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Arazlar tamamiyle geçti : 

• 1 • 
I~ ı , lstaiıbul : 22 ( Riyase ticümhur umumi katiplığinden ) - Reisi j 

i4bllihur . Atatürkün sıhhi vaziye tleri hakkında müdavi ve müşavir t 
1 ' Plerı tarafından verilen rapor ikinci maddededir : ! 
İ bıı ~ - Bir hafta evvel zuhur eden araz temam ile geçmişt'.r. Na- t 

' ! 41ık muntazam. kuvvetli 80, f~n~ffüs : 19, hararet : 36,8 dır. Has· ! 
"J ! normal seyrine avdet atmıştır. t 

1 Q~nlük tebliğ neşrine lüzum kalmamıştır. ( a. a. ) t 

b 1 ~. ~iidavı. dokforlar : Profesör Dr. Neşet Ömer Ürdelk, Profesör i 
! 111ör 6maı _Öke, Ot, Nihat Reşat Ben cer. Müşavir do.ktorlar: Pro- İ 
· Dr. S·~r. Akif Muhtar Özen, profesör Dr. Hayrullah Dıker, profesör t 

rı' !ı\a.ııı· Ureyya Hidayet Serter, Dr. Abravaya Marmaralı, Dr. Mehmet İ 
1 ıl Derk j 
'· . '·... t ., . 

~ ~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

~alkanlar ve Almanya 
ltıünasebatı üzerinde 
~etlin - Balkanlar mihveri için 

neler tasavvur ediliyor? 

~lınanyanın noktai nazarı! 

Plebisit dairesinde 

Macaristanın iddiası 

Pürüzlü 
noktalar 

1 

Hal için pilebisit · 
sonuna bırakılıyor 1 

Roma : 22 - Komorn' de Çe
koslovakya ile Macaristan arasında 
devam eden müzakerelerin son saf· 
hası inkıtaa uğraması ltalyayı hay
rete düşürmemiştir. Muallakta kal
mış meselelerin halli zımnında dört 
büyük devletin vermiş olduğu ka 
rarla Südet meselesinin halline me
dar olması itibarile büyük bir mem 
nuniyetle karşılanmıştır . Sağlam 
menbalardan gelen havadise naza
ran haddi zatında Çek ile Macar 
arasında ihtilafı mucip olacak hiç 
bir mesele kalmamış olmamasına 
rağmen henüz açıkta kalıp birleşi. 
lemiyen noktalar, Südet Alman era· 
zisinde olduğu gibi plebisitlerin ne· 
ticesine bırakılacaktır. 

iki devlet arasındaki ihtilafı hal 
için dört büyük devlet bir hakem 
vazifesini görmeyip , bilakis esas 
noktaları her iki tarafın takdir edip, 
anlayabileceği şekilde bir erbabı 
vukufun serdr-ttiği bir düşünce fi· 
krinden ibaret kalacaktır. 

Romanın iddiasına nazaran Ko
rtı')l'Q ınüzakerclerinin inkıtaı ne bu 
müzakerelere iştir ak eden dört bü· 

yük devletler arasında bir anlaşma· 
&crı· · ı ı mazlık, ve ne de Macar ve Çek ~ ~lııı~ ın: 2L (Uta press servis) 1 ~~ren nebalın zcrıy e ~ ~anya,y~ c.n 

e~~ !!,'Ya ny~nın gayrctile Bulgar, yu- ıyı mahreç bulma ze~ın.ı de. ve~ılmış. arasında tehaddüs etmiş bir ihtilaf. 
'· ' 1' urkıye <>ibi, toprakları zen- olacaktır. Her hususta ık tısadıyatı sabıt tır 
'• Ilı· h " 1 d A . ·~~ • sulleri ycknasak bulunan ve sağlam bulunan bu evletlere I· Müzakereye temas eden nokta· 

r~· t~ Ctlcre iktisaden beraber çalışa- 1 manya uzun müddet bir vadeye razı farda birleşmeye mani hiç bir sebep 
' bi:il~lları haiz bulunuyor. Siya· 1 olmuştur. Bunların Almanya,ya gönde· yoktur. Her iki taraf esas mesele 

,,~ 0,,b'.rile pek sıkı ba~lanmış bu· 1
1 

rdikleri mallara mukabil, Büyük endü-
1 • u !erde birleşmiştir. 1 l; h ç cenub şark devletleri Al- stri tesisati Demir yolları ve köprü in. ----------·-----

' it b·Ududundan ta kara denize şaatına aid malzeme, maden, makine, 
ılı 1 1td ·

1

r 
8

lkan mihverini teşkil et- kimya, elektrik endüstrilerilerin inşaa-
0'ntır. ~u üç devlet tabiat hazı- tına aid tesisatı Almanya'dan en iyi 
it~ ltıalık olup bunların istihsali şerait dairesinde almış bulunacaklardır 

'ııı Ve ıktisaden sabit bir Cere· Aynı zamanda büyük caddelerin inşası 
tıı.asile kabildir. Su hal bu üç 

' ııı ve iktisadi işlerin yükselmesine amil 
1 ~i evcuddur, Almanya da aynı 
· / Politika, ve d ı ~iştirmedi~i .. ~:d P!)!itikasini takip ettti~in
. · ş'rla en iyi bir arkadaş ola-

•e 'llıdi tabiatın hazinelerinden 
'ır, Cderek vasi mikyasda made-

50 ı1 , 1hrac1 bunlarca kabil olduğu 
··ı 2 

'ıad amanda ziraat mahsullere· 
elesdirmek, pamuk, ve ya~ 

bulJnan telefon hatl•rııı tesisatı içinde 
malzeme yine bıı Al.nanya kredi saye 
sinde lemin edilmiş oladakıır. Alman 
iktisad nazırı bilhasa Türkiye'ye ı apı 
lan kredi hakkında enteressan,olan ci
hetleri bah,ederken gerek inşa~ına 

müteafliJ.. mevadında bı Alman ihracatı 
içerisinde bulundu~unu ilaye etmişdir· 

50 Çek mali nizamının 
50 e8isi için çalışmalar 
rO 

, ~~k hükumeti artık İngiltere ve 
50 ~attsadan mali yardım istiyor 

ı, 

-~· 1 1~,· <!<! (Radyo)- Çek bafveklll general Slrovl Çeteka 
1 Q~ Çek mesalll hakkında beyanatta bulunarak hUkOme
'ı, 11 1tU siyasetini, mail nizamın temini için Londra ve 

ı, ~ll;ı:akerelere glrlflldl -

'tıı t lltıdra - Parlsden malı Kudüs Türk konsolosunun 
ıı, ~ 1 eblnde bulunulduiju 
'<! tııı, ve harici siyasete 

''tek 
'· ,. • Çekoslovakyanın yega · .. ,, 
l n, bütün komşulaıile hoş 

'ı •. 01Ju~unu ilave etmiştir. 
~·· 22 'ın (R.adyc)- Çek deleğe· 
~1ı1

11ı lngifiz murahhasları ara
'«a ltı(izakerelcr devam etmek 
lrı~anın da lngiltere gibi 
~ı etine büyük bir avans ver 

·~ııuu. Üzerinde henüz müsbet 
bır malumat yoktur. 

Tevkif haberi 
doğru değil 

Ankara: 22 (Telefonla)- Kudüs 
radyosu, Kudüs konsolosumuzun A· 
raplar tarafından tetkik edildiğini bil 
dirmiştir. Hariciye vekaleti nezdinde 
buna dair malumat yoktur. Bu hab~
rin uydurma oldu~u anlaşılıyor. 

Bayan Sabiha Oökçen 

•• 

TURKKUŞU 
Cümhuriyel bayramı gös
teri proğramı tanzim edildi 

Ankara: 2'2 (Telefcn'a)- Cümhu 
riyet bayramımızda Tü kkuşu teşki

latının büyük gösterileri yapaca~ını 

evvelce bildirmiştim. Bugün aldığım 

malümata göre, Atatürk kızı Sabiha 
Gökçen, büyük merasimgünü tatbik 
edilecek proğramı hazırlamıştır. Ha· 
vacı gençlerimi7 hazırlıklarımda ;ama 
men bitirmişlerdir. 

Kral Karol önümüzdeki 

ay Londraya gidiyor 

Bükreş : 22 ( Radyo ) - Kral 
Karo!, önümüzdeki ayın onbeşinde 
Londraya gidecektir. Bu hususta hü 
kumet, Londranın davetine cevapta 

bulunmuştur. 

SU, DENiZ SEVGiSi 

Ankara çocuklarında deniz ve yelken sevgisini uvandırmak ve onlara bu iki zevki tattırmak ıçın emniyet 
Abidesinin Bnündeki büyük havuza Denizbank tarafından küçük kotralar konulmuştur. Çocuklar bunları me
rakla seyretmektedir. Yukarıdaki resim bu kotraların havuzda yüzüşünü gösteriyor. 

ZiRAAT PLANIMIZ 
Teşkilat daha çok büyütülecek 

Beynelmilel ticaret 
odasının teşebbüsü 

Birçok tecrübe istasyonları , 
Ziraat mektepleri kuruyoruz 

Paris : 22 ( a. a. ) - Pariste 

toplanan yirmi beş milleti temsil 
eden seksen yedi murahhasın iştirak 

ettiği beynelmilel ticaret odası bü· 
tün hükumetleri iktisadi sahada bir 
an evvel dostane bir teşrikimesai 
siyasetini ilan ve takibetmeğe da
vet etmiştir • 

Tevzi edilecek arazi 

Ankara: 22 (Telefonla - Vi· 
!ayetler dahilinde bulunan hazineye 
aid toprakların tevzii muameleleri; 
nin maliye vekaleti teşkilatı tarafın· 
dan yapılması ve !t:vzi işine iskan 
dairelerinin hiçbir suretle müdahale 
ettirilmemeleri karar !aşmıştır. 

Ankara : 22 - Ziraat Vekaleti, 
ikinciteşrin ayı içinde toplanmasına 

karar vermiş olduğu "birinci köy ve 
zirai kalkınma kongresi,, hrzırlıklarını 
bitirmek üzeredir. Kongre için köy 
ve ziraat davamızın bütün meselele. 
rini teşkil eden mevzular, bugüne 
kadar geçirmiş pldukları safhalara 
ait maliımatla birlikte hazırlanmıştır. 
Bunlardan bir kısmı, kongre azaları· 
na dağıtılmak üzere bastırılmıştır. 

Bastırılan eserler arasında köy 
ve ziraat kalkınmasının istihlak, istih· 
sal, bu istihsal ve istihlak icin mad. 
di kaynaklar. türlü istihsal maddele· 
rimiz üzerinde izahlar ve tarihçeler, 
köyün ehemiyetli meseleleri, bu me· 
selelerin birbiriyle olan alakalar' gibi 
seri mevzular da vardır. 

Arap - Yahudi işi önü 
müzdeki ay halledilecek 
Irak hariciye nazırı Alman ajansına 

mühim beyanatta bulundu 

Kongrede evvela, acilen yapılma. 
sı lazım gelen memleket ihtiyaçları 
tesbit edilecektir. Hariçte müşteri 

bulabilecek hususi ihracat maddele· 
rinden yüksek kalitede ve miktarda 
istihsal edilmesi için planlar tespit 
edilecektir. Bu suretle büyük ve zen
gin bir alıcı kitlesi do~acağından sa· 
nayimizin ilerlemesi gayet kolay ve 
emniyetli olacaktır. 

Kongreyi Başvekilimizin açmala
rı muhtemeldir. 

Ziraat Vekilimiz, kongrenin gayesi 
etrafında uzun ve etraflı bir konuşma 
yapacak, tetkik edilecek mevzuları ve 
varılmak istenen gayeleri izah ede
cektir. Bundan sonra görüşülecek 

mevzulara aid ihtisas komisyonları 

seçilecek ve her komisyon tetkik e
deceği işler üzerinde raporlar hazır
lıyarak kongre umumi heyetine vere
cektir, 

Kongrenin ne kadar devam ede
ceği henüz tespit edilmemiştir. 

Diğer taraftan Ziraat Vekaleti, 
Cümhuriyetin on beşinci yılına geniş 

:bir iş programıyle girmektedir. Ku
rulan teknik müesseseler, neticelerini 
vermiye başlamıştır . 

Vekalet, alınan bu neticelerin ta
yin etti~i esaslar üzerinde zirai tnlim 
ve terbiye müe8srseleriyle tecrübe 
istasyonlarını köylüye daha çok yak
laştıracak ve bu yeni devre mesaisi
ni tanzim edecek yen: bir teşkilat 

kurmayı kararlaştırmıştır. Bu arada 
me~cut olan mektep ve müesseseler 

Kudüs : '.!2 
(Radyo)- Bü
tün tedbirlere 
ra~mc ı birçok 
kanlı hadise er 
vukubulmakta 
devam edıyor. 
Dün gece .,u. 
düsün kenar 
mahalle !erinde 
iki Yahudi evi 
be ·hava edil 
miştir. 

1 b r araya toplanıp, müttehit ve haki
ki verıleccı.tir. 

Bcrut : 22 
(Radyo)- Irak 
hariciye nazırı 
Tevfik Süvey· 
di Beruttan ge. 
geçerken Al· 
man ajansı mu 
habirine beya
natta bulun. 
muştur. Tevfik 

Flll•tln hUkOmet konaOından bir görUnUf 

Süveydi bu beyanatında Arapları 

memnun etmek liizımgeldiği netice. 
sine varıldı~ı ve Filistin meselesinin 
teşrini sani sonuna kadar mutlak su· 
rette halledilece~ini söylemiştir. Tev-

1 fik Süvcydi yakında tekrar Londraya 

döneceğini de ilave etmiştir. 

Tevfik Süveydi buradan Şama 1 

hareket etmiştir. Şamda bulunan Ku· 
düs müftüsü Hacı Hüseyin ile konu- ! 
şacaktır. 

Ziraat Vekaleti, kongreye, yeni· 
den açac•ğı on ziraat tecrübe istas. 
yonunun projderini de verecektir. 
Memleket on muhtelif ziraat mınta·, 
kasına ayrılmıştır. Bu mın '.akalar, ik· 
lim ve toprak hususiyetleri göz ö-

- Gerisi ikinci sahifede -

Bir hava filomuz 

Eskişehre gidip geldi 

Ankara : 22 ( Telefonla ) -
Dün Türkkuşu motorlü tayyarele· 
rinden on üç tanesi bir filo halinde 
Eskişehire gitmiş ve dönmüştür • 
Bu uçuş henüz bu mesai dıovresinde 
yetişmiş olan Türkkuşu gençleri 
için küçük fakat iyi bir tecrübe 
olmuştur, 
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,·------------· ! Politik bahisler t ,----------------------·----------·--------~ 
, ı • ·-----------· 

Çemberlayn'ın 
Şeh fi r 

dış politikası 
lngilizce: " The l\eıı Statesman 
Anat Notion., Jfecmuasından: 

Malt nazarlyelerlyle mefhur lnglllz muharrlrlerlnden 
Bay (J. M. Keynee) •••lıdakl makalede Bay Cham
ber layln'ln polltlka•ını ,ıdd•ll• tenkit ederek diyor ki: 

ilk ve orta okullarda 
Kızılay teşkilatı idare 

heyeti seçildi 

ilimiz orta ve ilk öğretim okul
larının Kızılay mümessilleri Gazi 

tilkoku'unda kültür direktörlüğü is· 
Efkarı umumiye, btr dürlü tenki· miştir. Silesyadeki Almanları (bugün pekterlerinden Zeki Dörtokun baş· 

din üstünde kalacak bir muvaffaki· için) feda etmek ve ileride Rus ga· kanhğmda toplanarak yeni yıla idare 
yetle kendi kcndiui idare dti. Fa· nimetlerinden hisse alacakları ümidi heyeti seçmişlerdir. 
kat son haf talar içinde geçen facia ni vermek suretile Polonyayı da 1 Bu heyetin başkanlığma ismet 
nın arkasındaki hakiki sebebleri ve iskan etmiştir. Ortada feda edile· ı lnönü kız enstitüsü tab'iye öğretme 
maksadları halkın yanlış anlamış cek bir Çekoslovakya : kalıyordu. ı ni Mesadct, vtznedarlığına Çınarlı 
vlması muhtemeldir. Halk, sulhun Görünüşe bakılırsa bundan sonra va ilkokulu öğretmenlerinden Akif Yük. 
harp uçurumuna yuvarlanmaktan ki ol~cak hareket Ukranyayı ele ge· sek, sekreterliğine Seyhan ilkokulu 
ancak bir adamın mahareti, cesaret cirmek maksadiyle Almanya ile Po· baş öl'rttmeni Rüsttm Okan, üye 
ve soğuk kanlılığı sayesinde kurtul- lonyanın kuracaklaaı ittifaktır. Aynı tiklerine de erkek lisesi öğretm~n· 
duğunu zannediyor. Pek muhtemel· zamanda Japonyanın da Siberya üze lerinden Can, ortaokul öğretmenle· 
dir kilngiltere Başvekilinin durma· rine yürümtsi mukarrerdir. (Mama rinden Cengiz seçilmiş ve idare he· 
dan kendi şahsi hedeflerinin peşinde fi Japonyamn merkezi Çinde girişti yeti faaliyete geçmiştir 

1 

Narenciye 
ağaçlarında 

Mücadele dairesince 
ehemmiyetli bir surette 

mücadeleye başlandı 

Narenciyelere ( Portakal, Limo, 
Mandalina v~sair~ gibi ) arız olan 
Seratith ( Portakal sineği ) ne kar· 
şı Mücadtle Baş Teknisiyerliğince 
ehemmiyetli bir surette mücadeleye 
başlanmıştır . 

Vilayetimizde Narenciye ağaç
ları üzerinde ilk defa yapılmakta 

olan bu mücadeleden çok iyi neti · 
celer eld; edilmektedir. 

Dünkü \J yagmur 

-
~Pembe ·kurtla 

mücadele 

Tarlalardaki kör kozaların 
yaktırılmasına başlandı 

Ptnbt' kurt haşeresinin bölge· 
mizden tamamen kaldırılması için 
ziraat mücadele baş teknisiyer liğin 

ce tsaslı tedbirler alınmak üzere 
tMlalarda lralmış olan kör kozaların 
toplattırılması için harekete geçil 
miştir. 

Her köye ve çiftliğin sa hipleı in" 
bu hususta tebliğat yapılmakla be 
raber memurlar ve maiyetler vasıta 
sile bu kör kozalar toplattırılıp tar 
lalarda yakılmaktadır. 

Pamuğun verimine tesir yapan 
ve kalitesini bozan bu kurdun imha 
sına karşı çiftçilerimizin de }ardmıla 

koşmaoı ve lngiltertnin kat'i vazi· ği avantür yüzünden bu harekef bir 
yetini bildirmek hususunda lazımge qhaylı tehlikeye girmiştir.) Musolini 
len teşebbüslerde teehhür etmesi 

Köy yatı okulları Ovamızın köylerinin bir rı .ıı esirgemiyecekleri şiiphe sizdir. 
çok yerlerine de yağmıştır K . J 

yüziinden sulh son dakikalarda teh· kendisinin de farkında olduğu veç· 
hile, ortada ka'mıştır; fakat bu hu 

likeye girmiştir. Hatta bu dahi kuv 
1 

susta ltalya hariçindeki altm için 

Bu yıl tahsisat artırılarak . .. .. . arısını yara ayan 
Evvelkı gun akşam uzen başla· b. 

muntazam şekle sokuldu yıp üç çeyrek saat ka~ar devam ır koca vetli bir ihtimal değildir. ngiliz mil teferruattan başka birşt~y ceğildi . 
!etinin sulhperver hişsiyatı, meydana 
vurulmuş gaye il rin tahakkuku uğ· Bu politika lngiltere için ne de 
runda istismar edilmiştir;ve eğer bu rece cazip olduğu aşikardır. lngilte· 
gayeler meydana vurulacak olsaydı renin denizltrdeki hakimiyeti ve de 
belki bunları tasvip edecek bazı niz aşın imparatorluğu, şimdiki bal 
kimseler bulnnacaktı . Hiç şüphe yok de, rakibsiz kalmaktadır. lngiltere 
ki eğer fngilteıe. Fransa ve Rusya için sulk uzun bir zaman için emni· 
müphem ve mütereddid vaziyetten yet altına alınmış oluyor. lngiltereye 
kurtu larak hep bir a2ızdan konuş- hava müdafaasını tamamlamt>sı için ı 
muş olsaydılar müzakerelerin muh vakıt bırrkılıfor. Muao

1
ini'nin Akde 

telif devirlerinde şulhü tehlikeye nizdeki emelleri suya düşürülüvor 
sokmadan şerefli bir enlaşmıya va Hatta bu i~ten ispanya hükumeti 
nlması mümkün olurdu. bile kar tdebilir. Ve kim bilir belki 

Böyle müteehhit bir cebhe alin- de Moskovadan ricate mecbur ola· 
maktan mütevaliyan ictinap olundu. çak ikinci diktatör da Hitler ola· 
Başvekil hiç bir zaman aktüalitesine bilir. Diğer taraf tan to~aliter dinin 
karşı hazırlıkta bulunması. Beyaz kapitalist kolu sosyalist hemşiresini 
kital>da nesredilen muhab"atta mağlup edecrk olursa, acaba bu 
askeri harekata geçilmesi ihtimaline netice kaç lngilizi alakadar eder? 
dair hiç bir kaydın bulunması. Rusya Diploması sahasında mağlubiyete 
ile temasa geçiimesine yanaşılma· nğrıyan Rusya ve ltalyadır. lngilte 

1 ·ı · d f re ile Fransa şadece cereflerini ve 
ması, ngı ız onanmasının se erber- y 

liğinİ ilan hususunda gösterilen te- medeni ve sadık bir millete karşı 
reddüd ve fazla teehhür başka girişmiş oldukları teahhütleri feda 
s4retle kabilı izah değildir. Ne in· etmekle ve mezmum bir harekete] 
giltere Başvtkili ve ne de Hitler karşı dostane muamele göstermekle 
oynadıkları oyunu biran için bile kalmışlardır. 
hakikate kalbetmek niyetinde değil- Kısaca yapılan bir hesap bu ne 
lerdi. Çünkü bu iki pişkin politika· ticeyi veriyor. lngiltere başvekili 
cıdan birine garltt, diğe. ine de cin. bu işten ufak bir fedakarlıkla kur· 
net atfetmek doğru olamaz. HaJi- tulduğnna kanidir ve gaz maskele 
sclerin bu şekilde cereyan etmesine riyle başlıyarak çiçek buketleriyle 
!.ebeb Bey Hitler ile B. Ghamber· biten bir haftalık sahne artistliğini 
Jain'in takibettiklcri gayelerin farklı muvakkat Lir zaman için <!ahi olsa 

Köy yatı okııll3rının bu stne 
daha geniş çalışabilmesi için yatılı 
talebenin artırılması hususunda ted 
birler alınmıştır. 

Bu maksatla köy kalkınmasından 
bu nevi okullara dokuzyüz liralık 
bir yardım yapılmıştı.1. Bu para 
pansiyon eşyasının ihtiyaçlarına har· 
canacaktır. Şimdiki halde Karaisalı· 
da iki, Kozanda iki, Ceyhan ve Sa
imbeylide birer yatılı okul bulun· 
maktadır. 

Müsait diğe köy mekteplerinin 
de yabh hale konulması için kültür 
dircktörlüiünce tetkik edilmtktedir. 

İlkokullarda 
Mesai birliği programının 

tatbikıııa geçildi 

ilkokul ötretmenleri haftanın 
her gününde iıpekter Zeki Dört. 
okun başkanlı~ında toplanarak me· 
sai birliklerini kurmaktadırlar. Önü 
müzdtki yılın mesaisi her sınıf öt· 
retmenlerinin teşkil ettiği bu birliğin 
faaliyetlerile tanzim edilecektir. 

Memurlara ait 
tahkikatlar 

olması değil, bilakis aynı olmasıdır . birçok ana kalbiain heyecan ve he 
lecan içinde çırpıumasına sebebiyet Diğer taraftan Rusyanın taki· Memurlar hakkında tutulan tah 
vermiş olmasına rağmen, vicdanı 

bettiği politika ise, kendisiuin ihmal kikal evrakl üzerine selahiyetli mer· 
huzur içinde kabul edip geçmiştir. 

. eden şiddetli yağmur dün sabaha 
karşı tekrar başlayarak dün gün
düz kısa fasılalarla ve bütün şid· 
detile akşamın geç vak!ına kadar 
yatmııtır. Aldığımız haberlere göre 
bu yağmurlar ovamızın bir çok köy. 
lerine ayni surette ve mikdarda 
yağmıştır . 

Mesken bedelleri 
tamamen verHdi 

Vilayetimiz ilk okul ôtretmen. 
lerinin bu yıl Haziran , Temmuz , 
Ağustos ve Eylul mesken hedelleri 
olan beşer liraları Hususi Muhasebe 
Müdürlütünce hemen tamamen ve 
rilmiştir, 

935 yılına ait olan mesken be
delleri de birkaç güne kadar ve· 
rilmeğe başlanacagtır. 

1 

Evkaf müdürlüğü 

Şehrimiz evkaf müdür vekilliği 
nt, uakıflar umum müdürlütü mü. 
fettiılerinden Bay MaılQm Develi 
tayin edilmiştir. Bay Mazlum Develi 
vazifesine başlamış bulunuyor. 

Muvaff akiyetler dileriz. 

Bir dil kavgasının 
neticesi 

Hacıbayram mahallesinde oturan 
HüCJeyin oğlu Ahmet adında birisi 
bir dil kavgası netice!linde karısı 
refikayı çakı ile on gün sonra tek 
rar muayenesine lüzum görültcek 
derecede yaraladığından yakRlanmış 

ve hakkında kanuni takibat yapıl· 

mıştır. 

Ölüm 
Belediye zabıtası müdür vekili 

merkez memuru Yusufun tşi uzun 
müddetteeberi tutulduğu hastalık· 
tan kurtulamıyarak sabaha karşı öl 
müş ve cenazesi dün btlediye me 
murları, akrabaları dostları tarafın 

dan kaldınlarak yeni mezarlığa gö· 
mülmüştür. 

ô :ü}e tanrrmn rahmetini diler 
ve Yusufa baş satlığrnda bulunur uz 

liafletinden istifade etmiş 

Mahmut oğlu Mehmet Demir 
adında birisi tuhafiyeci Kamil Kül· 
hanın müşterilerile meşgul olmasın 
dan bilistifade dükkan önünde bu 
lunan bir küçük bavulu çalı satar· 
ken yakalanmış ve hakkında kanuni 
muamele yapılmışbr . 

Hırsızlak yaparken 
yakalandı 

Mu'ltafa oğlu Osman adında 
Abd! oğlu köyünde bir çiftlikte bir şahıs Mustafa oğlu Mahmut 

amelelik eden Kayserili Osman otlu 
1 

O d k 
lb h

. b" d"I k zgörenin ü kanmdan bir ttneke 
-edilmesine imkan verdiği için B. cilerce verilip usulen alakalılara tcb· 
Chamberlain işini kolaylaştırmış liğ olunan biriııci dereceki kararlara ayni çiftlikte amelelik eden Ceyhan 
oldu. ka rşı:vekiller ve kaymakamlara ve la Hüseyin oğlu Aliyi bıçakla sol 

ra ım ır ı a11gası net'ıcesı·nde 1 

1 
yağ çalmağa çalışırken yakalanmış 

I ve hakkında kanuni takibat yapıl 

Hadiselerin cereyan şekli aşağı rilen itiraz arzuhallerine bundan böy. bötrüı1den atır surette yaraladığm 
daki mülahazalarla izah edilebilir: le havale ve kayit tarihlerinin yazıl dan yakalanarak ve hakkında tutu-
B. Hitltr asıl hedefinin Ukranya masa ~uretile alakalı memurlann lan tahkikat evrakile birlikte adli . 

1 
rnıştır. 

1 Zdrla kumar oynarken 
yakalandı · 

olduğunu açıkça bil dirmiştir. Balkan· ) · işlerinin geciktirilmesinin önüne ge· yeye teslim edilmiştir. ifade veremi 
far , garbi Avrupa, kolonilerde mat 22 T••rlnlevvel 938 çilmesi maliye ve1'a'etince alakadar· yecek bir halde bulunan yasalı Ali Halil oğlu Hasan va Hacıahmat 

1 t .. d · ı · ı b'I' d' F ı lara bildirilmiştir. h · · t• ·ı k up evessu aıre erı o a ı ır ı. a· şe rımıze ge ırı ere memleket has oğlu ~hmet adlarında iki kişi açık 
kat Hitler niyetini katiyetle açığa Gök yüzü bulutlu, hava yaimur Ramazan başlıyor tahanesinde tedavi alhna alınmıştır. bir yerde zar ile kumar oynarlarken 
vurdu. Onun bu gibi işlezde kara- 1 lu ve hafif rüzgarlı, en çok sıc~k Cümhuriyet müddcitımumiliği hadi· ikiyüz kırk bir kuruş para ile yaka 
rme. .s:ıdık bir adam oldu~u :malum ı 24 derece, geceleri en az sıcak 13,7 llu ayın 25 inci salı günü Rama· ı seye el koyarak tahkikata başlamış lanmış ve nakkında kanuni muame· 
dur. Yalnız. kuvvetli silahlarla mü derece · zanın ttk günüdür. tır, le yapılmıştır. 
~hhez~rmil~~~o~~~uğ~m ~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~ 
tahkimatı ve Rusya ile sıkı bir itti· ı Otomobllll Kud•rl u-
f akı oları Çekoslovakya Almanyanın A merikan otomobil fabri. 
cenahı için mühim bir teht:lce arzet 1 k katörleri arabalarını sat za tan 
ti~indt'n evvela bu işin halli lazımge· -----
liyordu. Birıaenaleyh iç politika mak için yeni bir çare bulmuılardır: 
ouuna şu şekilde tecelli etti: Alman Bu iş için güzel kızlan seferber et-
ya, büyük bir donanma inşasından mişlcrdir. Fakat, bu mücadelede 
vaz geçmeye muvafakat ve koloni 1 otomobilciler kadar kızlar da karlı 
meselesinde gevşek davranmak sure çıkmaktadır: 
tiyle 1ngiltereyi sabo almıştır. Belki 
de ispanya da dahil olmak üzere 
garpteki emellerinden feragat sure. 
tile Fransayı da satın almıştır. Bal· 
kanlara nüfuz etmesine müsaade et 
mok · ıe ltal ap da · tatmin et· 

Otomobil!e kendisine koca, oto 

mobile müşteri avlamaya çıkan kı· 
u, şirket arabayı altı ay müddetle 
vt- hiçbir para almadan veriyor. Her 
gün de bir~aç teneke benzin tabsi· 

Mtl ''rdır. Bu müddet zarfaada luz, 

o şık ve son model otomobil içinde 
büyük şehirlerin bekar erkeklerle 
dolu olan cıddeletinde, eğltnce yer. 
lerinde dolaşacaktır. Bu gidip gel· 
meltr, gezintiler esnasında herhalde 
bir erkete rashyacakbr. bu son sis 
tem otomobiile güzel kız derhal er· 
ketin nazan dikkıtmı celbfdccektir. 
Birtaraftan kıza işak ohu ken diler 
taraftan otomobil de botuna gide· 
cektir. 

Yakından 
Şimdilik artık otomobilin vaz.i· 

fesi bit.niş kızın rolü başlamıştır. Er. 
keğf', Lu otomobili satmak istediği· 
ni söylüyor. Tabii, kibar adam böy· 
bir arzu karşısında derhal: 110to 
mobili ben alayım., diyor ve oto· 
mobil bu ıuretle -sablryor. Aynı 
adam ekseriya lazı da almaktadır. 
Gerek kız, gerek otomobi1 şirketi 
kir etmittir. Kız aynca şirketten bu 
ifine mukabil para da ahyor. 

Geceleyln gllrUnen alllmlsema 
Hepiniz a liimisemayı gündüz 

görmüşsünüzdür. Fakat Yugoslav 
yanın Ztgreb şehri civarınd:1 Gla 
dez kasabası halkı, onu, sürekli bir 
yağmuryağdığı sırada geceleyin 
görmek imkanına nail olmuşlardır. 

Y atmurun en şiddetli sırasında 
bulutlardan fışkıran bir ziya, aka-
binde de alaimisema görünmüştür. 
Henüz uykuya yatmamış olan bir 
kısım halk alaimisemayı hayret için· 
de temaşaya koyulmu,lar ve uyuyan 
lan da bu ender hadisenin seyrin· 
den mahrum bırakmamak için, be. 
men uyandınmılardır. 

( GCRCJŞLIE~ 

Gilzellik 
ve 
Modalar 

it"""'\\ evletlerin kanunları tıifl 
lbJI bit olamazken , 

deği~memesine iıokl' 
tur. Kanun nasıl zaruretlerİJI 
ise, modaJarda zaruri hayat 
ünün icabıd ır. Ama , kadın . 
rınd a , bu değişme telakki5' 
müfrit ve gülünç şekiller d 
t adır. 

" Güzele ne giydirsel'I ıl' 
ki ,, sözün ü, tamamile yaııkl;. 
nadn kabul etmek doğru o~• 

Güz::! bir kadına,yaglı b~r 
v.:yal ıu t bir na rçiçeği fes gıY 
yak ı, ır mı hiç 1 ~ 

Çamur içinde bile Zaıtı~ 
baktır. Ama, çamur içindeki 
kıristal bir \'azodaki zaınb•fl11 

nüşleri arasında ne kadar 
fark vardır 1 

Her zaman şöyle düşüıuı~ 
kışan daima modadır . Bunll 
ber, alemin ferde uym:ıyac• t 
re, ferdin aleme uyması pek 

iyi şeyler , fena şeyJerd~11 

daha güç taammüm eder · 
kadın modalarındJ 1 Bunll11

Jj 
bebi kadınlardaki •' f ;11k• 11 telakkisinin koklcşmiş 011111 

Kadın ihtişamın , fe11kll 
meftunudur . ihtişam ne 
olursa olsun , fevkaladelık oO' 
fena olsun kadın mutlak 
olmak ister . ,.., 

Mesela , naz veya i~ti~ 
manasile olmasa bile , bır 
rurdur. Kadın hiç şüphesi~lif 
iyi bir şey olmadığını b~ 
gene de onu sever . Çün 
bir modadır : Ruh mo<la~ 

Nasıl ki fena bir el 
güzelliği üzerinde mühilll 
oynarsa, ruh modasının d• 
üzerinde büyük tesirleri " 

Moda bir vitrin gibidir• 
etmek ~aıtile ~ık sık 
lazımdır. Güzell iği de bir 
benzetirsek ve vitrin bir 
nasıl aynası , ve tezgi htatl 
· - - d k' lb. e .,e ınsanın ustun e ı e ıs • 
ayni vazifeyi görür. 

11 
_, 

Bir ticarethanenin ırı• 
güzel olursa olsun satıc•51 • 

. . yak veya sevıms11.se , ora 
maz . 

insan da bunun gibidİ~~ 
z~l~igi , ruh güzelliği ~le ~il 
eıbıseler de bJ güzellıkle ;J 
olmalı ! işte daima, bu 111' 
değişen şeyler modadır ' 

1 

Ziraat 
- Birinci salıifederı 

nünde bulundurularak tt•f 
tir. .. tl.ı 

Her bir ıiraat bol~Ji 
lacak olan istasyon; k~ 
sı içindeki top~ak ve ikl&dl 
!erini tetkik ederek. bU 
re göre yetiştirilecek . 
lerini bu mahsullerin tıP 
telerini tayin edecektir~, 

· ır Bu tesbit ve tayın 
da tatbik ederek ond•;, 
dilmt!sini temi:ı için de 
at tecrübe istasyonuntJ~tl 
Ziraat mektebi ku rufac' l 
likle memleket on ı;.r•• 

ktıf· 
daha kazanmış olaca I 

Vekalet· bugün fa•' , r 
bulunan enstitüler, ' 
ıslah müesseseleri ve _,. 

'klc;o· 
yonlarının elde etli 
köye kadar götürrne~~ 
ve hususi bir teşk ilat 1 

..1 

. "'" laştırmıştır. Bu yen• şı 
yayım teşkil atı adın• t• ti 

yayım teş~i atın•" 
manian olan yaY''°z·r,.t 
yeni kurulacak olan 

1 

leri yetiştirecektir. I~ "' 
Tecrübe istasyoP tef 

faaliyetleri, bu a;ek ,_. 
sahası bulacakları11d 
den yetişenler, pratik 
hazlı olarak köylere 
lcrdir. 
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Hizmetçi Marifeti 
L tltni H · D • t 
"<llırııı : ayrıye 1 Yazan "" '" .. ·ı ogrusu ~uz 
~rl;dık gıydirip ha • ,.. • bin liralık ger an 
Odanın tkn sonra Hıkayecı ı.kıa sokağa bu za 
lıkırken· apısından manda çıkılmaz. 

ldıı "1ışa'llah, diyor· Hayriye hanım 
' hanıef d' · · 1 · · h k k ki b b r· Pı e ımızın tuva etını er es ızarma a era e . 
''1ıakJa ·· k K d f · b k B gostertce . - A.. ar e~.. yı a san a ... 

Ilı 1 ayan Hayriye memnun. nazlı Görmüyormusun bu sahicisi. Fakat 
ı 1 Siiylend1': lff h · d' H · · et ~nım ısrar e ıyor, aynyenın 

~,-liaydi gev~ze Eleni., Sen be· yanlışlıkla hakiki gerdanlığı evde bı· ' 
~~diğin için böyle söylüyorsun? rakmış olduğunu sö lüyordu... 1 

tlırıJ 00ra boy aynasının uç tarafın.ia Gece karı koca balodan sonra 
~ Pırıl·yanan elmaslarını süzerek Maçlcadaki apartmanlarına dönerler. 

1
i kendine söylendi: ken ertesi gün kuyumcularını çağırıp 

1-...Ruhum filan diyorlar ama ne. incilerin sahtesini doğrusundan ayır- I 
~~:ırn~ Ben Eleni _gibi sadık biz. masırıı kararlaştııdılar. ı 
;; b n.rde hu'abılırım. Bu zaman· Kapa'ı çarşı laki kuyum u Mıgır 
~k U kadar m~lın içinde d;r çöpe dıç efendi gön !erilen h ıler üzerine 

Unıııamak, sonra dünyanın mo· •

1 

akşama doğru aparlımana uğradı. 
1~ bilmek.. G rdanlıkları görünce hayretten 

ı. b~Yriye hanıın bu akşam kocas dona kaldı. 

Hurda bakırlar 
Hükumet müsaade verdi 

Ankara: 22 (Telefonla) - Sana. 
yiimizin elektrolize bakır ihtiyacını 
karşılamak için karşılığında aynı 
mikdar elektrolize bakır getirilmek 
ve gittiği memlekette muvakkat 
kabul usulüne tabi tutulup aslı ma· 
hiyeti hiç değiş'lleksizin azamı bir 
sene içinde tekrar yurda sokulmak 
kayıdlariyle ve her seferinde on 
tondan aşağı olmamak üzere hurda 
bakır ihracına miisaade verilmesi 
bakanlar heyetince kabul edilmiştir. 

Yeni ne,rlyat 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 108 inci 

sayısı çıktı . Bu sayı geçen bütün 
sayılardan daha zarif ve daha dol
gun müııdereca tlıdır. Çocuk mecmu
asını mektep idarelerince satılmak 
tadır. Tavsi)e ederiz. 

Avrupaya gönderilecek 
talebelerimizin imtihanı 

Arıkara: 22 ( r elefonla) - niuh 
telif vekaletler adına Avrupa}'a tah 
sile gönderilecek talebe için kültür 
bakanlığınca açılan müsabaka imti· 
hanlarına girenlerin imtihan evrak 
ları tetkık ve tasnif edilmektedir. 

fstanbulda açılan müsabaka 
imtihanına girmiş olanların evrak. 
!ara gelince. bunlar da derhal tekik 

ı ve tasnif olunacak ve kazananlar 
en kısa bir zamanda ilan edilecek
tir. 

1 • 
Damga resım ve cezaları 

Ankara: 22 (Telefonla) - Mali 
ye Veka!di. 11 ağustos 938 den 
sonra ta'lzim edilrn ve damga ka
nununa aykırı bulunan maaş l-ord· 
rolarından alınacak res.m ve ceza 
!arın mütaahhitlerden kesılmesini 

kararlaştırmıstır. Miitealıhitler ister
lerse bu resim ve cnalar için alaka 
lılar hakkında lazımgclen mercilere 
mürac1at edebileceklerdir. ~~. ırfi~te pa•koteli ;deki baloya -Lakin bunların ikiside sahte/ 

I Cektı. z~nı:in olduğundJn beri Hayriye hınım sabırsızlıkla atıldı :------------------------

ı,ı1_\tııondern h1yatı~ 1 hiç kaçırma-ı -Canım sen hangisi doğru ise ( AN sı·neması ) 
lcr. ahıııi ben harbi umumide şe 1 onu söyle . 
·~ı ~!erine burnumu sokmadan ev· - Bunların ikisi de yalancıdır. 
L. Urnıınu çeker durur ve metliği - Hanımefendi benim size sattığım Bu Akşam 

~ 'ol,)'ıu ı 
na vururdu. mal bu değildir. 

~ Aıııa şimdi har vurup harman Hemen eleniye seslendiler. Fa. 
ııı:rduYordu . Hayriye h~nım kasım kat meydanda yoktu. Apartman 
lkıa a otururken de mahallenin en kapıcısının verdiği habere göre seviş-
tıı~ :due_dil'r, ötedenberi süslenmeğe J diği bir kuyumcu çırağı ile o sabah 
ıl, Ozenırdi. Bugün kırk beş yaşın· çıkıp gitmişti. 

~dolduğu halde Maçkanınen zengin ---·---------

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

(Lüks hayat) 

Sahife 3 

Bir harikası başlıyor ... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Gala müsameresi olarak sinema dün/asının altın saçlı , billur sesli , eşsiz 
Bülbül ( MARTHA EGERT ) in kocası ve dünya tenörlerinin 

en şöhretli ve en üstünü 

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

Bütün güzelleri • 
severım 

Misilsiz eserin.:le takdim etmekle şerı-flenir 

Oynıyanlar: Jankipura Lien Beyer~-Lirıg List-Teho Lingen 

Reji: Kral Lamak Müzik: Robeıt Stolz 
Ayrıca : Kış geceleri nineleri:ııizden, dede!eri:ııizden seve seve bir çok 

defalar dinlediğimiz ve hatırası hala hayallerimizden silinmeyen şark masalı 

(Arzu ile Kanber) 
Türkçe sözlii ve Şark musikili 

Proğramı daha zenginleştirmek için lıif de çok güzel ıRenkli Miki Mavz) 
ilave edilmiştir. Fırsat. kaçırmayınız. Ç'lk zengin ve çok güzel bir intiba 

ed:neceğı. ız bu şaheserleri mutlaka görünüz 
Gişe her vakıt açıktır , Localarır,ızı tdefonla isteyebilirsiniz 

Bugün gündüz 
1-Ôldüren zehir , 

3- Arzu 
Telefon 250 

2,30 matinede 
2-Kardeş 

ile Kanber 
Asri 

intikamı, 

9890 

Dr. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

~1 diye gösteriliyordu. 
~lak U gece parkoteline lstanbulun 
~ı ~ak en yüksekaileleri gelecekti. j 
t~11YC hanım hakiki inci gerdanlı 
lir~ak<nağıişte bunun için müreccah 

Adliye vekilinin 
beyanatı 

Fransızca sözlü , aşk ve zerafet filmini sunuyor. Gülünç ve enteresan bir ı 
mevzu, nefis ve ince buluşlar kahkaha, neşe ve hareket dolu ~----------------..... -·--·----.,.... ___ _. 

uYordu 1 

~ rkıneceyi açt 1 ve kutunun için 1 

B·akiki gerdanlığım çıkardı. lstanbul : 22 ( Hususi ) - Ad· 
~hı ırkaç dakika aynanın karşısında ' liye Vekilimiz dün lstanbul gaze. 

Mahkemeye davet edi -
lenler bekletilmiyecek 

;ıı>'ı %. ~gerdanlık ile hak'.k'.s'.n'. tecr~b.e tecilerine şu beyanatta bulunmuş· 
\;1i ·kat bu aynada ıkısını de bırı. !ardır : 
ı''dne karıştırmış olduğu için iki 
" J - Meşhut suçların muhakeme ııı )~tdan 1 ğı biribirinden ayırt edemi d 

" usulü kanununun ağırceza meva "• '!' dından olan suçlara da teşmilinden 
~- 01~:ıı . bu esnada bay Rahmi 
'il ~ şimdiye kadar alınan netice çok iyi 

iy ınını giyinmiş olduğu halde, ve nıemnuniyetbahştır . 
e gırdi 
Ç· ' Fakat, bu teşmil henüz pek ye. 

~·ı bçekbozuğu yüzü İnce traş edi ni olduğu için d~ha esaslı bir şe 

l
jl11 'Yıkları da yeri boyanmıştı: kilde, madde halinde ve mukaye-

~ı .. ~ Hdyriyeciğim, geç kalaca seli olarak fikir beyanı için biraz 
10

1llobil bekliyor... daha zamana ihtiyaç vardır. 
lııd' Ben hazırım kocacığım ama Bir ınüddet evvel celbettiğimiz 

anlığı daha takmadım.. d d k k p ve icra airelerin e tet i at yapan 
, . eki taksana!... 1 icra mütehassısı raporunu hazırlı 

ııı, Bır türlü ayıramadın .. Bu gece 
•n yarak göndermiştir. B~ rapor ya-

·~, cısını takarsan belki farkına ofu. kında tab ve teksir ettirilerek ala· 

sayıp olur. kadarlara dağıtılacak • üzerinde tet· 
lt ahiciye taksam ne çıkar? Öyle 

•r b' kikler yapılacak, alakadarların mu 
'ôır yerde hırsız bulunuyormu? talaaları alınacaktır. Bundan sonra, 

tle ise sahiciyi taksan a... ı d 
-...Ş. icra dairelerinin ıslahı için icap e en 

ın., 1mdi karıştırdım ... Bir türlü işler yapılacaktır. 
. 'lııyorum J T b 1 1 8 " e ligatın posla i e yapı ması 

'ıı :Yan Hayriye tuval ·t işlerinde işi üzerlnJ,ki tetkikler· de tamam 
'n0 'Zmetçisinin fikrini ı-n dojru la'lmışhr. Bu nı •sele, Meclisin önü· 
htdeJerdi. Eteni hakiki ıncıdır diye nıüzd~ki devre içtimaıoda görüşü
\nı'ğını Bayan '-fayriye efendisinin 

1 
lerek karara başlanacaktır . 

na geçirdi. '---------------' Di· ·~ &erini ıse kutuya koyarak çe· 1ce · 
fvı Sıııe •tlı 

'b·ıaçkanın lıu yeni zenginleri oto 
ıe k ~1 urularak parkotele dogru 

./; ıJ, rlediler.~ 
' . alo la Hayriye hanım Nişantaşı 

1 

y, . 1 · r 111 tarıışdığı ffete Bayan tesa 
'l tt~ şti. iffet, Hayıiyenin porsu 

1 
ı v!0lsü üstün leki elmaslaıı imre 
~ı dost görünmekle beralı•r onu 
1 ~lrdı. l 1er zamanki gıbi tuvale 

eJfıctmekle beraber: 

ti_ ~h~lielllşire, dedi. iyisinin yerine 

~~ ~danlığı takmışsın. 

Çiftçi fabril ası müdürlü
ğüııden : 

Sayın müşterilerimizin fahrika. 
mızdq çektirdikleri pamukların ko· 
çanlarınııı tarihi tanziminden azami 
lıiı hafta ıaıfından kaldırmadıkları 

tak iirdı: beh r balya için günde on 
kuruş ardiye alınacağı gibi pamuk· 
larında vukuu melhuz her hangi bir 
zarar ve ziyandan fabrikamız mesu· 
liyet kabul edemiy~ceğini sayın müş· 
terilerimize arzederiz . 

19-21-23 9879 

güzel bir Vodvil 

1 
TEMSiL EDENLER: Asri ve Cerbezer genç kız rolünde 

( KAROLE LOMBARD ) 
ideal Metrdotel Rolünde ( wlLIAM POwEL ) En çok beğenilecek ve 

sevilecek enfes bir film 

ilaveten : Bela Lugozi'nin temsili 

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

DIKKA T: Filmlerin uzun olması dolayısile sinema saat tam 8 de 
Şandu filmile başlıyııcaktır 

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 
~875 

Bugün gündüz ma tine\erinden itibaren 

Alsaray • 
sıneması 

'(eni getirttiği Baur markalı sesli makineleri ile beraber sayın müşterilerine 
dünya bestekarlarının üstadı, vals Kralı 

( ]ohan Straus ) un 
Ôlmn eserlerile süslü olan 

(ÖLMEYEN MELODİLER) 
A~k ihtiras .. s~s. ·güzellik, filmim takdim eder. 

Ştrausun hayatını anlatan ve kendi valslan ve nıelodilerı il~ do!u 
olan bu filmi mutlaka görünüz 

Alsaray sineması yeni Baur makineleri rahat koltukları güzel filmleri ile 
Adanamızın en rahat, en temiz ve en güzel sineması haline gelmiştir 

Pazar günü gündüz 2,~0 da: Ölmeyen 
Melodiler . Şeytanlı tren 
Telefon : 212 Alsa ray 9892 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
Kanım No: 3499 Kabul carılıi : 271611938 

_\e§rı 

- Dünden artan · 
tarıhı : /.1 7t l'JJ8 

Muvakkat madde iV - A) Bu kanunun mer'iyete girdiği tarihte da
va vekaleti ruhsatnamesini hıiz olanlar beş avukat bulunmayan yerlerde 
icrayı vekalet edebilirler. 

Dava vekilleri birine; fıkrada yazılı yerlerde avukatlara aid hak ve 
vazifeleri o yerde bıluna 1 en yüksek dereceli hakimin nızaret ve mura· 
kabesi altın:! ı istimıl ve ifa e.:l~rler. 84 üncü maddede yazılı disiplin ce. 
zaları şikayete mebni nya resen vqa mıhılli müddeiumumisinin talebi 
üz.,rine bu hakim tarafından tatbık olunur, Bunlardan işten veya meslek. 
ten çıkarma cezalarına tebliğ taıihind~n on beş gün içinde alakalı dava 
vekili veya müddeiumu:ııi tarafından mıntaka barosu disiplin meclisine 
itiraz olunabilir. itiraz hakkında tedkikler evrak üzerinde yapılır. 

Alakadar dava vekilin'n mü.iafaası alın na.iıkçı dısiplin cezası verile. 
mez. itiraz üzerine verilen karar kat'i olup aleyhine hiç bir nıercie mü
racaat olunamaz. 

B) Bu maddenin A fıkrasında gösterilen yerleı in Adliye encümen 
veya heyetleri o yerler Jc v kalet yapmak isteyen dava vekıllerinin bir 
listesini tanzim ederek A lliye Vekaletine gön~erirler . 

Liıle}'e kaydı icra e lilmeyenler keyfiyetin tebli~ tarihinden on beş 
giin için<l<ı Adliye Vekaleti~e .ıııiracıat bıkkını h1iz.iirler. 

Adlıye Vekal tınin vereceğı karar katidir. 
Bu fıkra h ikmü nıkı\ veya y~niden kayid talebleri hakkında da ca. 

ridir. 
Muvakkat mdde V - Bu kanunun 122 nci mı.J.iesinde yazılı adli 

müzaheret bürolarının tesisine esas olan avukat adedinin tayininde o yer· 
de m~vcud dava v kiılerı de hesaba katılır. 

Adli müzaheret bürosu kurulamayan yerlerde 23 üncü maddenin ev
rak tanzimine ve res'llİ dairelerdekı işleri takibe dair olan hükümleri bu 
büronun tesisine kadar tatbik olunmaz. 

Muvakkat madde Vl - Baro nıeclisl.-rinin bu kanu.ıa göre teşkiline 
ve 130 uncu ma ldede yazılı ücret t~rıfesinin tesbitine kadar, 460 sayılı 
kanunla zeyil ve ta3illerinin bu husuıtaki hükiimleri cereyan eder. 

Muvakkat madde VIII - Bu klnunun m~r'iyelinden önce yapılan iİC· 
ret mukaveleleri akdedildıkleri tarihteki hükümlere tabidir. 

Muvakkat madde Vll - Bu kanunun beşinci maddesi hükümlerinin 
tatbikı üç sene tehir edilebilir. 

(Sonu Var) 9583 

~~ ~~n sinemasında:Bu akşam sonsuz istek üzerine (Doktor Şandu) 
91:!96 Hepsi birden 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSl En az ı En çok 
Satılan Mikdar 

K. S. K. s. KiJo 
-; -- - 5,75-·-= - 6-;37 --' 

Koza 
Piyasa parlağı 

" 
-27 29 

Piyasa temizi . .. 
iane 1. . 
Ih.ne iL - Ekspres 
-Klevland 31 37 

YAPAGI 
Beyaz 

1 ı~-ı Si vah 
ÇIGIT 

Ekspres 1 1-Iane -

Yerli "Yemlik,, 
1 1 ., "Tohumluk ., 3,12 ] ,22 

HUBUBAT 
-

Buğday Kıbrıs 1 1 -
" 

Yerli 

" 
Mentane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 14,45 l 

UN 
Dört yıldız Salih 

.... üç " 
,, 

:.a .;::ı Dört yıldız Doğruluk 11' 
~~ üç .E! ı:: " .. 
o - Simit := n; " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

N ()o 

üç ı:-.. " " 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

p, •• ı 22 / 10 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Sarı tim 

Hazır 1--%-
14 Liret 

1 3Ei Rayişmark 
1. Teşrin Va. 74 Frank ( Fransız ) 
2. Kanun 4 76 

" Sterlin ( İngi l i z ) 6 02 

3194 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 126 1 20 . 
Ncvyork 8 31 Frank ( isviçre ) 00 00 

Kiımbareı~ birt' 1 

1 

• 
T lJRJC tYE 

ZIRAAiiiANmsl 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/ Ağus. 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Genişlık Top Kuruş 
Şapkalı Tip 6 85 Cm. . 36 Metre 670 

,, .. 6 90 .. 36 il 700 
il il 5 85 

" 
36 " 697 

il .. .5 90 
" 

36 
" 

728 
Arslanlı .. 2 90 .. 36 H .,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa 1Jrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara % 2 

zam yap ılır. 

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

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 tarihli temi-

natına müstenittir. 9 9701 

Türk sözü 

Çukurova harası müdürlüğünden: 

Hara müstahdimini iaşesi için satın alınacak aşağıda mikdar ve mu
hammen kı)metleri yazılı 18 kalem· eızak 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

ihalesi 25-10_:938 sah günü f?.at 11 de Ce}han Belediye salonunda 
yapılacaktır . 

Muvakkat~teminah 135 lira 49 kuıuş olup Hara veznesine yatırılacaktır. 
· Şartnamesi her gün Hara n:uhaset esinde görülebilir ve isteyenlere be

delsiz verilir. 
Eksiltmeye iştirak edec« kleı in teminat mckluzJarı ve 24SO sayıh ka· 

nunun 2 ve 3 cü maddelerinde ynılı \Hih lariJe lirlikte Lelli gün ve 
1 
saatta Kcmİ&)cna rrüıaca2t 1 aıı. 

Erzakm cinsi 

Sade yağ 
Zeytun yağı 
Zeytun danesi 
Şeker 

Çay 
Pirinç 
Bulgur 
Kuru fas11lya 
Nohut 
Kırmızı mercimek 
Salça 
Sirke 
irmik 

1 Tuz 

1 
Yerli undan ekmek 

1 Ko3ıun eti 
Kuru soğan 
Patates 

9848 

Dikkat 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
... 
g 
l 

Mikdarı 
Kilo -
216 
100 
270 
500 

10 
100 
800 
400 
100 
100 
150 
30 

100 
250 

9500 
1000 

350 
500 

Muhammen 
kilo fiatı 

Ku. 

100 
55 
35 
33 

350 
23 
10 
12 
7,5 
9 

35 
20 
12,5 
6 
6 

35 
5 

10 

Muhammen 
bedeli 

Lira Ku. 

216 
55 
9 4 50 

165 
35 
23 
80 
48 
7 50 
9 

52 50 
6 

12 !"O 
15 

570 
350 

17 50 
50 

1806 50 
11-15-18-23 

,,Ateş ,, Geliyor 
S'lbaları 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Yakında 

23 Teşrinievvel 19~ 

. 
Harry Baur 

Sayın Halkımıza 

Danielle Dariux Tino R0551 

1938 ve 

Gibi Büyük Yıldızları Tanıtmış olan 

TAN Sineması 
Pek Yakında 

r 
1939 Senelerinin En Şöhretli, En Güzide ve En Kıymetl 

şahsiyeti olan Emsalsız ve Harikulade! Ytl dızı 

(Deanna Durbin) 
Nide Büyük bir istekle beklenen ve .Senenin En Miistesna Sı 

hadisesini teşkil edecek. . 

Musikit Şarkı Ge nçlik ve Güzell ik Şaheseri 

•• 
Uc MooERN Kız 

Filminde Takdim Edecektir: 
Pek Az zaman kaldı. Bekleyiniz 

9897 

...,,, ___ _ _ __,...__...,.....,.111:'1&-ır.:-· --ı;ıı-.-,... _ _.,,..,,,.-
, 

11\\UJJlf~ll&AUJıA 
CAN KUQTAQ.lll 

.f ,.,. 
r"Jo~ 

:.... ili ,. 
~ .. __ _ ...._ - """"- •....-..-:: ~ 

s 

1 

a 

m Yalınız 

Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesinde bulacaksınız 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 

Dörtyol Belediye 
Reisliğinden : 

13-- 10 - 938 Tarihinde ihalesi 
mukarrer k.asaba elektrik tesisatına 
talip çıkmadığından 14- 10- 938 
tarih nden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konulmuştur. Talip olanla
rın Belediye encümenine müracaat· 
lan ilan olunur. 9895~ 

Pamuk iş Limited 
Çırçır Fabrikasın
dan: 
Sayın müşterilerimize: 

Yerli pamuk işlemi ye başhyaca
ğımızdan bir hafta zarfında Klev· 
land Çiğidini k:ıldırmıyanlara yeıine 
Yerli Çiğidi verileceği ilan olunur. 

9877 5- 7 

10- 90 

/Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

Tam devreli köy okull arı için 
7,5 lira muhammen bedelli 60 adet 
talebe sırası ile 6 lira muhammen , 
bedelli 12 yazı tahtasının imali 938 
senesi ikinci teşrin 11 inci cuma gü

nü saat onda ihalesi yapılmak üze· 
re açık eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 43 lira 65 kuruş te · 
minat makbuzları ile birlikte ihale 
gün ve saatında vilayet encümenin· 
de hazır . bulunmaları, şartname ve 
nümunelerini görmek için de her gün 

\ kültür direktörlüğüne başvurmaları ' i ilan olunur. 23- 27-1- 5 9898 

Piyano ve Armoyom
1 

Akord ve tamiri yapan, bon· 
servisli bir mütehassıs lstanbuldan 
Adana ya gelmiştir. fstiyenler Yeni 
Cumhuriyet Otelinde 8 Numaraya 
müracaat etmeleri rica olunur. 

2 - 3 9892 

1 

Adana Merkez inkılap okulunda 
yaptırılacak olan 1986 lira 15 ku 
ruş bedeli keşifli 4 dersane ile ka
palı teneffüsanenin eksiltmesine ilan 
olunan günde istekli çıkmadığından 

1938 ikinci teşrinin 4 üncü cuma 
günü saat 11 de vilayet daimi En· 
cümeninde ihale edilmek üzere ye
niden eksiltm~ye konulmuştu r. istek 
lilerin 149 lira teminat makbuzu ile 
birlikte ihale gün ve saatında Vila 
yet Daimi encümeninde hazır bulun 
mala rı keşif ve şıulnamelerini gör
mek için de her gün Kültür direk
törlüğüne baş vurmaları ilan olunur. 

Seyhan Defter
darlığından: 

Bahçe hükumet konağı
nın tamiratı onbeş gün 
müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur. 

1 - Tahmin Bedeli (1498) lira 
(66) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (112) 
lira (50) kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek iste
yenler her gün mal müdürlüğiine ve 
isteklilerin de 26/ 10/938 Çarşamba 
günü saat (15) de mal müdürlüğün 
de müteşekkil komisyona müracaat · 
la rıilan olunur. 

15- 18-21- 23 9864 

\ 

Jdl '· 
Mersinin hastahane ca k'r 

emvali metrukeye ait ş e 
F abrikasmda mevcut buturı"~ı ~ 
maki neleı ile alat ve edevll )1 
kende suretile ve pazarlıld~ Jl 
938 Pazartesi günü saat 1 1çel 
tıl acağından talip olanlarırı . 1;~ 
terda ı lığına müracaat' arı 1 

~ nur. 
19-21 -23--25 

P.T.Md.deo 
ııı"' 

Poza ntı P. T. binasın ı rı .. 11~ 
2/ 11/938 de Çarşamba ~Llb'~ ı.. 

··· ı.ı of~ r 
onbirde Adana P.T.M. Jug .. rı ı~ -~ 
da komi syon huzuriy le ı; ..., edı ~Qı 
gör ijldüğü takdirde _il.ı a l e~erı r 

üzere 14110/938 den 1 t ı b3 yr 
gün müddetle a çık cksiltı11 ~f b 
rılmış tı r. Bu i şe ait keŞ'k~' 
1635 lira 86 K. ..>lu p mu"\1,ı, 
minat 123 liradır. Kat! ~ erı11 ıO 
le bedelinin 0/0 15 şıdır. Jd 

• [ll.3 
lu kanunun 16 ve 17 cı ~tir 
mucibince teminat verilece 1e~ 
şifn ame ile şartnameyi görtl 59ı1 

yenlerin tatil gün ve.. 11 

haricinde P.T. müdürlüğllrlc 
caatları i la ıı olunur. 9g(ıl 

14- 19 23-1 ,,..,,,,,,,, _. 
----------··dQıtl 

Umumi neşriyat 111tJ •• 

Macid Güçltl 
4

'1 
bil"" 

Adana Tüıksözü mat 


