ 

Adam, evvela bu aletleri so 
ta bulduğuna dair bin bir ye111iıı 

·ce 
miş, yapılan sıkı sorgular netı 
de n;hayet bisikleti bir yerderı ç 
dığını ve başka bir yerde hırsı I 
yapmağa gittiğini bir türlü ih3 : d Ilı 
miş ve bu sır halledilemeden k9 

il} 

f1 Orld 
6000 Liraya mal olıı ~i 
telefon mu ha veres' ~ •• 

ı, ~ 

De 
\iy P ARfS'ten bildirildiğine . 

geçen gün Şanzelize'dekı t 

yük bankalardan biri cesuraot 
tip edilmiş bir dolandırıcılığa "0 

gitmiştir. Saat bire doğru ser"; 
darın telefonu çalınmış banka11

•1 L·Yu 
mum müdürünün sesine beO~ c~ç 
bir ses veznedara 150 bin fra . a 

·~ı 
bir çanta hazırlanmasını, bir 1 ~ b 
kikaya kadar umumi müdürli11 ~tıı. 
cası bankaya uğrayMak bu ~ ltıa 
alacağını söylemiştir. Aradan . haı 
dakika geçtikten sonra lü~~ ~·~ bu 
mobil bankanın kapısının onu~ 1 0ıtı ı~ muş. içinden şık kıyafette b1' lllıe 
çıkmış ye doğru serveznedars 

1 
tııdi'lli 

rek içinde 150 bin frank bıl ~t~j 
çantayı istemiştir. Servezneda~ ~t,f111 
mi müdürün amcasilc karşılaş ha 
zannettiği için makbuz almad' ~Vtt rt 
tayı adama verıni~iir. Bunufl ~da~ 
landırrcılık olduğu ancak alcŞ; ~'il. 
tü hesaplar kapanırken ani•· ~'ela 

1 
fakat ne banka detektifleri, 11 

t t' 
,ıı aı 

zabıta memurhrı dolandırıofl biat 
bulmağa muvaffak olamaın•f 
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Su urlu 
Yazan Tabii kocasını 

Mihai l Zoşçenko para cezasına ma 
hkum • etmi1ler .. 

Tam beş rubleye., 

başla . 

~ hak Y ekorka, dedim, 
· . ~ki İnsanlar şuurlu mu? 

'ııj aşıyarak: 

~ın Şuurlu olmasın dedi, 
· ıuurlu olmayıpda ne 

~tli d . 
k cdım, ya kadınlar? si· 
~ adınları da şuurlu mu? 

1
°1ar ını? .. tabii onlarda 

1' ~olmayıp da n~ yapsın 
ı ıt\j, . 

~ sızdeki suurlu kadınl;ırın 
Ilı~? 

'&'ene ensesini kaşıdı: 
11 ıo;ı'Ptyee var, dedi. vakia 
r;~ ~~kek l~zım gelirse pek o 
rsk ~d değıl.. işte bizim o ta 

ın vardır. fakat şimdi 

b
il b~ Pek belli değil.. belki de 

c .. 
ii' la 
di 'ıe;i sordum: 

? Vardır bu kadının? neden 
,ıı '• 
o· Otk 

:.ı· ~· 1 
&'ayri muayyen bir ce 

v it'. 
'1ltc -• ad • oyle .. kadının kocası 

~ili cta deli gibi bir şey .. 
Je b,~ l<iopov isminde biri .. 

~~1 sı bir herif.. sarhoşun 
~ cı., rezil bir şey .. boyuna· 

rİI' ~tk\'r durur. 
sil~ ~ın kocasının bu hallerine 
c [' sus ? 'fi ''ltc . uyor mu 

g ıı.ı d; ' 1na mı? Ne diye sussun? 
s' ıf ~~na cevap veriyor: 
s ın b 1 k . d' U yaptığın şey er ço 
ds~ · Çok1Yor. Siz Vasili lvaniç 

P 11 •1 d kullanıyorsunzl 1 Devir 
eo ' ' e11.ild' rtk' il ır .. 

1~ ly~tkadın kocasının bu balin· 
3 Y u. etınemiş mi? 
k' "llez 1 . 

Hani bu şikayet ibret olsun, sa 
kın ha bir daha karınla krvga etme! 1 
gibilerde ... Bu karardan sonra kadın 
ferAada figana başlamış! Şimdi ben 
bu parayı nereden pulup vereyim 1 

diye ağlayıp durmuş! Kadın aklı bu 
parayı nereden bulup verecek? Cahil 
kadın ne denir? Bir başka kadın da 1 
boşanmak için müracaat etti. Kocası 

ise sevincindeı> deli gibi oldu. Öyle 
ya, mevsim kıştı .. 

Karısı nasıl olsa aylak aylak 
oturacak, hazır ekmek yiyecekti .. 

Helbuki şimdi enai gibi bu ek-
meğinden olacak .. Şuursuz kadın.. 1 

Bu defa ben de ensemi kaşımağa 
başladım: 

- Fena, dedim .. 

- Tabii işler fena, dedi. şimdi 
biz de mujıkler her şeyi mükemmel 
surette biliyarlar .. Neyin neden oldu- , 
ğunu gayet iyi anlıyorlar.. Halbuki j 
kadınlarımız ha~ikaten biraz şuursuz 

Yegorkanın sırtına bakarak: 
- Evet, dedim, hakikaten fena! 

Yegorkanın sırtı zayıf ve üstü 
başı yırtıktı. Sarı bir tabım pamuk· 
lar ceketinin şurasından burasından 

· sarkıp duruyordu. 

lstanbulun 
pi lanı 

- Birinci sahifeden 

• 
ımar 

artan -

beraber Sarayburnu limanı muvak
kat limandır. 

Yenikapıda müstakbel liman 
inşa edildikten sonra Sarayburnun· 

daki liman tesisrtı kaldırılacaktır . 
,,ıı ıı ... 1ş

0 ur mu·?· .Tabii g. i.tmiş 
~ "' !( Eminönü meydanından itibaren Sa· 
ısk r: ·ı.-·· endısını çok ızı kar. 

ıııil d f\adınım,, demişler' çok rayburnuna kadar imtidat edecek 
pcJ f;z~a &'~idin! Simdi biz her ağaçlıklı mü~takbel cadde gezinti 
g'c' ·tol" aıle hayatına, kadının caddesi olacağından sahil boyunda 

rı;,n Une ehemmiyet veriyoruz' bir katlı depolardan başkalarına 
o:leyh derhal bu serseriden 1 müsaade edilmiyecektir . 
n~ııla bir arada oturup ne Eminönüdeki binaların kamilen 

~k·" yıkılması ile meydan tamamen vücu 
ıy1 ; kadın ne de olsa koca- da getirilmiş olmaycaktır. Ancak 
~ki 1 ~ak istemiyordu,. "Biraz meydanın açılması Kara köy kökrü · 
llı\ııı:r~ıı_ı, cliy_ordu. ben kocam· sünün yeri değiştirildikten ve köprü · 

ın ıstemıyorum .. ,, simdiki balikbane binasının onune 1 

llıij~zun ı;nüddet daha bu ba.

1 

~ alındıktan sonra tamamlanacaktır. 
ıaıı ~rad ettıkteu sonra şehre Ticaret ve sanayi müesseselerinin 

tini kn bir takım hablar geti- merkezleri Karaköyle Eminönü ara· 
S1 l"ıı1111:11 disi yuttu, bir tadesi· sında bulunmaktadır. Yeni planda 

~i, h Yutturdu. Kocası hem bu merkezler dağıtılacak, Haliç kı 
. g~ , D eınde gene karısını pa· 

kı 1 \j ~llıek ki bir hap kocasına 
ne Yordu 
kO' ~ıo b " 

er"ı 1); bu defada ikışer hap ku. 

3pıP a aşladı. Yani iki hap da 1 

ePP' ~iYUtturuyordu. Fakat iki ha
rı"~ ~~ bir tesiri olmadı. Heri! 

·~i I• aksiliğine devam etti. 
r 1 ·• b 
iiO 1 ~tı4 Unu göründe altı hap bi-
pı1 ~I~ l\oca&ınada yutturmağa 1 

rı bi' ~ ha~~an yatağa düştü. Zava 
bır "'il b a da yatmaktadır. Doğ· 
ii0J1 ~liııı u kadına çok acıyorum .. 
bir' Oı '•rafın biric k şuurlu kadı 
ra f !ııiillı~sinden çok korkuyorum .. ı 
b~I ~tk~ı tuta'1!a iım' sordum, 

daf ~'~fı Y egorka, dedim, sizin 
; ın d' 

11al ~h~ ığer kadınları bu kadın 
ad1~ tv ını cahil? .. 
rı ~~ ~/1• dedi daha cahil, Diğer. 
kı11 ı. •14 

111 
cahil. Bundan çok daha 

<1 'rı • 
ııl8· '•tJ• . 
i P1 ~t a, bızim köyün kadınların · . ı 
rııP aııesi kocasından dayak 
ııl tlıahkenıeye müracaat etmiş 

yıları ticaret ve milli sanayin nasyo 
nal bir surette teşekkülüne müsait 
şekilde tanzim edilecektir. Nisbetten 

büyük sanayi için Atatürk köprüsün 
den Halicin nihayetine doğru olan 
yerler tahsis olanacak, bunlardan 

cinslerine ve kuracakları yerin man · 
ralarına göre en sıkıntı verenler ko 
yun diplerine uzaklaştırılacaktır. 

iki köprü arasında bulunan hal 
binaları tevsi edilecek, modern balık 

1 

hane binası ve soğuk hava depoları 
inşa olunac~ktır. 1 

Sirkr ci garı yalnız elektiriklene I 
cek banliyö trenleıine ve muvakkat 1 
olmak üzere Sarayburnundan küçük 
limanına gelecek eşya trenlerine tah 

sis edilecektir. Yeni kapı uluslarara 
sı garı ve feribot iskelesini muhafaza 

eden dalg~kıran Yenikapı körfezine 
inşa edilecek ve modern bir limanın 
icap ettir eeeği vasi mikyasta eşya 
münapalenine müsait olacak vechile 
tertip edilecektir. 

Tllrbözn 

ANTALYADA 
Bir Jüt ipliği fabrikası 

kurulacaktır 

Kudüste idare as
kerlerin eline geçti 

- Birinci sahifeden artan -

Bugün de Kudüsün eski mahal
lesinde lngiliz ku vvetlerile Arap çe 
teleri arasında çarpışmalar olmuş 
iki lngiliz polisi ile bir asker ölmüş, 
sekiz asker yaralanm ı ş. Araplardan 
biri kadın olmak üzere sekiz erkek 
ölmüş, beşi ağır on beşi hafif yara· 
lanmıştır. Kırk kişi tevkif edilrniş 

birçok harp malzemesi müsadere 
edilmiştir. Tenkil harekatına şiddet 
le devam olunmaktadır. 

Memleketimizde her sene art· 
makta olan istihsalat dolayısiyle bu 
mahsullerin ambalajında kullanılan 
çuval, sicim, kanaviçe ve halat ihti 
yacı da ayni şekilde genişlemekte
dir. Bunu göz önünde tutan hüku
met memlekette, her sene milyon
larca liramızın harice gitmesine ve
sile olan bir jüt ipliği sanayii tesis 1 
etmeğe karar vermişti . Bu cümle
den olarak Ziraat vekaletinin Antaı.1 
ya ve havalisinde yaptığı tetkikler 
çok iyi neticeler vermiş ve burada 
yetiştiıilecek ketenlerle en güzel 
jüt ipliği imal etmenin kabil olacağı 
anlaşılmıştır. 

Süd'de Arap çetelerinin saklan 
dıkları yirmi bir ev lngiliz kuvvet· 

ı leri tdrafından yakılmıştır. 

Öğrendiğimize göre vekalet bu 
tasaAvuru fiil sahasına koymak için 
hemen işe başlamak üzeredir. ilk 
olarak vekalet Antalyada g;;niş ze
riyat yapacaktır. Bundan başka hal 
ka ca jüt imaline mahsus keten ye
tişt;rmek üzere tohum verilecektir. 
Bu mahsulü işliyecek olan çiftçiler 
de devlet tarafından himaye edile 
cektir. 

Bundan sonra Antalyada büyük 
bir jüt ipliği fabrikası kurulacaktır. 

En modern ve teknik esaslara göre 
yabılacak olan bu fabrika jüt ipliği 
istihsal ederek çuval, halat ve sicim 
imal edecektir. 

İlk öğretmenlerin 
mesken bedelleri 

l Haziran 938 tarihinden itiba. 
ren ilk öğretmenlere verilmesi ka· 
rarlaştırılan beşer liranın verilme
sine başlanmıştır. 

932 Senesine aid birinci taksit 
mesken bedellerinin de önümüzdeki 
hafta içerisinde verilmesine baş 
!anacağı öğrenilmiştir. 

Arap çeteleri Tabiye civarın 
daki petrol borularını tahrip ederek 
yangın çıkarmışlardır. Tayyareler. 
çeteleri her arafda taribetmekte 
ve bunlara mühim zayiat vermek
tedir. 

Ankctrada büyük bir 
ziraat aletleri fabri

kası kur .. lacak 

Aııkara : 19 ( Hu; usi ) - Ôğ· 
rendiğime göre hükumet Ankarada 
bütün memleket ihtiyacını karşılıya 
cak lrabiliyette büyük bir ziraat 
al~tleri fabrikası kur mağa karar 
vermiştir. Bu fabrika yurdun ihtiya
cı olan pulluk, tırmık ve dığer bü. 
tün ziraat aletlerini imal edecektir. 

Bu fabrikanın inştısı için teikik
ler bitirilmiştir. Önümüzdeki dört 
sene içinde fabrika tam randımanla 
İşe başlamış bulunacaktır. 

Tavşanı vurayım derken!. 

Kozanın Kokonaş köyü katibi 
lsmail oğlu Cemil Oğuz Pekin oğlu 
bir köyden kendi köyüne atla ge· 

Sahife 3 

Yeni sinema mevsımımn iki büyük filmi birden ... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Mevsimin yeni, güzel, hoş iki büyük şılı!s~rini birden gÖ>termek sure. 
tile muhteren m'işterilerin e büyük ve zevkle seyredilebilecek bir 

proğram takdim ediyor 

' 

1- Aşk-Dehş et-Heyecan- Sergüzeşt - Hıreket filmlerinin en giiıelİ 
ve on fevkaladesi . Taııınmış dört büyük Yıldızın en verimli eserleri 

Öldüren zehir 

Oynayanlar:Cester Morris-Madge Evans-Leo Karillo-Frank Mc Hugh 

2- Yalnız Bir macera filmi d !ğil ayni zamanda aşk-heyecan
Müzik şaheseri 

(Kardeş intikamı) 
Oynıyanlar: Jon Mayner 

Gişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 
·-~~~~~~~~~---

Pek yakında ... Pek yakında ... Pek yakında ... 
Kış geceleri mangal başında ninelerimizden, dedelerimizden seve seve 

dinlediğimiz Şark masalı 

(Arzu ile Kanber) 
Türkçe sözlü-Türkçe musikili, renkli filmini göreceksiniz . Bekleyiniz 

Telefon 250 Asri 9878 

Birinci 

DOKTOR 
Ziya 

sınıf 

Rifat Tümgören 

Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

. 
Her gün hastalarını Abidinpaşa caddesi Saracan 
mahallesi 125 numaralı muayenehanesinde kabul 

ile teşhis ve tedavi eder 
9877 2-15 g. a. 

Paralar ortadan sırroldu 
lirken yolda rastladığı bir tavşana ,•------------·-----------------• 
tabanca ile ateş etmek istemiş ise 

Kürkçüler köyünde oturarı 

de tabanca bir türlü ateş almamış· 

tır. Cemil Oğuz bunun üzerine tav
şanı avlamaktan vaz geçerek taban 
casını kılıfına koyarken birdenbire 

Ömer oğlu Hıdır şehrimizin Yeuica
mi avlusunda abdest alırken asılı 
bıraktığı caketinin cebinden iki yüz 
kırk beş lirasının meçhul şahıslar 

tarafından çalındığını iddia ve şika 
yet etmesi üzerine tahkikat ve ta·I 
kibata başlanmıştır. 

ateş almış ve çıkan kurşun sol ba 
cağına isabet ederek ehemmiyetli 
surette yaralanmıştır . Cemil Oğuz 
Kozan Memleket hastahanesinde 
tedavi altına alınmıştır . 

Bütün Musiki severler ve Sinema Meraklıları 

(TAN Sineması) 
Nın 

Bu Akşam 

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

(BENJAMINO GIGLİ) 
Yi, Musiki, Aşk ve Güzellikler Filmi .. , .. 

(Kalbin Sesi) 
Güzel Alman Eserinde Dinlemelidirler. 

Benjamino GiG\i, Bu son filminde Toska ve Traviata Operalarından 
En yüksek parçaları büyüıc bir kabiliyetle söylemekdedir. 
ilaveten: 

(BELA LUGOZİ) 
Nın yaratmış olduğu 

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

Danielle DarieuX Jeanette MAC DONALD 
Nın Güzelliği ın Sihirkar Stsi 

işte bütün bunlaıı benliğinde Toplamış Sinemanın yeni keşfi 
Yeni Harikası emsalsız 

(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 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
l:\.anun No: 3·J<i9 Kabul ıarılıi : 271611938 

,\ e§rı ıarılıı : l.J/711938 

Dünden artan -
idare meclisi büroda çalışmış olanlara ikramiye dağılmasına karar 

verebilir. 
iKiNCi P ASIL 
Avukat ücretlerı 

Ma<lde 128 - Ücret avukatla müvekkil arasında serbestçe tayin olu
nur. Dava ve takıb ücretleri hahkındaki akdin yazılı şekilde olması şart· 
tır. Ücretten doğan davalarda yazılı mukaveleden başka sübut delili ika. 
me ve istima olunamaz. 

Madde 129 - Ücret mukavelcnamesinin muayyen bir meblağı ihti· 
va etmesi lazımdır. Her ne suretle olursa olsun hasılı davayı-. iştiraki ta 
zammun eden ücret mukavelenameleri batıldır. 

Hukuk ve ceza davalarının neticelerine göre değişen ücret tayini 
halinde de hüküm böyledir. 

Madde 130 - Her baronun i lare meclisi dört senede bir seçim dev
resi başlangıcında kazJ merci'.erindeki muame!elerle diğer işlerden alına. 

cak ücretin asgari haddini gösteren bir tarife hazırlayarak Adliye Veka· 
!etine gönderir. 

Adliye Vekaleti haysiyet divanının mütaleasını aldık tan sonra tarifeyi 
tasdik veya lüzumlu gördüğü tadilleri icra eder. 

Yeni bir tarifenin tasdikına kadar mevcud olan tarife hükmü devam 
eder. 

Üc.etsiz dava deruhde edilmesi halin.:le keyfiyet, baro idare meclisi· 
ne bildirilir. 

Madde 131 - Ücret mukavelesi yapılmamış olan hallerde asgari 
tarife tatbik olunur. 

Mahkum aleyhine tahmil olunacak ücret tarifede yazılı hadden aşağı 
ve üç mislinden yukarı olamaz. Ücret davası açacak avukatlar önce ,baro 

1 idare meclisine malumat vermel\'e mecburdurlar. 
Madde 132 - Deruhde ettıği işi haklı bir sebeb olmaksızın takibden 

vazgeçen avukat hiç bir ücret iddiasında bulunamaz ve peşin aldığı üc
reti iadeye mecburdur. 

Avukatın azli veya işin diğer bir avukata tevdii halinde ücretin la· 
mamı verilir. 

Şu kadar ki, avukatın kusur ve ihmalinden dolayı azil veya ayni se· 
beple iş başka bir avukata tevdi edilmiş ise ücretin ödenmesi lazım 
gelmez. 

(Sonu Var) 9583 

• 
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Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

CiNSİ 

- Koza 
Piyasa parlağı ,. 

PAMUK ve KOZA 
---~-------· KiLO FIATI 

En az ı En çok 
K. S. K. S. 

-S,75 6,37 
-26,25--

Satıl an Mikdar 

Kilo 

Piyasa temizi ,, 
-ıııne-ı. 
-ıane-ı~ı.------ı---

·---1----Ekspres 
Klevland 29 --l~5o 

YAPAGI 

çlCIT 

Ekspres 1 1-----ı-------
lane 1 -y-e-rl-i-"Y_e_m-li-k-.. --- ı 

• "Tohuml-uk-,-, -- 3,12 ·--,3",2"'2:----1--------

HUBUBAT ·----- - ---Buğday Kıbrıs 

--.. Yerli ___ ~ ı------ı-----ı------
Mentane 

" 
Arpa 

~sulya 
-Yulaf_"-------

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

_!?ört yıldız Salih 
~ üç " ,, 

14,45 

:a fJ Dört yıldız Doğru luk 
..:ıl~ 

..3 c: üç " tt 

UN 

g ~ Simit ,, 
~ ~ •-=D~ö~rt~y~ıl~d=ız~C~u m:::=hu=n~·y_e_ı __ 

1 
_____ 

1 
"" Cjo ·-1;"-.. üç ,, " 

. Simit " 
Liverpol Telgrafları 

19 / 10 / 1938 
Santim Pena 

Kambiyo ve Para 
i ş Baukasından alınmıştır. 

1-.,--------- - .--...... -1 

Türksözü 

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

Jİ bir şekilde kutlanmasına yardım edebilmek için, şirketimiz 28, 29 ve 
30 llkteşrin 1938 günlerine mahsus olmak üzere normal tenvirat tarifesi 

' üzerinden yarı yarıya tenzilat yapmağa karar vermiştir. 
Yapılacak olan bu tenzilatın şirketce hesap edilebilmesini teminen , 

resmi ve hususi müessesat ile sair abonelerimizden Bayram günlerinde 
şenlik tesisatl:ırı ve zafer takları için cereyan sarfedecek olanların en 
geç bu ayın yirmi ikisine kadar bir mektupla haber vermeleri lazımdır . 
Bu müddete her halde riayet olunmasını ri,ca eyleriz. 9849 

Müdüriyet 11-16-20 

---------------------------------: 
ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

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, Nauma Dikiş, 
iDEAL ve ERİKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

20 T . . el 19~ 
eşrınıevv 

BELEDİYE İLANLARI ı ı 
---------------------,-----------------------~ .. haıdı 

Yazı i şle ri bürosunda (16) lira asli maaşlı bir daktiloluk ınun 
1 1~ 

Orta mektep mezunu olan ve yazı makinesi ile yazı yaza~i~en2~ İl" smda bir miisabaka imtihanı açılacaktır. imtihan Birinci Teşrının 

pazartesi günü saat on beşte ya.pı.lacaktı~. . . dit· . 
Lise mezunu olan ve ecne\>ı lısanı bılenler tercıh edılecekler ~ 
Taliplerin o gün saat ona kadar Belediye reisliğine müracaatları 

olunur. 9882 

Kiralanan yerler için hem konturat yapmak, hem de bıılediye,;i~ıf 
ettirmek icar, akar nizamnamesi mucibince mecburi olduğundan ,

1k
1
dl 

cezalandırılmalarına mahal kalmamak üzere keyfiyet şimdiden ala 
!ara ilan olunur.' 9874 18-20-22-25 

h 
1-Temizlik işleri hayvanatile kanarada iaşe edilecek hayvanlarıP 

1 

cı olan 35,000- 55,000 kilo arpa açık eksiltme ile satın alınacaktır· 
2 Muhammen bedeli: Beher kilosu üç büçük kuruştur. 
3 Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kuruştur. ıııJ~ 
4. ihalesi teşrini evvelin 21 inci pazartesi günü saat on beşte 

ye encümeninde yapılacaktır. .. b' jjılı' 
5. Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada goıe 1 

0~ 
6- isteyenlerin ihale günü muvaffak teminat makbuzile birlikte ~Si' 

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

~~~~~------------------/" 
Pamuk iş Limited /r •• •• ,, 
Çırçır Fabrikasın- Turksozll 
dan: 1 

Sayın müşterilerimize: 
1 
1 

1 

Gündelik siyasi gazete 
~ 

Abone şartları 

J(uf1ll 
Hazır 5 23 1-'L~i'c:::"~-.-----/----

-4- fil Rayişmark ı _ı_. _T_e_,ş_ri_nV_a_. ____ 
1 
____ Frank ( Fransız ) 3 35 

_2_._K_a_n_u_n~"~--- _ 4_ ~ Sterlin (Trigiliz) 5 99 
_H_in_ö_ha_z_ır _____ 

1 
__ 3_\_'!}__ _Dolar ( Amerika) 126 1 32 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 Telgraf : Başeğmez 

Yerli pamuk işlemiye başlıyaca
ğımızdan bir hafta zarfında Klev· 
land Çiğidini k~ldırmıyanlara yeıine 
Yerli Çiğidi verileceği ilan olunur. 

9877 2 - 7 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayhk 

ı2oO 
6o0 
3(J(J 
ıoO 

Nevyork 8 14 Frank ( isviçre 00 00 

birf ı 

- . ·-: 

' 1 -~ ,. 
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ı 

11
1 

ı : 
il 

Doktor tHamdi Onar:l 
Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 

~l 

~ 

Seyahatından avdet ederek hastalarını her gün 
muayenehanesinde kabul etmeğe başlamıştır. 9Ş73 

Kızılay civarındaki 
g.a. 2-5 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

9490 7-90 1 

1 

·~~-------------------------------------~ 1 
b« Adana sulh birinci hukuk 

l~lUJi~lB>AJIJiA 
CAN KUQTAQ.ID.. 

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

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

C i n s i Tip Beher Beher 

hakimliğiuden :. 
No; 369 
Posta telgraf ve telefon idaresi 

vekili avukat Taksin Said tar?fından 
Adananın han kurbu M . den 34 
No lu evde mukim Celal Gönen 
aleyhine açtı; ı alacak davasının 
Adana Sulh birici hukuk mahke 
mesinde yapılan duruşma sırasında 
müddeialeyhin ikametgahı meçhul 
olduğundan ilanen davetiye tebliğ 
edildiği halde mahkemeye gelmedi 
ği anlaşıldığından bu kerre hakkın
da ilanen gıyap kararı tebliğine ve 
muhakeminlO - 11 - 938 P. erte. 
si saat ona talikine mahkemece ka
rar vtrilmiş olduğundan müddealey· 
hin mezkı1r gün ve saatte mahke 
meye gelmesi veya bir vekil gönder
mesi ve aksi takdirde muhakeme 
ye gıyabda devam edileceği ve gı . 
yab kararının mahkeme divanhane· 
sine talik edilmiş olduğu gıyab ka
rarı yerine kaim olmak üzere ilan 
olunur. 9h81 

Satlık taş ve enkaz 

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

Bulgur döğme din:C taşı bü
tün teferruatile. 

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

Ayrı ca enkaz satmak isteyen· 
!er de Ulucami cıvarında kömür pa
zarına dönecek yerde Abdurrahman 
Şenere müracaatları 10-15 9839 

1 Aylık lı 
. ·p A 

ı -Dış memleketler ıçı rl' 
bedeli değişmez yalnız posta 
zammedilir. ıo.ıl 

2 - ilanlar için idareye 

caat edilmelidir. 

Zayi tasdiknaıne "e 
nüfus cüzdanı d'I 

926 - 927 ders yılında 
1
A

0
J• 

1 bU U 
şehiryatı okulundan a mış .. dııl 
ğum tasdikname ile nüfus cuı ı~~ 
gaip ettim. Yenilerini çı~a.ra~ol~~ 
dan eskilerinin hükümlerının 

madığını ilan eylerim . ri 
988'3 Silifkeli ölü HasaP 

Yakup yıl~ 

Hizmetçi aranıyor 
~ıt 

Evde çaıı,mak uzere ,ı~1 

kadın aeçı ve bir hl"~ıııt' 
haranıyor. letlyenıertn 1,11 

hanemize mUracaat etıfl9 

c 

Seyhan Defter~ 
darlığından: 

'ı' 

Bahçe hükumet ko09~~ 
nın tamiratı onbeş g e' 
müddetle açık eksi1t.,-ı 
Ye konulmuştur. 

ııı' 
1 - Tahmin Bedeli (t49S) 

(66) kuruştur. (1tf 
2 - Muvakkat teminat 

lira (50) kuruştur. ;sır 
3 - Sartnameyi görınel< ~1 . -~ 

yenler her giin mal müdürlü~11 

111bı 
isteklilerin de 26/ 10/938 ~a!Ş:Oğ~~ 
günü saat ( 15) de mal mudur ,11' 

"raC• de müteşekkil komisyona ınu 
la ıı ilan olunur. 

No. Genişlik Top m. Top F. 
Çifçi 2 75 36 630 

15- 18-21- 23 9864 
-----------~ _________ / 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Astarlık 14 85 36 677 
1 - Satışlarımız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 

Umumi neşriyat müdürü 

siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. • 
2 - Kabul edilen -siparişler sıraya ithal edilmek şar tile gönderilir. 

Halk eczahanedir Macid Güçlü 

8 9602 Adana Türksözü matbaası 


