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5 Kuruş 

Almanya Koridor meselesinide mi ortaya attı 

lıJDıı,i On<d®ırümö~ön Sulhılhı@.ltö ~ 
SEViNÇ VERiCi HABERLER ALIYORUZ 

:~~;:ya:ı~ Danzig'in Alman 
iktisadi er- _ 

kAnıharblye •Ih k • • 
,_kur_uımu_'. yaya ı a ı ıçın 

.................................. 
Polonya ile konuşmalar başlamış! 

. ..., 
TEBLIG lstanbul: 21 (Rıyaseti cumhur 'umumi 

kAtipliğinden)- Reisicumhur Atatürk 

~İb'IN . . '"' . . . ., cı TEBLIG ls!anb~I : .2~ (Riyasetic~~hur umu . iKiNCi 
'~ü mı kat ı plığınden)- Reısıcumhur ı 

,bu~a sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve muşavir tabibleri ıarafın· 1 
< ı:ıe n saat 10 da verilen rapor ikinci maddedir. f 

1 l.tne~f~~ı rahat geç irdiler, umumi selah artmaktadır. Nabız muntazam 

ün " sıhhi vaziyetleri hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından 

bu akşam saat 20 de verilen rapor ikinci maddedir. 

Almanya iktisadi ve mali mü 
esseselerioin politik faaliyeti 

~Udav~s 20, hararet derecesi 36,9 dur. (A. A) 1 2-Bugünü çok iyi geçirdiler. Umumi ahvaldeki iyilik devametmektedir. 

~~ ~~o~tı~~~r~::::e~~~~:;; ~eJşe:vi~~~~t~r;~~/k. Profescır M. Ke Nabız muntazam kuvvetli 80, teneftüs 20, hararet derecesi 36,9 dur. 
("Lö Jurnal,, gazetesinin bar birleştiren Korid:>run ve serb!st Dan· 

~r. 
8

8?r Dr. Akil Muhtar Özen. Profescır Dr. Hayrullah Diker. Profe 3- Bundan sonra yirmidClrt saat zarfında yalnız bir rapor neşredile 
{)6~~YYa Hidayet Serter. Dr. Abravaya Marmaralı. Dr. Mehmet cektir . 

lln muhabiri blldlrlyor) - Dip· 
lomatik mahfillerden sızan kuvvetli 
şayialara göre Prusya arazisinin or· 
tasından geçerek Polonyayı denize 

\ek hükômeti Alman 
direktif ine uyuyor ! 
~l~~daki Komünist partisi lağve
ı;l(omünist gazeteleri kapatıldı 

~ ~dudda kanlı 
1 
ı, 2 
~n/ ( Radyo ) - Dünden 
~,, o'.' ç.,.,.v.ıuvaı<yaaa r.u· 
ıc lısı faaliyetine nihayel ve

tııı,t bu Partinin naşırı efkarı 
ı eler v~ mecmualar kapa-

'tiı . 
~~k'. 21 ( Radyo ) - Çekos
'<>n urıı~tinin son hafta ve bil· 

f irUnler zarfında Seriinin 
· n~ tamamen uygun hare

lrorüimektedir. Bıthassa son 

bir hadise oldu! 

parti ılgası meselesı de bunun laui 
011 '-1 ... ııııuıı • 

Prag : 21 ( Radyo )- Bu sabah 
Alman - Çek hududunda iki ıaraf 
askerleri arasında bir hadise olmuş
tur. Almanlardan birkaç kişi yara
lanmış Çek askerlerinden dörl kişi 
cılmüştür.Çek hükümeti müsebbipleri 

araştırmaktadır . Ayni zamanda Ber· 
lince bu hadise hakkında özür dilen· 
miştir. 

1 

0kıl 
Jı~ 

11t.~NTON ALINDI 

~j~ ~~n-Kay-Şek dün meçhul 
· ı' bır semte firarmı etmiş? 

n, 
ııb 0 ng : 21 - Japonlar Va· ı 
!çr~Cltikten ve nehri üç nok· 

•iQ~:en .. sonra Kantona giden 
~ Yurüyorlar. 1 

IQ )kuvvetlerinin büyük kıs ,ıı ı 
~IQ ~ kılometre şimali şarki
~1,~•n Tsoungfaya dojtru iler- J 
1tni Japon kuvvetleri Rsoung
Uı l\ Zamanda hem Tontona 

Japon yada 

ZELZELE 
FELAKETi 

500 
•• 1 •• ' o u. 

[ A. A.) 
ı 
1 

Amerika donanması 
daha büyütülecek 

30,000 
kişi açıkta ı .e • 

Nevyork limanında askeri fabrikalar sahili 
Tokyo : 21 ( Radyo) - Yuha 

şima y~nardağının feveranından 500 
kişi ölmüş, birçok evler harap ol · 
muş, 30,000 kişi yersiz kalmıştır. 

Tokyoda da mühim hasarlar ol

muştur. Şimendöfer hatları harap 

olmuştur. Mektepler kapanmıştır 
Halk heyecan içerisindedir. 

Vaşington: 21 (Radyo) - Amerika hükumeti _yeni bi~ deniz harp 
projesi hazırlamıştır. Bu büyük projeye gfüe Amerıka d~nız harp mal· 
zemesi ve donanması dfütte bir nisbetinde büyütülecektır. 

F i L i ST NDE • 
1 

lngiltered_e Jngiliz kuvvetleri temiz 
seferberlı~ Jik harekô.tına devamda 

l
r 116 milyon Türk 1 

lirasına mal oldu Arap çapulcuları taranıyor 

zig şehrinin Almanyaya ilhakı etra· 
fında Polonya hükümeti ile Almanya 
arasında müzakerelere başlanmıştır. 

Hiçbir taraftan tekzip edilmemiş o· 
lan bu haberlerin menşei, Münih kon 
feransından sonra mareşal Göringin 
Berlindeki Polonya sefiri ile yapmış 
oldujtu iki konuşmaya ati olunmak· 
tadır. Ejter bu müzakereler neticele· 
nirse - ki müsbet surette net celene· 
cejtine hemen hemen kati surette e· 
min bulunulmaktadır- Bugün sadece 
Polonyanın hükümranhjtı altında bu· 
lunan Koridor Almanyaya ilhak olu
nacak bunun yerine beş kilometre ge 
nişlijtinde ve tamamile bitaraf bir mın 
taka lıaline sokulacak bir arazi ;par
çası vastasile Polonyalılar mallarını 

Baltık denizine yani Danzigin şar. 

kında bizzat kendilerinin yaptıkları Sid 
niya limanına sevkedebileceklerdir 
Burada Çekoslovaklarada bir yer ay 
rılacektır. 
"\"\:: cru ı; ıı~ııu t. vun.u v• ..... ·-· -- ·-·-

mile dojtru olduğuna kanaat edilen 
bu haberlerin teeyyüdünü beklemek 
doğrudur . 

Yalnız muhakkak olan bir şey 
varsa bügün Almaolar, bir laraf:an 
Baltık memleketleri dijter taraftan ce 
nubu şarki Avrupasına ve yakın şar· 
ka doğru olan emellerini ve buralar 
daki va7.iyetlerini takviye hususunda 
ki çalışmalarını gittikçe artırmakda
dırlar. 

Bu hususta Rerlinde bir nevi 
büyük iktisadi erkanıharbiye teş· 
kiline çalışılmakta oldujtu dı dikkat 
nazarını çekecek noktalardan birisidir. 
Büyük Alman senayi trüstleri, ticaret 
müesseseleri ve bizzat bankalar yu· 
karıda scıy lediğimiz memleketlere mü 
him miktarda ajanlar götürmeğe ka 
rar vermiştir. Bu memurlar daha ev
velce Berlinde çizilen umumi hatlar 
dahilinde çalışacaklardır. 

Tabiyetimize kabul 
edilenler 

{ )~t?nton Hankeo şimendifer 
ı"'tıQıUyebilecek tir. 

ın ~runa inanılabilecek bir 
lıb ldırıidijtine gore Japon· 
~n~h ı-ıong-K0ng lngiliz müs· 
b11~ hududundan 2.; kilometre 

Londra : 15 - Avrupadaki son 
siyasi buhran üzerine lngiliz donan
masının ylplığı seferberlik hakkında· 
ki rapor neşredildi . Bu rapora göre 
seferberlik emri eylülün yirmiyedinci 
günü, gece saat 11,40 verilmiştir. 
Ertesi sabahtan itibaren ihtiyat kuv. 
vetleri, üç lngiliz harp limanına yani 
Chatham, Poı tsmoulh ve Plynıoutha 
akın etmeğe başladı. Binlerce bah· 
riyeli memleketin muhtelif köşelerin· 
den en seriğ vasıtalarla bu limanlara 
koşuyordu . 

KudUs : 21 ( Radyo ) - eutun Flllstlnde kanlı bir karı,ıklık 
sUrUp gidiyor. Hertaraf kapalı, Halk evlerine çeKllml•, •ehlr
ıer arası yollarda mUnakalAt durmu• , memleketler arası 
Telgraf, Telefon hatları lnkıtaa ujiram•• bir vaziyettedir • 

-

Ankara : 21 ( Telefonla ) 
Hicret ve iltica suretile muhtelif 

yabancı memleketlerden y~_rdu'.1'~za 
gelen 1133 Türkün tabnyetımıze 
kabulü Bakanlar Heyetince kabul 

edilmiştir . 

ı,, ~nan Kanton . Keoulonng 
1, attına varmışlardır. 
'·2 i• · l - Tokyodan bildi-
"'a ı, ' Japonlar Chihouyaoyu 

'i \:ın demirlerinin yüzde 
ltı;;tn .eden Taych madenleri
t ~işlerdir. Bilakis bir Çin 

mcvkiin geri alındıjtı 

ı~-
'~u 

4q " MAKALEMiZ 
~kı .~enim Gözümle ., baş-
~•~.. medeni vasıtaları .kötü 

trı .~diı ıııakalemimı bırçok 
~I ~'etıip hataları vardır . 

'I.. tııcı satırdan itıbaren 
''Ilı t,,;lt '."cek kaJıır yanlış çık-

ı,~/' tekrarları 1 : 

~'·~"'alıdır kı hüri)etle hak 
P Çok )"akın iki kOm§U• 

Çin askeri silahını muayene ediyor lngiliz donanmasının ihtiyat kuv· 
!eri 70,000 nefer ve subaydı. Fakat 

h b 
·1 kt d ' bu seferberlik ancak [ Royal Fleet a er verı ıne e ır. 

k . Reservc ) e mensup olanları silah al· 
Tokyo: 21 (Radyo)-Japon ıta tına çajtırıyordu ki, ilk günde bu 

!arı bugün Kantonu işgal ttmiştir. \ kuvvetten 12 bin kişi. silah altına gir
Çin or<lulan başkumandanı general miş uulunuyordu. _Dığe~ tara_ftan ~~ 

Şan-Ka ·Şek meçhul bir semte kaç bin kişi de askerlık .daıreler~ne mu. 
y racaat etmiş ve kendılerıne lazımge · 

mıştır. len emir ve direktifler verilmişti . Di-
Tokyo: 21 (Radyo)- Japon kuv ğer taraftan tekaüde sevkedilmiş 2000. 

vetleri tayyarelerin himayesinde Çi . subay da ayrıca derhal v.azi
1
fe almak 1 

_ . . üzere hazır bulunma emrı a mıştı. 1 
nin cenubunda mutemadıyen ı!erlemek SiHih altına çajtırılan her lngili7. 

te ve Çinlilere mühim zayiat verdir 

1 
vatandaşı mas~aflarından baka 30 ı.ira ı 

mekttdirler. kıtaat mütemadiyen tazminat ve bır aylık maaşını peşın 
Hankova doğru i!eıilemektedir. - Gerisi ikinci sahifede -

Askeri kıtalar dUn bUtUn gUn 
girdikleri yerlerde temizlik 
amellyeslle me,gul olmu•ıar
dır • Asilerden bir kaç kl•I 
öldürülmüş birkaçı da yaralanmıştır. 
Ayaletler de kcıylere taarruzlar ol· 
rr.akta ve hükümet kuvvetlerile Arap 
çeteleri arasında şiddetli musademe· 
!er vukubulmaktadır. 

Hükümet, şehirler içinde en kü· 
çük bir hadise çıkarmak teşebbü· 
sünde bulunanları yakalamakta ve 
askeri mahkemeye sevketmektedir. 

Kudüs : 21 ( Rarlyo ) - Arap 
çeteleri Gazzede askeri karakola 
hücum etmişlerse de gördükleri şid
detli mukavemet karşısında buradan 
ayrılıp hastahaneye hücum ve bir 
hastabakrcı kadını öldürdükten sonra 
kaçmışlardır . 

Nasıra kasabasının yanında kur
şunla öldüfülmüş bir Arap cesedi 
uulunmuştur • 

Yafada şüpheli bir Arap tevkif 
edilmek istenirken mukabelede bu· 

- Gerisi ikinci sahifede -

Üzümlerimiz 

45,000,000 
kilo üzüm 

satıldı 
Daha 30,000,000 

kilo 
.. .. uzum var 

lzmir : 21 (Telefonla) - Üzüm 
ve incir satış ve ihracatı hararetle 
devam ediyor. Müstahsil bu seneki 
satışlardan çok memnundur. Üzüm 
piyasasi açı'alı henüz bir buçuk ay 
geçtijti halde 75.000,000 kiloya balijt 

nçeırndle: 

ÇÖLÜN SEVGiSi 

(Hık/iye) 

• 
Bayanlara Naslhatlar 

olan Ege bölgesi üzüm rekoltesinden 
45,000,00o kilosu tamamen sat.ılmış 
ve bunun da 23,000,000 tonu ıhraç 
edilmiştir. Geriye kalan üzüm 300000~ 
kilo kadardır. Bunun da çok kısa ~ır 
zamanda satılacağı kuvvetle tahmın 
edilmektedir· 

incir satışları da iyidir. Rekolte 
33,000,000 kilodur. Bunun da 15 ,000,~0 
kilosu tamamen satılmıştır. Henuz 
satılmamış olan mikdar 18.000,000 
kilodur. Bu da kısa üir zamanda sı
tılacak ve ihraç edilecektir. 
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1 Bayanlara güzel nasihatlar 

Yaptığıma hiçbir zaman 
,------------·---------------------------------~ • 

· ş ~lhı Ü ır 1 ,! ........................................................ , Nedamet etmediğim Ümidini kesmiyeıı 
bir nişanlı 

Ve yaptığıma daima 

Pişman olduğum 
Şeyler! 

MORCELLE 
AUCLAiR 

Mnruf Frnnsız 
kndın muhnr· 

ı rirlcı·indcn 

Yaşama öOrenlllr mi? Elbette evet ••• KötU 
birşey yapıldıl;lı zaman bunun kötü blrfey 
olduğuna ve b:r daha ayna ,eyi yapmıyaca. 
ğınıza hükmetmek kadar içimize huzur veren 
bir.şey yoktur.. Yaptığımız ve bir daha yap· 
mamıya karar verdiğimiz hatalarm mecmu· 
una "Tecrübeler., deriz .• 

Ben kendi hesabıma dört mUhim sahada: GUzelllk, sıhhat 
y"a..!l'a san'atı ve cemiyet işlerinde yaptıkça hiçbir zaman 
ned ıllet etmediğim ve yapbkça halA pişman oldu§um feyle· 
rln bir Ustesinl yaptım. 

Başkalar-mm tecrübesinin işe yaramadı§ı iddia edilmekle 
tı rr l< r tuı l rr kllerln sizi hiç otma:ısa bazı hata va endişeler. 
den kcrurmasınr dilerim. 

Hiçbir zaman ııedamet 
etmedim : 

... Maıuz kaldığım Lir tenkide 
layık olduğu cevabı vermediğime. 

... Her hangi bir İş vesilesiyle 
karşılaştığım irısanların daima 
dürüst, kibar ve iyi niyet sahibi ol 
duklarına inandığıma. 

zaman diğerile tamamlamam müm
kün olmuştur. 

Daiıua nedamet ettim : 
. . . Çocukken ) üzmeyi öğrenme. 

diğime, 

... Yirmi yaşıma kadar spor· 
dan ve kültürfizikten nefret ettiği 
me. 

. .. Sigarayı ter etmek hususun 
da cesaret göstermediğime . 

Beledi ye seçimi 
ınünasebetiyle 

Başvekilin cevabı 

Adana Belediye azaları Yusuf 
Ziya Özbakan ve arkada,ıarı 

Belediye seçimi münasebetiyle 
gösterilen . temiz duygulara muhab· 
betle teşekkür eder, yeni medise 
verimli başarılar tt"menni eylerim. 

Ba,vakll 
C. Bayar 

Şalvar ve karadon 

Şehrimizde şalvar ve karadonla 
gezilmesinin yasak edilmesine rağ· 

men Lugünferde bunlarla dolaşanla 
rın çoğaldığı görülmektedir. İlgili 
makamların nazarı dikkatini celbe· 
deriz. 

Vilayetimiz asayişi 

Ekmek işi 
halledildi 

Fırınlarda fazla ekmek 
çıkarılmağa başlctndı 

Sıhhi sebeblerden dolayı bele 
diye tncümerıi kararile sekiz fırının 
kapatıldığını yazmıştık. Bu fırınların 
~ a;>atılmasına r;;ğ nen yeniden dört 
fırın faaliyete geçerek diğer mevcut 
fırınlarla birlikte külliyetli miktarda 
ekmek çıkarmağa başlamışlardır. 
Dün şehrimızde fırın ve dükkanlar· 
da ilıtiyaçtan çok fazla egmek bulu. 
nuyordu. 

Maaşına zam fap1ldı 

Vilayetimiz ziraat muallimi Lutfi 
nin kıdemine binat'n maaşına beş 
lira zam yapılmıştır. 

21 Te,rlnlevvel 938 
Geçen son yirmi dört saat içinde 1 

gerek şehrimiz içinde . ve gerekse I Gök yüzü açık, hava hafif rüz ... Göze görünmiyeceği bahane 
sile bir işi ihtimamla yapmayı ihmal 
etmediğime. 

... Falan dostunnz Bayan ... nın 
hakkınızda ne diişündüğünü bilmek 
isteı mi~iniz .suvaline daima hayır! 
ceva hı verdiğime. 

köy ve kazalarda hiçbir zabıta vu garlı, en çok sıcak gölgede 26 de· 

1 

j kuatı olmadığı vilayete verilen Ra· ı rece, geceleri en az sıcak 14,5 de 

1 

ÇEŞME SAHiLLERiNDE ; -p-o-rla-rd_a_n_a_nl-aş-ıl-mı-şt-ır_. -----re_c_e _· ---------

... Ôğrendiklerinıin hepsini unut 
muş olmama rağmen hayatımın on 
tiğime. 

0 efine taharrisi il 

geri kaldı 

1 

İnebolu faciası ıMacaristan-Polonya 
1 

~Ao1'mA• A\i K;\ntan aO-ır Müşterek hudud tesisi 
ceza kararına itiraz etti ıçın muzakereter yapılıyor 

Eşya piyangosu 
biletleri 

Çocuk esirgeme kurumu menfa 
atine tertip edilen ve önümüzdeki 
ikinci kanun ayında çekilecek olan 
çok zengin eşya pi} a•ıkosu biletleri 
satışa çıkarılmıştır. Bu biletler hal· 
kımız tarafındm büyük bir rağbetle 

satın alınmaktadır. 

Ağırceza azası Kenan 

Mezun bulunan şehrimiz ağırce 
za azasından Kenan şehrimize dö · 
nerek vazifesine başlamıştır. 

İngilterede 
seferberlik 

- Birinci sahifeden artan -

Vaka, çok basittir: Edm?"f; 
land isminde 27 ya~ında bı.r .~iJ 
de1ikanlısı var. Bu delikanlı ıstı 
parlak bir coğrafya alimidir. 

Birkaç ay evvel lngilter~ :ı:, 
meti kendisini coğrafi tetkı . 
bulunmak üzere İraka göndertıl: 
Delikanlı seyahate çıkmada". t 
25 yaşın fa Mis Elenor .,kot 

1~1 , 
de lıir genç kızla nişanlan!Jlışdt' 

29 Eylu!de delikanlı L011 

d.. .. M' Sk s· .. cittŞ 
oıunce ıs otun ı~ı:· de' 

otuıunda başka bir lngı.lıZ ıııt 
sıyla evleneceğini v~ izchvaÇ 
minin Sen Bosvel kilisesinde 
lacağını öğrenmiştir. ,, 

l 
. ,., 

ıdivaç ilanları kilisen•11 ~ 
asılmıştı. Edmon KolanJ 8~~ 
ye müracaat ederek kond• r 
30 Birinciteşrinde Mist Ele

110 

la evleneceğini bildirmiş ve 
ilanlarının kilise kapısına 8

:
11 

istemiştir, izdivaç memuru jl 

tuhaf!ığı üzerinde coğr~fya d ~ .«\ 

nazarı dikkatini celbedınce ~ık 
lı: ~ a 

olarak aldı . Subaylar techizat bedeli M Sk d·ı.,· k•1 ~ - is ot ver ıDı d r • 
olarak aldıkları 125 lira [ Türk lirası) k ı ı 
dan başka bir aylıklarını peşin almış· 
lar ve ayrıca aylıklarına yüzde yirmi 
beş de zam yapılmıştı . 

27 Eylüldan, 1 teşrinievvel~ ka
dar bir haftadan az d~vam eden bu 
seferberlik lngiltereye 12 milyon ln
giliz lirasına mal oldu . [ aşa~ı yu· 
karı 72 milyon Türk lirası] . 

Bu mikdara buhran devam ettiği 
müddetce hazırlık emri alan filoların 

hareketlerinden mütevellid büyük 
masrafı da ilave etmek lazımdır. Bu 
•-1-..1: ...... hir lıı\ftalık seferberligin 116 
milyon liraya mal oldugu raomın 

olunmaktadır . 

gayet çabuk geçen bir 1
• 

ki düğününe kadar yeııi nış'., 
Ov•~ 

evlenmekten vazgeçer. "d J 
niden . uzun bir tereddu j 
geçirmeden benimle evlef1tıl "ırı 
zı olur. Demiştir. ~il) 

iiÇ t p 
Sağlık Yurdunda ~~ ~~~ı 

nasıl bedava yat 't~ı:i 
ltalyanın şimal şehirleri; ~ 

rinde yeni bir tip dolan~~r ~liy 
kası kaydedilmiştir. tO :Jt rı... De 
J..,, Liı Dolctorun idareSl ~Uıltı 

... Zamrn kazanmak için para 
sarfettiğime. 

.,. Çocukların sorduğu ve kar 
şılık verilmt'Sİ çok müşkil olan su· 
vallere açıkca cevap verdiğime, 

lzmir: 21 (Telefonla) - Çeşme 
sahillerinda, kara sularımızda vak
tiyle batan gemilerdeki altın ve gü· 
müş eşyayı çıkarmak için Maliye 
vekaletiyle mukavele akteden Bay 
Mahmut Alanyalının işe başladığını 
bildirmiştim. Çeşme sahillerinde 
araştırmalara başlanmış ise de ha-

1 

vanın ve denizin muhalefeti ve mal· 
zeme noksanlığı sebebile devam 
edilememiş bu sebelıle araştırmalar 
muvakkaten tehir edilmiştir. 

lzmir: 21 {Husu:,i)- BunJan bir 
yıl evvel Akdrnizde vuku bulan de· 
niz faciası malumdur. lnebolu facia· 
sında mahkum edilen lnebolu vapu 
ru suvarisi bay Mehmet Ali İzmir 
ağır ceza mahkemesinin mahkumi· 
yet kararma temyizen itiraz etmiştir. 
Bu itiraz üzerine mahkemei temyiz 
Mehmet Ali Kabtanın muhakemesi· 
nin Adkara ağır cezasında yt"niden 
yapılmasına karar vermiş ve lzmir 
ağır cezasının kararını bozmuştur. 

nan sağlık yurduna, MarY0bİ' "'>'ıkla 
Budaı:ıeşte: 21 (Radyo)- Maca· ti adında kırk yaşların~~ it tılııh 

caristanla Polonya arasında müşte gelmiş. Hususi otomobılı) ~ Ordu. 

... iyi bir kitabı manfü.ız ve bey. 
hude gece gezintilerine 'tercih etti· 
ğime. 

... Otuzla elli yaş arasında bu. 
Iunan bir kadına beyaz saçlarını bo· I 
yamayı tercih ettiğime. 

... Güniin birinde ökçesinin yük. 
sekliği beş santimetreyi geçmiyecek 
iskarpin gi} mi ye karar verpiğime. 

... 180 frank verip bir saç fır· 
çası aldığıma: Çünkü bu suretle bir 
çok mizanplı masrafından kurtuldum 
ve saçlarımı da istediğim şekilde 
tarıyorum. 

... lnad ederek hakiki bir hasta· 
lığın gelmesini beklemedim arasıra 

bütün işlerimi bırakarak bütün bir 
gün istirahat ettiğime. 

.. Çok geç uyuduğum gecelerde 
yatmadan evvel penceremin önüne 
giderek on dakika bol bol hava 
aldığıma. 

... Yüzüme iyi giden bir saç tuva· 
!etini modası geçtiği halde muhafa- 1 
za ettiğime. 

... Onbeş yaşımdan itibaren te 
nime ihtimam ettiğime. 

.. Teferruatının rengi Üzerinde 
tereddüd ettiğim zaman clbiŞ,emi 1 
siyah yaptırdığıma. 

. . . Moda mecmuasında evvela 
hiç nazarıdikkatimi celbetmemiş 
olan sade modeli, ilk önce [ gözUme 
çarpan ] modele tercih ettiğime . 

... Çok hoşuma giden fakat 
faydasız olduğuna kanaat ettiğim 
bir bluzı için duyduğum arzuyu ye 
nerek buradan tasarruf _tttiğim para 
ile daha sağlam ve iyi bir iskarpin 
aldığıma. 

... Rana çok yakışan fakat es 
kidiği İçin artık giyemediğim bir 
elbisenin modelinde yeni bir elbise 
)'3plırdığıma . 

.•. Daima ayni cins ve aynı 
renkte iki çift çorap afdığıma : bu 
wutle, çoraplarımdan biri yırtıldığı 

Oyun aletlerinden alına 
cak resim meselesi 

Ankara : 21 ( Hususi)- Oyun 
aletlerinden alınan resim için maliye 
vekaleti tetkikler } apmaktadır. Res· 
min levha veya soğuk damga şek· 
liııde olması bu tetkiklerden sonn 

belli olr caktır. Bakanlık bu tetkii( 
!erin bitmesine kadar maliye idare· 
lerinde mevcut levhaların yüz para 
üzerinden belediyelere ve köy ida· 
reler ine verilmesini kararlaştırmıştır. 

Yeni bir sanayi 
planı hazırlanıyor 

Deniz mahsulleri ve gtda 
sanayii için fabrikalar 

' Ankara 21 (Telefonla) - Öğ
rendiğime göre, lktisad Vekaleti 4 
Numaralı yeni bir.sanayi planı hazır 
lamaktadır. Bilindiği gibi ikinci beş 
senelik sanayi planına dahil fabrika 
ve tesislerden bir kısmı iki ve üç nu 

mara'ı sanayi planlarile tatbik saha· 
sına ı;ıkarmrştı. Yeni 4 numaralı 
plan, ikinci beş senelik sanayi pli· 
nının 2 ve 3 numaralı planları ha
ricinde kalan kısımları ihtiva etmek · 
tedir. 

Bunda da mühim olarak deniz 
mahsulleri sanayii ile gıda sanayii. 
ne ait fabrika ve tesisler bulunmak· 
tadir, 

Bol uda zelzele 

Ankara : 21 ( Telefonla ) -
· Buraya gelen malumata göre , dün 

gece Boluda, saat dört sıta)arında 

3 saniye süren bir zelzele olmuştur. 
ı Zelzele rek şiddetli olmamış ve 

hasar vukubulmamışhr • 

H. Muhasebe Müdürleri 
arasında nakiller olacak 

Ankara : 21 ( Telefonla ) -
Dahiliye Vt:kaleti Hususi Muhasebe 
Müdürleri arasında değişiklik yapan 

bir kararname projesi hazırlanmak· 
tadır . Ayni kararname projesile 
açık bu'unan Muhasebe Direktör. 
lükleriııe de tayinler ya, ılacaklardır . 

Filintinde 
- Birinci sarifeden artan -

lunmuş ve ağır yaralı olarak yaka
lanmı~tır . 

Bugün Cuma olması dolayısile 
herhangi bir karışıklığa meydan 
verilmemesi için Arapların meseciti 
~ksaya girmeleri tahdit edilmiştir . 
Ali Komiserliğin bir emrile eski 
Kudüse g:dip gelmek şimdilik yasak 
edilmiştir • 

Hayf ada beyanname dağıtan iki 
Arap yakalanmış ve hemen divanı· 

harbe verilmiştir . ....... .,.~.. , __ __ 

rek bir hudud kurulması hakkındaki '-·------------ yahate giderken arabası 81 ıdiyle 
müzakerelere hararetle devam olun 1 Tu·· rkso·· zu·· ., 1 teslim ederek hastahan~Yeo tı ile 
maktadır: Siyasi mahafılin kanaatin~ olduğunu söylemiş ve bıf p 
göre, bu teşebbüs tatbiki gayrıka- miştir. d ~lop:~ 
bil olan bir mesele değildir. Gündelik siyasi gazete Kendisini muayene es Ah 

torlar, apandisit arazına ''nı ~~in d 
larsa da hastanın telg~a e ~da 
ettiğini söylediği aile

51 h' ~ha:: 
gelmesine intizaren, onu i G 

Romen hariciye nazırının 
bay Boneyi ziyareti 

Paris: 21 (Radyo)- Romanya· 
oın paris elçisi, bugün Fransız haıi· 

ciye nazın bay Boneyi ziyaret et 
rr.iş ve uzun müddet konuşmalarda 
bulunmuştur. 

Vilayet büdcelerinde 
yapılacak münakaleler 

Ankara: 21-(Telefonla) - Bazı 

vilayetler tarafından 938 bi:dcele· 
rinde münakale yapılması dahiliye 
vekaletine teklif edilmiştir. 

Münakale teklifleri Bakanlıkda 
müteşekkil hususi ibareler büdce· 
feri tetkik komisyonunca önümüz· 
deki günlerde gözden geçirilecek 

Irak hariciye nazırı 
Londradan avdet etti 

B rut: 21 (Radyo) - Londrada 
bulunmakta olan Irak hariciye veziri 
Tevfik Süvt"ydi, Bağdada gitmek 
üzere şehrimize gelmiştir. 

'J evfık Suveydi; gazetecilere 
beyanatındd müzakerelerin çok gü· 
zel bir surette geçtiğini soylemiştir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenipostahane civarında 

Fuat eczahanedir 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memlckclleı için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - lıanlar için idareye müra· 
caat edilmelidir. 

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

Bulgur döğme din:C tc-şı bü 
tün teferruatile. 

Yukarıdaki ebatta mersin sükka 
ri parlak ta~tan 2 500 atlc:t taş ve 
bunlarla beraber enkaz satlıktır. 

Ayrıca enkaz satmak isteyen· 
fer de Ulucami cıvarında kömür pa
zarına dönecek yerde Abdurrahman 
Şenere müracaatlara 12-15 983 

Adana Doğumevi 
baştabibliğinden: 

Müessesemizin 938 Mali yılı so 

nuna kadar ihtiyacı olan Erzak ve 

Mahrukattan Maden kömürüne is 
tekli çıkmımıştır. 

fbalesiııin 31 - 10 - 938 Pa 
zartesi saat 16 da Sıhhat müdürlü 
günde yapılacağı ilan oluııur. 9891 

de misafir c~ip ihtima!Jl 'r c 
ten geri kalmamışlardır· ~cc 

·1111 o g 
Hastahaneye geldiğı ·b 'ek . 

cü günü sabahı, bu gar• 1, '~r ve: 
odasına giren hastabııkıCI trt 
kimsecikler olmadığııı• g P bab 
zaman şaşırmışlardır. b'~ ,, Ahı 

Adam muayene ve 
0 

1P F'aı 
raflarını ödem !d"n bir k t ~c kıl 

) rıh ın 
lup sıvışmıştır. IJedııV~ o' ~.kavı 
ve yatmanın bu usuJUııll ~ f:'ak 
dunuz? tııd· • 1 

Robensonlaf'tltı~ ~ tcd 
,._.r ~Jh;ş 

rahat yok p d l· '-)' 

T · 'd b·ldiril ~ cır. rıyeste en ı bıJ~ ır ~er 

ltalya ve Yugosla .. :>'~ d~ 1ıı ve 
Adriyatik denıı111 ~tlccek 

R bt ~ 
adalarda oturarak 0 ~ ll'ı 

1
1\ahi 

yaşı yan birtakım adıı!Jl111 J ıtle c 
.. k 1 tt gune artmasına ·arŞ 11, 

karar vermişlerdir. au; v 
le ecnebidirler. Meselıı ! 

de bir Danimarkalı, ~t;~ 
Raguza civarında bıı 
üzerinde yaşamaktadı~i· 
adacık üzerinde kefl t 
yapmıştır; balık avlı~:,, 
yetiştirerek hayatını 

mektedir. 1 
Birçok kimseler b~ç 

almışlar ve az zamafl ~o 
tün adalar birtakırtı I· 

fa' dolmuştur. Robenson J> 
h-k- . ,~t u uınete vcrgı ve i~ı 

askerlik mükellefiyetler 1 
·1110 

ınamakt11dırlar, işte şı i ~ 
Yugoslavya hükumet.le~ 
rakları üzerinde verg• 

turan bu insanlar darı 
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ak' 1 ın ve par 
a~ bir gece· ı Yazan 

1 

Meclis kuruldu: 

A.Y~ı H 
'ıı ~· 1 1 ri _lir por 
, llıd ı ırnıni andı 

ikayeci 
Ve Ahmedin bir 
hileyle öldürülme. 
sine karar verıldi .. 

ık u., Yıldızlar -~ 
l, ıvı!c 1 / ·"'lı ıın aı saçan gözleıi sık sık 
b.. Yotlard ş "lfıık ı, u dakikada her şey 

G. ta~dı, 
'lıaJı ck'nın Örttüğü esmer ve namü 

1 u 
ı., b' rn yığınlarının arasından 
tıılııı ır su ~Ütülüyordu. Suyun f:ş 

na . 
1 k serın emek için dallarını 

, b Cığa daldıran hurma ağaçlerı 
11ırtı d Ah sı a karışıyordu. 

''ııı llıet bir kayanın aı kasına 
• 'd~. Uş sevgilisinin gelişini bekliyo 

A.ras • )'ı h ıra parlak parlak akan 
akıyor· b d" .. 1 · 1 ı l'tıh , azan uşuş erıy e, 

k%r~ serna _ıa yollıyan şehaplara 
A U, 

'"ad b' 1ıı b an ır müddet sonra, kunı-
'ıtk ırpalarnaktan zedelemekten 

ar 'b· 
r ~ ~Ca .~ .' hafif bir ayak sesi du 
r ~ ' ıçını tatlı bir ürperme kapla · 

D .. 
'i" a Ondü: ve sevgilisini karşılamak 

ı(.ağa hlktı 
~' 1 

lrenç ve ateşli vücudün biri-1, sarıldığını, yalnız hurma dall 
j ~t p arkasından gizlenen iri 
• tiJic~tl~~al dilimini andıran hilalle 

~hıb erı ıçıne sindiren ve her şeyden 
1!~1d~Jrrııiş gibi görünen ırmak gö 

1 er 
Ah ' 

~ı' tııedle Fatma bir senedmberi 

D
1Yorlardı, 
el'k OQıuıı 1 anlı boylu boslu, geniş 

~hkl u, çevik vücudlu idi; ince siyah 
lıııııu arı ve iri kara gözleri yüzüne 

ı Şak f k . .. 
loıd a at canlı bır guzellik veri 

U, f' t 
~•diyl a ~aya gelince: kıvrak vü. 
~iı il: v~. sıyah gözlerinin parlak 

p Çoı ufuklarında bir taneydi, 
~lup a~rııanın babası kabilenin reisi 

A.~ıvarın en zengin adamıydı. 
ii met kabinenin reisi kadar ze.

1 l,dn değil amma onun hazineleri 

Ertesi sabah . 
ş öy l e bi r haber drafa ya yıl rl ı: " Reı~ 
Huzaa cinsinden bin de \ e getirene 
kızını vereet k! ,. 

Diye. 
Develerin Huzaa cinsinden ol

masının şart konulmasına se ltp şu 
idi: 

Huzaaya gitmek için bir deredeı 
geçmek lazımdı. Halbuki bu derenir 
cıvarında daimi surette bekliyen bir 
arslanla bir yılan bulunuyordu:kimin 
yolu oraya düşmüşse bir daha geri 
dönmemişti. 

Bu plan sayesinde Ahmed kola 
ylıkla ortadan kaldırılmış olacaktı. 

Reis iki gün sonra delikanlıyı 

çağırıp bu teklifi bildirdi. Ahmed 
tereddüd göstermeden derhal deve 
leri almak üzere yola çıktı. 

Bütün yollarda Fa•manın haya 
. (ini görerek gidiyordu.. Sevgilisini, 
ve saadetini, aşkını düşünüyor Bu 
suretle artık Fatmaya tamamiyle 
kavuşmuş olacaktı. :·falbuki, ber: ta 
rafta onu bekliyen c.kibetten tama 
miyle habersizdi, 

Yolun yarısına, yani derenin bu· 
lunduğu yere geldiği vakit korkunç 
bir sayha duydu; bu kükremeyi mü
teakıp koşarak kumları bulut gibi 
kaldıran arslanı gördü. 

Ahmed korkmadı: küçük bir hey
can duymadan bıle kılıncını kı
nıncından cekti, ve arslanın üstüne 
hücum etti. 

Yarım saatlik bir müsaraadan 
sonra, Ahmet bir çok yerlerinden 
yaralanmış olduğu haldr, arslanın 

canına okumuştu. 

Başmdan geçen bu vakayı sevgili 
sine anlatmak arzusile gömleğini ÇI· 

kardı, ve kendi kanıyle gömleğinin 

Bir 

Tlirkaozll 

muhasebeci ve bir 
kadın aranıyor 

• • 
iŞÇi 

Yeni Ecza hanede çalışmak üzere bir Muhasebeci ile bir işçi kadın 
alınacaktır. isteklilerin Yeni Eczahaneye müracaatları 

9893 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hın:listrn, Seylan, Ç;n ve Cavadan doğrudan doğruya müe.ısese na

mına getirilen en münkhap, taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleıi vardır . 
Muhtelıf ·~ins ve büyüklükte kutu ve pal<etler içerisinde satılır. Ambalaj 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riıa Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

' 
Umumi depoları ; 

ahında ) 
lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı ' 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . c. 

Bugün gündüz matine\erinden itibaren 

Sahife 3 

Bir s;nema harikası başlıyor 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Gala müsameresi olarak sin emı dünyasının altın saç lı , billur sesli , eşsiz 
Bülbül ( MARTHL\ EGERT ) in kocası ve dünya t~nörlerinin 

en şöhretli ve en üstünü 

(Jankipura) yı 
1938 mevsiminin en nefis,en güzel, baştan nihayete kadar müzik kaynağı 

Bütün güzelleri severim 
Misilsiz eserin :le takılim etmekle şerdlenir 

Oynıyanlar: Jankipura - Lien Beyers-Liııg List-Teho Lingen 

Reji: Kral Lamak rvtüzik: Robert Stolz 
Ayrıca : Kış geceleıi nineleri 11izden, dede'eri mizden seve seve bir çok 

defalar dinlediğimiz ve hatırası hala hayallerimizden silinmeyen şark masalı 

(Arzu ile Kanber) 
Türkçe sözlii ve Şark musikili 

Proğramı daha 2enginleştirmek için bir de çok güzel 1Renkli Miki MaV2) 
ilave edilmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. Ço'c zengin ve çok güzel bir intiba 

edineceğiniz bu şaheserleri mutlaka görünüz 
Gişe her vakıt açıktır , Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

Bugün gündüz 2,30 matinede 
1-Öldüren zehir , 2-Kardeş intikamı, 

Al 
3- Arzu ile Kanber 

saray sineması . __ Te-lefo_n ___ 2,_5o ___ A_sr-i ----989_0_..; 

'{eni getirttiği Baur markalı sesli makineleri ile beraber sayın müşterilerine 1 

dünya bestekarlarının üstadı, vals Kralı 

( Johan Straus ) un 
Ölmez eserlerile süslü olan 

(ÖLMEYEN MELODİLER) 
Aşk ihtiras . , Ses, güzellik, filmini takdim eder. 

Ştrausun hayatını anlatan ve kendi valsları ve melodileri ile dolu 
olan bu filmi mutlaka görünüz 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergüıı sabahtan akşama kadar kabul eder . 26- 26 9714 Alsaray sineması yeni Baur makineleri rahat koltukları güzel filmleri ile 1 
Adanamızın en rahat, en temiz ve en güzel sineması haline gelmiştir --------------------------.: 

1 

Have ·------
yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Bugün gündüz 
olarak: Kanlı Savaş 

matinelerine 

Pazar günü gündüz 2,?0 da: Ölmeyen 
Melodiler : Şeytanlı tren 
Telefon : 212 Alsa ray 9892 Avukatlık Kanunu 

ar le . 
'ıba ngın bir kalbe ve mert bir 

•• Sahibti. 
üstüne, arslanın mücadelesini anlatır. =------------·---------------• Kcırıun /\o: .H</9 

• 
/\a bıı l ı.ırılıı : 2i/()/ 1938 

\ eşrı tarılır : J /i l/ 1938 
L. Gene 'k· ·ı · . b 1 ~t ı ı sevgı ının u uştuğu 

Rece id·ı o ı. 
~~~k ig:ce Fatma ile Ahmet evle-
111 çı meseleyi reise açmağa ka 

Verd·ı E: ı er .. 
1ip bttesi günü Ahmet Fatmayı gi 

'I A~asından istiyecekti. 
ı , 1\p f'. tııet, yanına kendi maiyetini 

it kız otrnanın babasına , ,reise gitti, 
'ıtı k 1111 dllahın emri ile peygaml,e 

pıv!i ile istedi .. 
~Qd·akat mağrur baba, Ahmedi 

1 'ti~ 1 kızına layık bulanı dığı 
111 ~ij J~eddetti. Bunun üzerine Ahmet 

ış bir hiddete kapılıp reıse: 
~. ,-: Ya Emir. ded. Haberiniz olsun 
liıin l!er Fatmayı vermezseniz hem 
~ele Ve hem de maiyelinizin başına 

Cek 1\ .var .. 
ilı'kl alıılc reisi bu söze sadece gül 

e cevap verdi: 

* * * A.rad .. 1 . 
f.ı an gun er geçtı. 

~r·1 .. er gün geçtikçe, kabilenin bü•ü 
·! ol" , 
81 't d uın tehdidine maruz kalıyorlar 
'f 11 

1hr1 çıkmaktan korka:ak çadır 
i> .t ı na k ô ~· qe. . apanıyorlar. lüm korkusu 
' .ı • •sıııi b e'' "''la 11 aşlarında bir rüzgar gibi 

Şıyordu .. 

' a,.~ 1 hayet kabilenin ihtiyarları bir 
,ı 'b: a gelerek reise gittıler ve bu 
'" "Yef b · 

Uzun bir kaside yazuak bunu 
bir postacının eline verip yolladı .. 

Gömlek F atmanın babasının eline 
geçti. 

Kabile reisi kanla yazılmış olan 
kasideyi okuyunca ürperdi. ve böyle 
kahraman bir delikanlıya kıymış ol 
duğunu düşünerek pişmanlık getirdi. 

ikinci bir ölüm tehlikesinden onu 
kurtarmak için hemen yola çıktı. 

Dere boyuna yetişmek üzereydi 
Tam bu sırada kumların üstünde 
uzun ve korkunç bir hışiltı duyuldu. 

Birden arka sına dönün e azgın 
ve siyah bır yıla nın kendisine saldı· 

rmağa huı rlan d ı ğını gördü. 
Gürültüyü duyan Ahmed hemen 

koştu yılanı n kafa sını yakalıyarak 
kılıcıyla vücu~ünJen ayırdı. 

Reis ya ptıkl arını affetmek için 
Ahmede tarziye verdi. Sonra onu 
alnından öperek damatlığına kabul 
ettiğini söyledi. 

Ar adan bir ay sonra delikanlı 
karısıyla derenin kenarında ve iri bir 
portakal dilimini andıran ayın ışığın 
da dolaşırken aslan ve yılan hikaye 
sinin bütün tafsilatını anlatıyor ve 
aşh.ı için bun~an daha tehlikeli hir 
iş yapmak lazımgelseydi onu da tere 
ddüt etmeden başaracağım ilave 
ediyordu. 

o" ball 1 ır karara veya bir n,•ticeye 
r ır ~rnasını söylediler. ~----·---------
Jı~ - Hizmetçi aranıyor 

bakk 
ijt· 10da bir kararname hazırlama ki 

··red· 
'<>• ırler, Bu kanunun neşrinden 

·•ıa b 
lttk unların bulundukları adalar· 
1a

1 
qrnek m~cburiyetinde kalacakı 

1 labırıin edıliyor. 

Evde çalışmak Uzere bir 
kadın aaçı ve bir hizmetçi 
haranıyor. lstıyenlerln idare 

hanemize müracaat etmeler! 

c 

(TAN Sineması) 
Bu Akşam 

Sayın müdavimlerine Şampanya gibi tatlı, sarhoş edici, şen, şuh ve çok 
cazip bir komedi şaheser olan 

(Lüks hayat) 

Frans11ca sözlü , a~k ve zerafel fılmini sunuyor. Gülünç ve enteresan bir 
mevzu, nefis ve ince buluşlar kahkaha, neşe ve hareket dolu 

güzel bir Vodvil 
TEMSiL EDENLER: Asri ve Cerbezer genç kız rolünde 1 

( KAROLE LOMBARD ) 1
1 !Jeal Metrdotel Rolünde ( W!LIAM POwEL ) En çok beğenilecek ve , 

sevilecek enfes bir film 

İlaveten : Bela Lugozi'nin temsili 

[ Doktor Şandu ] 
nun 3 ve 4 cü kısımları sonsuz istek üzerine bu programa da ilave edilmiştir 

DiKKAT: Filmlerin uzun olması dolayısile sinema saat tam 8 de 
Şandu filmile başlıyacaktır 

Bugün 2,30 da Benjamino 
musiki filmi ( Kalbin sesi ) 

nun 3 ve 4 cü devreleri . 

Gigli'nin büyük 
ve Doktor Şandu-

Yaşı küçük fakat sanat kabiliyeti yüksek bir şahsiyet 

(Deanna Durbin) 
Şiir, musiki , güzellik ve fevkaladelikler filmi 

Üç Modern Kız 

Pek Yakında, 
da emsalsızdır .... 

Pek Yakında, Pek Yakında 
!t875 

- Dünden artan -
Baro kasasından ödenmiş olan prirı>ler yardım gören avukattan tah

sil edilemediği takdirde sigorta müddetinin hitamında kendisine veya ö
lümü halinde ailesine verileeek paradan kesilir. 

Madde 138 - 136 ncı maddeye göre yapılacak tekliflerin meslek 
sigortasının tesisin:leki mlksad ve gayeye uygun düş'11emesi veya bu hu
susta anla~ma husulüne imkan bulunmaması halinde, keyfiyet esbabı mu· 
cibeli bir mazbata ile Adliye Vekaletine bildirilir. 

Adliye Vekaleti. mubatada istinad olunan sebebleri varid gördüğü 
takdirde hükmi şahsiyeti haiz bir tekaüd ve yardım sandığı veya müma
sil bir tesis vücude getirmeğe ve muvafık şartlar elde edildiği halde si
gorta sistemine rücua salalıiyetlidir. 

Madcle 139 - 3 nisan 1340 ve 6/ \/1926 ve 29111 1192:1,ve 11(1 ı 19 
V! 2) '611934 ve 517/ 1934 tarih ve 460, 708, 941, 1220, 2516, sayı. 
lı kanunlarla 2573 s3yılı kanunun 6 ncı maddesi ilga edilmiştir. 

Muvakkat Madde 1 - A) 708 sayılı kanunun ikinci ve yedinci mad
delerinde ve 2573 sayılı kanunun altıncı madJesin fo yazılı mülazemet 
müddetini bu kanunun mer'ıyet tarihinde ikmal etmiş olanlar birinci 
maddenin A, B, C, E, F, G, H benJlerinde gösterilen şartları haiz o!
dukları takdirde baroya kayıd ve kabul olunurlar. 

Bu kanunun tatbikatında Medresetülkuzat ve Nüvab mektebi mezun· 
ları hukuk mezunu sayılır. 

B) Bu kanunun neşri tarihinden 708 sayılı kanunun ikinci ve yedinci 
ve 2573 sayılı kanunun altın cı ma:ldesinde y•zılı mülaze nete baş!amış 
olanlar geri kalan müJdeti aynı hükiimlere göre tamamladıktan sonra 
hakim muavinliği imtihJnına kabul olunurlar. 

Muvakkat matfde il - Bu kanunun mer'iyete girmesinden önce avu· 
katlık ruhs1trıamesi istihsal etmiş olanlardan 460 sayılı kanunla zeyil 
ve tadillerine göre a'ukatlığa mani bir hali bulunmayanların barodaki 
lrayıdları bu kanun hükümleri dairesinde yenilenir. 

Vilayet ve kaz1lardaki Adliye encümen veya heyetleri tarafından 
verilen karar üzerine avubtlık ruhsatnamesi almış olup ta baro teşekkül 
etmeyen yerlerde avukatlık etmekte olanlar o yerin bağlı bulunduğu ba
roya kaydedilir. 

Muvakkat madde lII - Bıı kanunun neş•i tarihinden itibaren dava 
vekilliği ruhsatnamesile 708 sayılı kanunun beşinci maddesine istinad 
eden avukatlık ruhsatnamesi verilmez. 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
--------....,.. KiLO Fl_A_T--1 ---------

Satılan Mikdar 

Kilo 
CiNSi En az En çok 

K. S. K. S. 
Koza - 5,75 - 6,37 ---= -

___,,P,_iy-as_a_p_a_,rl,.....ağ-ı-,, -- -27 -29 -------• 
---Piyasa temizi ,, 

lane'ı. ------la ne il. 
-Ekspres 

Klevland ____ _ 
31 1 37 

YAPAGI 

:I 1 1 
--=--- -

Beyaz -Siyah _____ _ 

ÇIGfT 

1 1 1 

ı - 1 
1 

3,12 1 3.22 

Ekspres 
lanc 

Yerli "Yemlik,, 
- .. --"Tohumluk,_,.--

HUBUBAT 
-Buğday Kıbns 
---,, _Y_e_r-li __ _ 1 

- .. -Mentane -
Arpa 
Fasulya ------
Yulcıf 
Delice 
Kuş yemi 

1-,..,-----------.ı-----ı-------------Keten tohumn 
Mercimek 1 
-=-------·-~------Susam 14.45 1 

Dört yıldız Salih 
'- ı - üç ,, ,, 

:.C ~ Dört yıldız Doğruluk 
~ :=: 
-2 ı: üç ,. .. 
.~ -g -Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
"" Qo ,--ı- uç " " 

' Simit ,, 

UN 

-·-~----

Kambiyo ve Para 

• 

Liverpol Telgrafları 
21 I 10 I 1938 ı·~. ı iş Baukasından alınmıştır. 

~anlım 
- ------------

Hazır ı 5 14 f,ıreı I ___ _ 
- ---------4- 74 Rayi~mark 1 
-

1. Teşrin Va. -- -
-----ı -- - - Frank ( F!ansız } 3 30 

2. Kanun ,, 4 _}j__ Sterlin ( ingföz ) -6-02 
l lind hazır 3 94 -Dolar ( Amerika-) -- 126 ıw· 
Ncvyork 8 31 -Frank (İsviçre} ()O ()O 

, 

. Kümbar~~ bir1· 
ı · 

-,,. 

TURXtY! 

ZIRA.AüiANICAsı 

Türksözü 

DOKTOR 
Ziya Rifat Tümgören 

Birinci sınıf Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

Her gün hastalannı 

mahallesi 125 
ile 

9877 

Abidinpaşa caddesi Saracan 

numaralı muayenehanesinde kabul 
teşhis ve tedavi eder 

3-15 g. a. 

l~tilifMll~ÜA 
CAN ~UDTAQI~ 

r r 
{ 

.. 

_...__ ____ ._ 

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

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

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM l)lduğu için kat'iyyen pas
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
iDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

T e1graf Başeğmez 

9-90 

22 Teşrinievvel t938 

BELEDİYE İLANLARI 
------------------------------------------~ 

Kiralanan yerler için hem kontur at yapmak, hem de bdediyey~. 
ettirmek icar, akar nizamnamesi mucibince mecburi olduğundan bılilı' 
cezalandırılmalarına mahal kalmamak üzere keyfiyet şimdiden alakai' 
lara ilan olunur. 9874 18-20-22-25 

('· 
1 . 

Dikkat ,,Ateş ,, Geliyof ' 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
\J 

Sobaları 

Ateş 
Türk antra5 

fabrikaS1111~ 

Ateş 

ve ocakları' 
g 
ı 
a 
m 

Yakınd8 & 
Yalınıı 

•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesinde bulacaksınız 
Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğı11e1 

• Y490 8-90 

1 
Çukurova harası müdürlüğünden: 

Hara müstahdimini iaşl'sİ için satın alınaceık aşağıda mikdar "\~ 
han.n rn kı) mttleri }azılı 18 kall'm eııak 15 gün müddetle açık e 
meye konulmuştur. f 

lh:lloi 25-10-938 ~alı gür.Ü nıat 11 c!e Cq hc.n Ee!cdi}'e sa'oı~ 
yapılacaktır . ~ 

Muvakkat[hminatı 135 lira 49 ~uıuş olup Haıa veır.esir.e yatırıla'' 
Şartnamesi hu gün Hara rr.uhasel l'~inde göıülelilir \e i~te}tJlJtrt 

de isiz verilir. 
Eksiltmeye iştiıak cdectklo in ttmina t me.Huzları ve 2490 sayılı~ 

nunun 2 ve 3 cü maddelerir.de yzzılı u~ı~alcrile l irlikte Lelli güfl 
sa atta K c mi!) crıa rr.üracad1arr. 

Muhammrn 
Mikdarı kilo fiatı 

Erzakın cınsı Kilo Ku. Lirn 

Sade yağ 216 100 216 
~eytun yağı 100 55 55 
Zeytun danesi 270 35 9t 
Şeker 500 33 165 
Çay 10 350 35 
Pirinç 100 23 23 
Bulgur 800 10 80 
Kuru fas11lya 400 12 48 
Nohı:t 100 7,5 7 
Kırmızı mercimek 100 9 9 

50 Salça 150 35 52 
Sirke 30 20 6 rO 
İrmik 100 12,5 12 .; 

Tuz 250 6 15 
Yerli tmdan ekmek 9500 6 570 
Koyun eti 1000 35 350 

~l 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

______________________________________ ..._ ________ __ 
Kuru soğan 350 5 17 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
ı başlamıştır. 
'-~~~~~~~~~~~~~--~-~~~~~~ ~alatya Bez ve iplik fabrikası Türk ~nonim şirketi 

Doktor Hanıdi Onar 
. -

Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 
Seyahalından avdet edcrrk hastalarını her gün Kızılay civarındaki 

muayenehanesinde kabul ehneğe başlamıştır. 9873 g.a. 3-5 

Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden : 

iktisat Vekaletinin 19 . 8. 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni b'!z 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal t tmekte olduğu kaput bezleri 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi 

Çifçi 
Astarlık 

Tip 
No. Genişlik 
2 75 

14 85 

Beher 
Top m. 

36 
36 

Beher 
Top F. 
630 
677 

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

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şaıtile gönderilir. 
8 9602 

Patates 500 

9848 

Pamuk iş Limited 
Çırçır Fabrikasın
dan: 
Sayın müşterilerimize: 

Yerli pamuk işlemiye başlıyaca· 
ğımızdan bir hafta zarfında Klev· 
land Çiğidini k!lldırmıyanlara yer:ne 
Y trli Çiğidi verileceği ilan olunur. 

9877 4-7 

10 50 

1806 
11-15-18-23 

Piyano ve .ArmoY 
Akord ve tamiri yaparıı 1 

servisli bir mütehassıs fstarıb11y 
Adırnaya gelmiştir. fstiyenter , 
Cumhuriyet Otelinde 8 Nuf1111 

müracaat etmeleri rica olunur~ 
1- 3 989 

Umumi neşriyat müdüril 

Macid Güçlü 


