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arbi Çekos!ovakyanın tahliye galine • 
1 v 

dün sabah başlandı 
Prağ kabinesi 

kararı kabul 
Münihte 

ve ilan 
verilen 
etti 

Çenıberlayn, Daladiye memleketlerine dön
diiler; Çekoslovakya matem havası içinde 

lioton Avrupa. memleketleri toplanan 
askerleri terhis ettiler 

hin Pral!' : 1 ( Radyo ) - Çek ka 
•ltıesı reisicumhur Beneşin riyaseti 
tinin~a topl<nmış ve Münih teklifle 

abul ~tmiştir. 
lıaş ICabinenin dağılmasını müteakip 

Vek·ı IQn 1 radyoda halka beyanatta bu· 
llıitak kabinenin kararını tebliğ el· 
biıı ".e teessürlerini izhar ederek, ka 
ltıe~nın ~arihi bir mesuliyeti yüklen-

~n ıçtinav etlil!'ini söylemiştir. 
b~ı ek hükümeti Münih kararını ka
Qalo etrnekle beraber bu kararın Çek
llıtcı "ak yanın iştirakine lüzum gör
)eıi en verilişini dünya efkarıumumi· 
~ karşı protesto etrr.iştir. 

'tır ''_ilen bfüün Çekoslovakyada 
'ıiiıik ~ır matem havası mevcuttrur. 
"el lı Yerler kapanmış, halk sessiz 

~ız Yaşamaktadır. 
ltcıb· 0 ndra : 1 ( Radyo ) - /l skeri 
it ih:~lcr kaldırılmış ve bu münasebet· 

1Yatlar terhis edilmiştir p . . 
na 

8 
arıs : 1 ( Radyo) - Silah allı· 

la1 ı°n zamanda alınmış olan ihlıyat· 
~this edilmiştir. 

Alman zabıtanınln bir reemlgeçldl 

Bcr!in ; 1 ( Radyo ) - Südet 
mıntakasınırı tahliyesi ve işgdl hare 
k .. ti bu sabah şafakla beraber baş
Jamışlır. 

ÇOK MÜHİM 

•• 

Hayvan • • 
sergısı 

Bugün saat onda koşu 
yerinde açılıyor 

Koşu yerinde hazırlanan ,.hJl 
hayvan sergisi bugün saat onda vali 
Tevfik Hadi llaysal !arafından açı· 
lacııktır 

Bu seneki sergiye gerek şehir 
içinde ve gerekse civar vilayet ve 
kazalarda yetiştirilmiş çok begenil· 
miş kıymetli tay, kısrak ve merkep 
getirilmiştir. Çok 8'fizel bir surette 
hazırlanmış olan bu sergiyi halkımı 
zın görmesini tavsiye ederiz. 

Sergide kazananlarla aldıkları 
mükafatları aşağıya yazıyoruz : 

Tay; 
Birinci : Dörtyoldan Rr§ad Tan 

yolun kutlusu . Mükafat 80 lira . 
ikinciler : Tümgeneral lsmail 

Hakkı Oğuzun Tuncası, Kozanlı 
Mahmut Akçanın Sünbülü, Murat 
kurdun Halisi . 

Mükafat : 60 şar lira . 

Kısrak; 

Birinci : Gilodonun Tulgası . Mü 
kafat 70 lira . 

ikinciler: lbrahim Ataganın Naza 
lısr, Hamit Sırkıntı oğlunun Ceylanı, 
Kasap Sabri yertutanın Mercanı . 
Mükafat 50 şer lira . 

t 

Belediye 
sabah 

intihabı dün 
başladı 

intihap münasebetile nutuk 
lar söylendi, şenlik yapıldı 

Seçim bugün de devam edecek 

Her yerde olduğu gibi şehrimiz· 
de de dün Belediye azalığı intiha· 
bına başlanmıştır . 

Şehir bir gün evvelinden bay 
raklarla dona~mıştı. Sabahleyin şe · 
hır bir bayram manzarası ğösteri· 
yordu. Belediye koridoruna halkı· 

mızın adlarını kolayca bulmaları 

için müteaddit masalar konulmuş 
ve memurlar ikame edilmişti . Sa
lonun tam karşısına konulan bay· 
raklarla süslenmiş ve intihap En
cümeni tarafından muayene edile· 
rek mühürlenmiş olan intihap san
dığının iki tarafında polis memur· 
ları bulunmakta idi . Herşey tama· 
mile hazırlanmıştı. 

Saat tam sekizde Halkavi ban • 
dosunun çaldığı istikllil marşile in· 
tihaba başlanmış ve ilk reyi Vali 

ğında toplanarak seçimi bir hafta 
uzatmıştır. 

Seçime Pazar olmasına raljmen 
bugün de Yıldız gazinosunda de
vam olunacak ve 8 Birinci teşrin 

938 akşamı saat 17 de nihayet 
verilecektir. 

Bu müddet zarfında seçim her 
gün sabahları saat 8,30 da başla· 
yarak akşam saat 17 de bitecektir. 

Ziraat heyetinin 
tetkikatı devamda 

. ve Cumhuriyet Halk Partisi llyönkurul 

Merkep; 
Birinci yok . 1 

Başkanı Tevfik Hadi Baysal. ikinci 
reyi de intihap Encümeni Başkanı 

ikinci Emin Sevin 1 ve Belediye Reisi Turhan Cemal 
digin merkebi . Mükafat 15 lira . Beriker sandığa atmışlar , bundan 

Ziraat Umum Müdürü Abidin 
Egenin Başkanlığındaki Ziraat He. 
yeti dün de tetkikatına devam et· 
miştir . 

Sergiye İştirak edf'n hayvanların 1 sonra diğer müntehipler ~eylerini 
yekunu ise 113 tür. kullanmağa başlamışlardır . lki Bulgar meslek-

Rey atma işi saat on ikiye ka· 
dar devam etmiş ve iki saat yemek daş şehrimizde 

BİR PROJE 

A 

h~va Ondra : 1 ( Radyo ) - Siyasi 
da ihnın düzelmesi dolayısile Belçika

tıl'atlar terhis edilmiştir. 
lı~ŞvÇ~~beriayn Londraya ve Fransız 

: ıh de Parise avdet etmişlerdir. 
ı\ıııı erlın : 1 ( Radyo) - İngiliz ve 
ten 

3~. m!lletleri bundan sonra kati
daiııı ırbırlerile harp etmiyecek ve 

KOY DAVALARI 

tatilı yapıldıktan sonra yerin dar· 
lığı ve kalabalığın tazla olmasından 
dolayı öğleden sonra intihaba Yıldız 
gazinosunda devam olunmuştur. 

intihabın devam ettiği müddetçe 
Halkavi bandosu tarafından muh· 
telif parçalar çalınmış, hoparlörlerle 
plak ve söz neşriyatı yapılmış, şah. 

Sofyada çıkan büyük gazeteler
den Kampana gazetesinin muhabir· 
!erinden Gospodin lolof, Dnevnik ve 
Sofiyski gazetelerinin muhabirlerin· 
den Gospodin Dinilof şehrimize gel
mişlerdir 

H· fikir birliği ile iş giırecektir. 
lekild ıtle'.le Çemberlayn arasında bu 

B c bır karar alınmıştır. 
~Şv ~~l!n : 1 ( Radyo ) - Fransız 
~en c ılı Daladiye Münihten ayrılır· 
hey

3 
O. N. B. ajansı muhabirine şu 

natta bulunmuştur : 
~rdüm ki, Almanlar Fr~nsız-

FlLiSTlNDE 

Bay Bene, 

!ara düşman del!'ildir. Size kuvvelle 
söylerim ki, Fransızlarda Almanlara 
karşı a~la fena bir his beslememek· 
tedirler. 

VAZİYET 

Süratle nasıl 

Ankara : 1 (Hususi muhabirimiz· 
den)- Cumhuriyet hükümetımiz yeni 
huırlanmış olan köy kanu~u pro· 
jesinJe, köylünün muayyen lıadter 

dahilindeki anlaşmazlık ve davaları· 
nın mahkemelere intikal etmiyerek 
köy encümenlerince halledilmesini 
kararlaştırmıştır. 

halledilecek ? 
1 

rın bazı yerlerine konulan kürsülerde 
hatipler tarafından seçim hakkında 

1 
hitabelerde bulunulmuş , Parti ma· 
halle Ocaklarında davul zurna'ar yaş ve kuru ağaçtan veya sair şey· 

den yapılmış ve çevrilmiş olan ağıl, 1 çalınmak sureti.le ha.lk eğlen.miştir . 
çil avluları bozar veya haşkaların•n 1 Akşam üzerı şehır elektrıkle do· 
ta;lasını suya bastırır ve bunlara ben· 

1 nanmış , bando tarafından. güze! 
zer zararlar yaparsa, >arar geren i (havalar çalınmış , hava fışeklerı 
mahkemeye d§va etmeden yalnız za· atılmıştır · • 
rar ve ziyanını ödemek üzere encü
mene dava erlerse, encümen yukarı
daki hükümlerle davayı halledecek 1

1 

tir. 

Akşam saat on sekizde kanunu 
nisabı ekseriyet hasıl olmadığı an· 
)aşılmış ve intihap Encümeni; Reis 
Turhan Cemal Berikerin Başkanlı• 

Bu iki mcslekdaş lstanbul, Bursa' 
lzmir ve Ankarada tetkikatta bu· 
lunmuşlardır. Gazeteciler şehrimizde 

pamuk ve portakal mahsulleri üze· 
rinde tetkikatta bulunarak edindik· 
!eri intibalarını gazetelerine yaza· 
caklardır. 

idman yurdunun 
gardenpartisi 

' Çarpışmanın rengi arlık 
tamamile değişti 

Köy encümeni, şu davalara, kali 
surette bakacık, bu davaların istinaf 
ve tenıyizt olmadıl!'ı gibi, kararlar 
derhal yapılacaktır: 

· 1 - On liraya kadar ödünç pa· 
ra davaları, 

2 - 15 liraya kadar alım, satım, 
icar, ücret ve saireden alacak dava· 
ları. 

Aşal!'ıdaki davalarda ise köy en· 
cümeni, iki taı alı uzaklaştırmaya ça
lışacaktu. Uzlaşma halinde bulunan 
şekil bir kağıda yazılarak imzalattı

rılacaktır. Uzlşmadıkları halde tahkim 
usulüne iki taraf razı oluı sa, encümen' 
bir k,ıırara bağlıyacaklır. Bu kararlar 
da kali olup istinaf ve temyizi yok
tur. 

Bu zararları gören bir adam malı 

1 

kemeye veya encümene dava etme 
yip de kendisin; zararlandıriın adam · 
la hariçte uyuşur, sulh olıır da bu 
nu senetle veya şahitlerle kararlaş 

tırılırsa, dava etmek hakkından vaz 
geçmiş sayılacaktır. 

kkı olmayacaktır. kendisinden dava 
olunan kimse köyde yoksa, onun 
gelmesine bırakılacaktır. Bırakılma. 

sına razı olmıyan davacı mahkeme· 
ye gitmekte serbestir. Dava, ayrı 

ayrı köylerde oturan köylüler arası
nda olursa davacı, kendisirınen dava 
ettiği şahsın bulunduğu köy encü
menine veya mahkeye gidecektir. 

Verileceğini evvelce yazdığımız 
Adana idman. yurdunun Gardcn. 
partisi dün akşam saat yirmide Ata
türk parkında verilmiş, gecenin geç • 
vaktına kadar devam etmiş , çok 
güzel ve eğlenceli bir vakıt geçiril· 
miştir . ~'411 11• (EylOl) -

lntil' ~ ıı müstemleke nazırı Mac Do-
~ıhc,teçen ağustosla hiç kimsenin 
11\ın ~olmadan Filistine gittiği zan· ba atmalor, katiller ve cinayeıler A· 
~ı!i~ ~.nazırın müzmin Araµ·yahudi j rap-lngiliz çarpışmalarının münferit 
'"l!ıııe~ını tetkik ettil!'i z~nnedildi. hadiseler olmayın milli bir kıyam mü 
lttı 1 hakikat böyle del!'ildi vazi. , cadelesinin parçaları olduğunu göster 
~e~~.endışe eden komiser Mac Mic· miştir. 
~ h ıJfiil lngiliz hükümetine karşı _ _ _ 

listindeki felaketli vaziyet budur. Ge 
çen hafta bu memleketin bir başın· 
dan öb?r başına kadar harpler, bom · 

~t r,~ıı hali bulunduğunu bildirmiş 1 
lqh. ketin \'ukuundan evvel icap K •,• 
~~ ı:ıcrinirı ittihazını istemişti. (Ahi- OY Öğretmenleri 

~li11 i ıtıltcreden Grey Scots alayının 
~ıt tqne tönderilmesi bu tahmini te-

cr.) 
t Son 
tı. lek . beş hafta içinde vaziyet be 
~1 1 'y lı aldı. Araplar artık Yahudi
~~ a~Udi olarak pusuya düşünmek 
~til;:tıne girmiyorlar. Bunun yerine 
lııeı,' karşı mukaddes bir barp ilan 

)ı._~0ııııser Mac Michael'in şiddetli 
~ ... 10<1an kurlulabifen havadis kırın 

ın kafi derecede teyit ettia-i Fı·, 

Dün Gazi okulunda mes
leki hasbihaller yapıldı 

Köy öğretmenlerinden bir gurup 
şehrimize gelmiş ve dün Gazi ilk 
okulunda Kültür Direktörü Ekrem 
Gürsel il• mesleki hasbihallerde 
bulunmuşlardır , 

1 - 10 liradan 50 liraya kadar 
ödünç para davaları; 

2 - 10 liradan fazla alım. satım, 
icar ücreti ve sahireden alacak da
vaları ... 

Encümen, elli liradan fazla olan 
davalarda aralarını bulmak üzere köy. 
)ünün istekleri ile işlere iki tarafın rı· 

zasiyle ve hak em suretiyle bakabile. 
cektir. 

Her kim başkasının çift, alat ve 
edevatını, hayvan ve davar al!'ıllarını, 
bekçi kulübelerini kırar, bozar, binek 
ve araba hayvanını ve başka bir hay 
vaninı, her nevi davarını kasten öldü· 
rür, boğazlar, sakatlar veya başkası. 

nın emlak ve arazisinin hudut işareti 

olan hendekleri doldurur, taşları ve 
toprak yıl!'ınlarını kaldııır, yahut 

Davacının müracaatından sonu 
muhtar encümeni hemen veya o haf 
ta içinde toplantıya çağırarak, ken 
disindeİı dava olunanı dinliyecektir. 
Kararlar bir deftere yazılacaktır. 

Encümen, şahitleri de dinliyebi 
lecektir. iki taraftan biri veya encü · 
men istersr. şahide kitaba el bas 

tırarak yemin verdirebilecektir. Ken 
disinden dava olunan kimse köyde 
hazır bulunmadığ halde encümenin 
çağırması üzerine gelmiye mecbur 
dur. Ôzüründen dolayı gelmediği 
taktirde encümen mahkemeyi mü 
nasip bir güne bırakacaktır. O gün 
de gel~ezse, davacının senet ve şa 
hidi olmayıpta andiçirmek isterse an 
diçip içmiyeceği sorulmak üzere tek 
rar çağrılacaktır. Gene gelmezse 
davanın talebi üzerine muhakeme gö 
rülerek hüküm verilecektir. 

Bu hüküm alehinde çağrıldığı 

halde gelmiyen kimsenin itiraz ha 

Dava, köy encümeni azaları ar· 
asında olur ve yahut kendisinden 
dava olunan veya dava eden şahıs 
köy encümeni azasından bulunur 
ve encümenin geri kalan azaları ek 
seriye! teşkil etmezlerse muhtar ta· 
rafından çağrılaca diğeı dernek aza. 
lariyle lamamlancaktır. 

Bu hükümler, bir köyün veya 
bir kaç kşyün ahalisi arasındaki da· 
valar ve anlaşmazlıklar için tatbik 
edilecektir. Şehirlerin köylülerle ve 
köylüleıin şehirlilerle olan davaları 
eskisi gibi mahkemelerde ğörülecek 
tir. 

Köy encümenlerince görülecek 
davalardan, verilecek örneklerden 
ve kayıtlardan pul, harç ve saire 
olarak hiç bir para ;ılınnııyacaktır. 

Köy Öğretmen vekilleri 

Namıkkemal mektebinde açılan 
ve bir hafta devam eden ilk okul 
köy öğretmen vekilliği kursu dün 
hitam bulmuştur . Bu kursa devam 
eden talebeler şehrimiz ilk okulla
rında lıir hafta sitaj gördükten sonra 
açık bulunan köy okullarına tayin 
edileceklerdir . 

Bir düzeltme 

Vilayetimiz ilk tedrisat müfettiş. 
!erinden Haydar Argutun Edirne vi · 

!ayeti ilk tedrisat müfettişliğine ta· 
yini yazılacağı yerde bir tertip hat· 
ası yüzünden Urfa diye yazılmıştır, 
Bu yanlışlığı düzeltiriz: 1 
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Kollektif Cahşma ve 
Kooperatiflerin Rolü 

Kooperatif, kapltallat bUnye ltlborlyle zalf 
olan halk kUtlalerl , meslek 'Ve say erbabı 
ve geçlmlerlnl kolayıa,tirmak isteyen 
n;u;tehilk kUtlelerl için en olgun ve en uy. 
gun bir kollektlt çahfma feklldlr. 

Yazan: ZihniBayo 

Kollektif çalışmanm iktisa<li ha- ttlere hududsuz mesuliyeti yükler 
yatta oynadığı rol pek büyüktür. ken kendilerine şirketi idare etmek 
Bunu tt:barüz ettirmek için hayır hakkını da vermiştir, Şu halde ko-
cemiyetlerini; bedeni terbiye ve iç mandit şirketler bir bakımdan şahıs 
timai kalkınmaların temini gayesile diğer taraftan sermaye şirketleri· 
kurularak umuma taaJluk eden spor dir, .Bu şirketler anonimler gibi ak-
ve saire gibi teşekkülleri; zira~t ve siyon çıkarabilirler. Ve böylece ma 
sanayi birliklerile esnaf cemiyetlerini hiyet ve gaye itibarile anonimlere 
v" bunlara benzer herhangi bir yaklaşırlar. 
mesleğin mensuplarma faydah ol- Limitedler: Mesuliyeti yalnız ko· 
mak, umumi ihtiyaçlarını karşılamak nuJması taahhut olunan sermaye ile 
ve bunların terakkisi için çahşmak tahdit edilen limitedlerde en çok 
üzere tesis olunan mliesseseleri bir elli ortak bulunabilir. Ve üçüncü 
tarafa bırakarak doğrudan doğruya şahışlara karşı olan taahhütlerini 
iktisadi faaliyetin adeta nazımı olan, yalnız şirketin sermayesile garanti 
iktisadi hayatın organizasyonunda ederler. Bu şirket nevi de azçok 
büyük rollar oynayan ve hasseten birbirini tanıyan aynı meslek erbabı 
mühim işlerin başarılmasında büyük arasında teşekkül eder ve şahsi krc-
faydaları dokunan ticaret şirketleri diden ziyade sermayelerine istinad 
ni ele alarak bunları hukuki ve ik- ederler. 
tisadi bakımdan mukayeseli bir tarz· Anonim: Kollektif ve komandit. 
da ve sütunlarımızın müsaadesi lerde ortakların bir veya ikisinin 
nisbeHnde kısaca anlatmağa çalışa ismi zikredilerek bir şirket unvanı 
cağız: bulunduğu halde anonimlerde bu 

Hukuki mevzuatamıza göre biz isim olmadığı için anonim (adsız) 
de adi ve ticart olmak üzere iki adı verilmil1tir. 
nevi şirket vardır. Adi şirketler ti Başlangıçta beş kişiden aşağı 
cari olmıyan işlerin başarılması için oL.amak üzere müessis denilen bir 
kurulur. Bunların ehemmiyeti az ve kaç kişi bir araya gelerek kanunun 
tatbikatı mahduddur. Mesela bir emrettiği hükümleri ifa ettikten S<.in· 
kaç çifçi bir araya gelerek bir arazi ra hükumetten müsade alırlar ve 
parçasını ortaklaşa işletir. Bunların aksiyon çıkararak sermayelerini 
yaptığı iş ticari değildir ve bu şe. toplarlar. Her aksiyon satın alan bu 
kilde kurulan şiıketler de adi şir- şirketin ortağı olur . Aksyonerler 
ketlerdir. Ticaret şirketlerine gelin- (aksiyon sahiplerj) yalnız ellerinde 
ce, bunların hususi şirket, kollektif, ki aksiyonlarda yazılan sermaye 
komandit, limited. anonim ve koo. mikdarı ile mesul olurlar. 

TiirböıG, 

İstasyon ~ hamalı 

Lokomotife çarpılarak 
ağır surette y<tralandı 

Şimendöfer makinistlerinden ibiş 
. kullanmakta olduğu Lokomotifi is

tasyon hammallarmdan Osman adın 
da birisine çarpbrmış ve bu adamın 
kol ve bacaklarından ağır surette 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir . 
Yaralı Osman tedavi edilmek üzere 
Memleket hastahanesine yatırılmış
tır. Suçlu makinist ibiş yakalanmış 
ve tahkikata başlanmıştır . 

Çuval hırsızları yakalandı 

Pamuk işletme fabrikasında ame 
le Emin oğlu Hacı Gürler , Mustafa 
oğlu Ali Akça , Mustafa oglu Ba
laçınar ve Mehmet oğlu Ali Akça
nın fa0rikadan on beş adet yeni 
çuvaJ çaldıkları vaki olan şikayetten 
anlaşılarak suçlular çaldıkları çu 
vallarla yakalanmış ve haklarında 
kanuni mu1mele yapılmıştır. 

rına ortak olarak üçüncü şahıslara 
karşı o nisbette mesul lutulurlar . 
Bu şirketlerin gayesi İş sahasında 
müttehit ve kuvvetli bir çalışma ya 
ratmak ve az sermaye ile çok iş 
görmektir. Hukuki b"akımdan aşağı 

yukarı diğer şirket nevilerinin bütün 
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•• • 
encumenı 

Mersin Gümrük 1 

müdürlüğünden : 1 • 
Belediye intihap 

Cinsi eşya 

Reklam ifanat 
Kimye~i gübre 
Müstahzaratı 

sınai ye 
Kok kömürü 
Cam eşya 
Kırtasiye 

Kullanılmış boş 
çuval 
Demir çivi 
Pamuk dokuma 

Kilo 

7 
100 

900 
150 

1763 
36 

5584 
1450 

gr. 

000 
000 

000 
000 
000 
230 

000 
000 

tarağı 3 300 
Benzin, ispirto 44 500 
Tuhafiye 5 600 
Demir sapan 3510 000 
Kahve 60 000 
Ev eşyası 7 7 880 
Bitümen 1494 000 

Mersin Gümrüğü ambaı ında 
muayyen müdde,tten fazla kalan yu· 
karıda cinsi ve miktarıyazılı (on
bt-ş) kalem e-şya 4110!938 salı gü
nü saat dokuzda açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

İstekli olanlarmyazılı gün ve 
saatte satış yerinde hazır bulunma· 
ları ve pey sürenlerden °/o 7 .50 le· 
minat akçclerini de yanlarına alma· 
ları ilan olunur. 

18 22-27-2 9756 

liğinden: 
eki' 

1 - Teşrinievvelin birinci günü başlanaıak akşam saat on 5 pis• 
bitirileceği evvelce ilan edilen belediye intihabı kanunen muayyen 
ekseriyet temin edilememiş olduğundan bir hafta uzatılmışbr . 

··ıı f 
2 - Teşrinievvelin ikinci pazar gününden itibaren ;ntihap her gıı 11~1 d'de ss bnhleyin saat sekiz buçukta haşlayacak ve akşam saat on ye 1 d'de ~ 

kapanacaktır. Teşrinievvelin sekizinci cumartesi günü saat onye 
1 

tihabın sona ereceği ilan olunur. 9815 

Adana halkevi 
başkanlıgından: 

Kozan İcra 
memuf luğund9 

Sayın arkadaş! k' Esk. lcr•' 
. . Kozanda mu ım 1 lir' 

C. H. P. Genel sekreterlığı, Hal· ··ı~ H sraf 72 l ~ . muru o u asana maama ~L 
kevi üyesi olan ve Halkevleri muhıt b 

1 
için b Ql 

. . kuruş orcunun a ınması il ve ışlerınde çalışan genç yazıcı ve ' 
1 

K 
1 

oııbB 
. "d 1 . . .1 . . k d' u ozanın yanın oğ u 
ısh at arın yetıştm mesını ve en ı 

1 

O w 

1 
H bu 

. d" .. k den sman og u asanın 
lerınden faydalanmayı usunere . . . de i 
(Memleket küçük hikayeleri) adı tan dolayı bırıncı derece b,ı 
altında bir ll'ÜsabAka tertib etmiştir. ettiği Kozanın M ihınutlu aıa ı 

· k k b k"' de ve Bu musabakanın şartları aşaiıda ya· nın ara 1: ya mev ıın . 'fl 
· zıhdıdır. nun Teşrinievvel 929 tarıhfeı 

Parti genel sekreterliği bu mu· ncü numarasında mukayyet tta 
sabakaya muhitimizden kaç yazıcının bir oda bir sofa ve zemin kıı "e 
iştirake hazırlanmış olduğunu evvel· ve odunluk oJarak kullanıfao d ~a 
den öğrenmek istediği için isim v~ karmın alt kısmını teşkil e~eııb~ ~ 
adresinizi evimize bildirmenizi ve bir hücreyi havi bulunı:.o hı~ si • 
musabakaya hazırlayacağınız tseri l.n aşağıda göster~len şerait daırt 
çok ikinci kanun nihayetine kadar bilmüzayide şatılacaktır. 
evimize yollamanızı ve bütün eseri~ S 26 E IAI t rihindel1 bli 

muhassenatmı nefsinde toplamış olan 
1 

koopeıatiflerin iktisa~i bakımdan ı Seyhan defterdar
gayeleri geçim zorluğile mücadeleyi 
kolaylaştırmak ve iktisadi sahada lığından: 

· 1 Ş bp 939 .. ·· d f atış y u a r• 
rın . ud·ı t. 1 gunun b~ld~~r ıye yup bu tarihten kırk gün sofi .. 
teslım e ı mış o acagını ı ırır, sev I . . . . giirıtl 
gilerimi sunarım. 5 Teşnnısam Cumırtesı 111 
Adana halkevi başkan· · 10. da~ l2 Y~ kadar. Ko~ar•~ 

gayri tabii ve kuvvetli fakat tah- • •• • 
ripkar unsurlara karşı müdafaadır. Gayrı mubadıllere 

.., daıresmde muzayedesı yap .. iil 
hgından: rilen pey hatta layikinde gor e 

Şu halde kooperatif , Kapitalist 
bünye itibarile zayıf olan halk küt· 
leleri, meslek v~ say t'rbabı, geçim· 
!erini kolaylaştırmak istiyen müs
teh!ik kütleleı i için en uygun 4 ve 
en olgun bir kollektif çalışma şekli 

olup memleketimizin bir çok ikti
sadi dertlerine müessir bir devadır. 

v.z. Özbakan · bu e" takdirde yam bu pey ıŞ ~ 

1 3523 No. lu kanunun birinci Mueabaka ••rtları dir edilen kıymetin 100/75 , i tıl~ 
maddesi mucibince istihkak bakiye · 1- Hikayeler, muharririn yaşa· duğu sur~tle en çok . artıra:y ti 
~ine mukabil Hazine tavili alacak dığı muhitin (Vilayet dahilindeki edilecektır. Şayet verılen ~ i 
olanlar mahallin en büyük mal me- şehir ve köyler) tabiat, insan ahlak, edilen kıymetin 100/75 şı11

111 murlarına; idea1, ali~enaplık, aile muhabbeti, 1 dığı takdirde en çok artır• 11 ı~ar 
2- Ellerindeki bono mukabilinde yurtseverlik, ~ev~a hisleri_ ve e·vlen- il hüdü baki kalmak iizere aıe 

8111 
tahvil alacak olanların malları en me t 0uzları, ış, adet, tarıh, kahra· vin onbe-ş gün zarfında Y .. ~ı 
b k M 1 1 H t t k k h 1 A ' • ' • ürıll üyü a memur arına muracaa e manlık ve anane, are ter, ve u a- Teşnm Sanı Cumartesı g d r 1 

meleri lazımdır. ı sa \.iitürı hususiyetlerini aksettir meli· lik saat ondan onikiye kı 11 rt 
3· Hak sahipleri tarafmdan dol 

1 

dir .. d . 1 k meılrlı' 
· muzaye esı yapı ara . e'·tİ'· 

durulmak üzere vekaletçe maime- 2 _ Bu karakter ve hususiyetler çok artırana ihale edıfec 1\ 

peratif gibi çeşitleri vardır. Aksiyonlu komanditler ve bil- · 

Diğer şirketlerde merkez sikleti 
şahsi mt-nfaat teşkil ettiği halde 
kooperatiflerde bu menfaat teavün 
ve tesanüt esaslarına ve müşterek 
bir gayeye bağlanmıştır . Çünkü 
kooperatiflerde hem ortaklaşma ça 
lıfmadan müteveJlit bir menfaat 
temini gayesi, hem de yardımlaşma 
ve birlikte uğraşma esası vardır . 
Demek ki bu şi,ketlerde birlik ve 
ortaklık bir araya gelmiştir. Bundan 
başka kooperati{çiliktc temamile 
tedafüi gaye bulunduğu ve tecavü
zün düşmanı olduğu için bu şirket 

lerin, kollektivist reiimlerde mevcut 
olan mahzurların hiç biri yoktur. 

murlarına beyannameler gönderilmh bizzat iyi tttkik ve tahlil edilmiş, .t 0ıaıı' 
tir. Bu beyannameler hak sahipleri J mahalli şartlara ve realitelere uygun işbu evin satışına at ıııb' 
le Bono hamilleri tarafından doldu olmalıdır. name 20 Birinciteşrink p~r~5rt Husnsi şirketler: Hükmi şahsi- hassa anonimler büyük işler başar 

yet sahibi olmayıp ticari sahada mak için knrulur. Anonımlere or· 
ayrı ayrı ve mustakillen çalışan mü· tak olanlar, parası olup da bu pa· 

1 esseseler arasında muvakkat bir za- rayı işletmek isteyenlerdir. Tıpkı para· 
man için vaki olan hususi anlaşma \ !arını emlake veya bankalara yatı 
lardan başka bir şey değildir. rıp bir gelir temın etmek isteyenler 

Hususi şirketlerden maada bü- 1 gibi ... 
tün ticaret şirketlerinin hükmü şah l Anon"mler icabında borç para 
siyetleri vardır. Başka bir tabirle tedariki için Obligasyon (tahvilat) 
hakiki şahıslar gibi mal ve mülk denilen uzun vcdeli ve faizli borç 
sahibi olabilirler ve iş görürler. senedleri ihraç ederlerki bu da 

Kollektifler: Bu şirketlerde or ancak hükumetin müsadesi ile ola· 
taklar hududsuz surette mes'ul ve bilecek bir keyfiyettir, 
müteselsilen kefildir. Yani iş yalnız Bu şirketler, binlerce kimsenin 1 

şirketi taahhüt altına sokan orta~ın hukukilc ve mem eketin müşterek 
mesuliyetile kalmıyarak şirketin ' ve umumi menfaatile alakadar ol· 
bütün ortakları· ayrı ayrı taahhüt dukları cihetle devlet kontroluna 
altına girerler. Mesela şirket borcu· 1 tabidirler. Anonimlerde ortaklar 
nu ödeyemediği zaman alacaklı, ala-' üçüncü şahıslara yani ortak olmıyan 
ca~mı tahsil için gözüne kestirdiği 

1 
kimselere karşı yalnız sermayelerile 

veya dilediği ortağın bütün mal ve mesu1 olurlar. Aoonimlerin gayesi 
mülküne baş vurabilir. Bundan do· iktisadi sahada büyük işler görmek 
layı kollektifler daha ziyade birbi- mesela sigorta şirketleri tesis etmek, 
rine inanan ve yekdiğerini iyi tanı- büyük fabrikalar kurmak, büyük 
yan mahdud kimseler arasında le· arazi veya maden işlet mek gibi 
şekkül eder.Gayeleri az s~rmaye ile işleri başarmak üzere ufak ufak 
bol kredi temin ederek çok iş gör- sermayeleri bir araya getirerek 
mektir.Bunun için kollektifler şahıs 1 toplu ve faydalı bir tarzda kullan-
şirketleridir. maktır. 

Kumanditler: Bunlar da biri müte 1 Kooperatifler : kooperatiflerde 
selsilen kefil ve hududsuz surette komanditlerin iki çeşit ortağından 
mesul, diğeri yalnız sermaye ile maada bir de sermaye nisbetinde 
mes,ul olmak üzere iki türlü ortak mesul ortak bulunabilir . Şu halde 
vardır. Biriuci nevi ortaklara "Ko- kooperatifler bir, iki veya üç çeşit 
mandite,, yahut "Kollaktif,, ikinci· ortaktan teşekkül edebilir. Hudutsuz 
lere "Komenditer,, ydhut ''Koman· surette mesu1 ortaklar bütün mal 
dit,, ortak adı verilir. Gayesi bir ve mülklerini ortaya koydukları hal 
taraftan komandite olacak ve me. de sermaye ile mesul olanlar şirke-
mesuliyeti üzerine alabilecek mal, tin iflası halinde yalnız sermayele 
mülk ve kredi sahibi kuvvetli ortak- rini kaybederler. 
Jarın kredisinden, diğer tarafdan Mesuliyete , sermaye nisbetinde 

· komanditerlerin sermayelerinden is· iştirak edenler İse koydukJan ser-
tifade etmektedir. Kanun '·komendi- maye ile 111ütenasiben şirketin zara· 

" Ucuz istihsal , doğru fiyatla 
satış, ucuz kredi, ucuz ve kolay ev 
inşası ve bergün duyulan ihtiyaçla
rın giderilmesi için lazım olan ihti 
yaç maddelerinin ucuz_ ve iyi bir 
şekilde tedariki maksadi!e kurularak 
ortaklara kar dağıtmayan koopera
tifler ticaret şirketinden ziyade bir 
teavün ve tesanüt birliği sayılarak 
kazanç vt rgisinden bile muaf tutul· 
muştur. 

Kooperatifler , isterlerse ano -
nimler gibi aksyon çıkarabilirler, Şu 
farkla ki: Vazii kanun kooperatiflerde 
sermayenin daha doğrusu St'rıT.a· 
yedarların tahakümünü menederek 
idare ve icrada bütün azayı nıüte 
saviyen müessir kılmak yani şahsın 
ve sayın hakimiyetini temin etmek 
maksadile beş liralıktan büyük ak· 
ııiyon çıkarmağı yasak ettiği gibi her 
ortak t"n çok beşyüz lira sermaye 
koyabilir ve sermayesi ne olursa 
olsun yalnız bir şahsi reyi bir de 
temsil tarikile yani vekaleten iki 
rey kullanabilir. Halbuki Anonimler 
de iş böyle değildir . Neticede ko 
operatifler diğer şirketlerden ve 
hususile Anonimlerden esas ve gaye 
itibarile tamamile ayrılır. Anonimler 
münhasıran birer sermaye şirketi 
olup şahısların hiç bjr rolü yoktur. 
Kooperatifler ise tamamen şahııda 

rularak müracaat vesikası mukabi· 1 3- Hikayelerde aranacak esas nünden itibaren her esırı dııİ't 
linde Ma'memurluğuna veya tasfiye Slnattır. ı ceği şekilde Kozan icra •tr0 

bürosuna verilecektir. 4-Hıkayeler ancak normal dak· açık bulundurulacak. 0~ • 111t 
4- Kanun 15. 7 938 tarihinde neş tilo makinesi sayfalarile (10) sahife Taliplerin işbu ~ayrı()() Je 

redilmiştir. Bu tarihten itibaren bi~ 1 olacaktır. tahmin edilen kıymetın 1 ,
1 

' 

sene zarfında müracaat etmeyenlenn j' 5 Hikayeler 1 Şu hat 939 ta· b · b · d b' parıı) ~ dı 
ı . . uçuğu ms etın e . ır 'bİ v 

hakları sakıt olacaktır, lan olunur. rıhme kadar her zatın mensup oldu· 
1 

etmeleri meşrut olduğu gı ıe 
9812 ğu Halkevi vasıtas.ile C. H. P. Genel . ihalede peşinen tediye "e ~ 

sekreterliğine gönderilmiş olmalıdır. edileceği ve işbu evin sııt:, 

rm yani ortakların müsavaten elinde 
ve idaresindedir. · 

Kooperatiflerin ; ucuz ve iyi ihti
yaç maddesi tedarik etmek , ucuz 
ve kolay kredi bulmak, doğru ~iatla 
satış temini, ucuz ve kolay istihsal, 
rekabetin yıkıcı tesir !erini ortadan 
kaldır11ak, peşin para ve doğru fi. 
atla alış verişi temin etmek gibi iyi
liklerinden başka maşeri vicdanın 
ve içtimai terbiyenin teşekkülüne 

yardım etmesi itibarile de iktisadi , 
içtimai, terbiyevi ve med~ni fayda· 
ları vardır . 

Velhasıl kooperatif ; Cemiyet , 
Birlik, Ortaklık ve herşey demek
tir. Bunun için bu nevi şirketlerin 
memleketimizde teşekkülü ve koo· 
peratif terbiyesinin kökleşmesi; ik
tisadi kalkınmamız , iktisadi haya
tımızın organiıe edilebilmesi ve iç 
timai se\-iyemizin yükseltilmesi ba
kımından çok lüzumludur . Bundan 
maada tek baŞına yapılamıyan iş· 
leri başarabilmek için o işin mahi
yet ve gayesine göre ticaret şirket
lerinin her hangi bir şeklini tercih 
ederek iktisadi sahada kollektif ça
lışmayı çoğaltmak iktisadi kalkın· 
mamız için faydalı olacağı tabiidir . 

Zihni Bayo 

6- Hikayeler, parti Genel sek doğac;ık bütün mesarifat ~ı 
reterliğince teşkil olunacak Hasan . . •t 0JııC11 

1 F h R fk A H V borçların muşterıye aı ee 
Ali Yücel, ali ı ı tay, . e· 1 laliye ve tekalifi devlet"~. e 
dat Fratlı. Hüseyin Rahmi Gürpınar, . . d k ı·k .. terıY 
Ahmet Kudsi Tecer ve Mustafa Ni· ı resmrnın e eza ı muş 
hat Özenden mürekkep Jüri heyeti duğu şart koşulmuştur. 

ıar1" tarafından tetkik edilecek ve onun- Bu şeraitte talip olao ,o ~ ~ 
cuya kadar muvaffak olan 10 hika rıda gösterilen tarihte f(oı,~ ah 
ye sahibine 100 er lira mükafat ve· dairesinde açık bulunduratsıi,< ~ı 
rilecektir. artırma şartnamesine peY 

7 - Jüri sırf bu müsabaka için 1 . 1 erı. 9~ ~l~l 
dir. S k h"b' 3!9C ~ t 

8 - Mükafat kazanan ve ı"üri air ipote sa 1 1 .t ~ 
• ttJB 

heyetinin beğeneceği diğer e~erler dığer alakadarlann ve ır .. t~ 
Ulk "d h' 1 . . . b " ıJı • sahiplerinin imzac;ile Ulus ve iı e ~a ıp erıom ve ış u e ~' 

tefrika edilecek ve bilahere partice luklarırıı hususile faiz "~,0 
h 1. d 1 t 1 kt d · · ı 'dd' 1 · btJ 118 

kitap a ın e >as ırı aca ır. aır o an ı ıa arını ış d e 
9 - , Gönderilecek hikayelerin den itibaren 20 gün jçİ11 :~ 

hiçbir yerd~ neşredilmemiş olması müsbitelerile birlikte f(oıJ 
şarttır. 9814 dairesine bildirmeleri ict1P ·ıe 

. jlı 
si halde haklau tapu sıC 111 

·11 r 
olmadıkça satış bedelioı ·y 
rılmasından. istifade ede~~Ji 

Bı·r Bayan aranıyor cihette bu gibi bir hak ~.jJ" 
' bulunanların gösterilen lflıJ 1 wr11' ~h 

M .. . . l . b k de ve daha ziyade ma ıJU' 
uşten ış erıne a a- isteyenlerin de her gün 38! o 

cak ilk tahsilli bir Bayan il ya numarasiyle Kozan lc~.ıJ~ 
arıyoruz . rne müracaat eylemeleri ltJı 
t-5 981' Foto VenUa olunur. 'JsfJ 

-------------------------~ 
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Seyhan Defterdarlığından : Bu akşam 

Borç İhbarnamenin cin-
miktarı si ve numarası tarh no. senesi mahallesi ışı ıs mı Asri Sinemada 

Dalaverenin sonu 
ViH· 

ıa anın, geniş 
Çasında t o ur· 

~· Ru•ubu sey
%rduk O -

Hiki"Y~ 
!atmasına vakit 

bırakmadan söze 
başladım. Yakın-

da bir tiyatro kum ' · nu· 
,_ldc uıa 'd . d .. ."R!n .. nıp gı en mavı enızm 

~ d güneşinin kızıl ışıkları altın-

a0Yulrnaz bir manzarası vardı. a • 
~Re nı~e hcrşeyi unuttuk. İkimiz 
tıkmış günlerin hahralarma dal 

1~nbcş senelik bir ayrılıktan 
z Çocukluk ve gençlik arkada. 

hı ~nclfi ile bugün buluştuk. Sa
c~ın d . b· cnız kenarında dolaşır. 

'''den karşıma çıktı. Beni gö· 
cta s:vindi. Koluma girdi. Zorla 

~tısı SUrükliyerek evine götürdü. 
~rı· ~ezıneğe gitmişti. Öğle ye 
~h~ aşbaşa yedik. Israr etti. 

1 t Ycıncğine de alıkoydu. Ka 
du. anırnaklığımı çok arzu edi-

LCcnçlik .. 1 • • • 
ııaı gun erımızın sayısız tat. 

ıralarını birlikte yatamıştık. 
·:Zdan geçen maceraları bir· 

'dııke büyük bir zevkle anlatı· 
nıuı~· ~atıralarımızın arasında ü· 

1 

ell bil ~ u &"unlerimiz de vardı. 
r• ~ &a~·~· zanelli, büyük bir fabrika· 

11ii ~lan 1 1
• zengin bir patrondu. ben 

aıt t la ınrnış hır diplomat olmuştum. 1 

lafl~ ~~ı kına.olar pek mühim ihtiyaçları 1 

··r~I ~:rşıla.rnak üzere Jazım olan 1 

\c~ '.Y~tsız bir parayı tedarik I 
'iı:çın ~~. gil>i daleveralar çevir· 
~~od duşundükçe kahkahalarla 1 

t uk 1 Sabah .. 
.~f \re h lanbcri durmadan konuş· I 
~tıtı· ernen bütün mevzularımızı 

1Ştik 
Zaııcıı-. 
bir '.· masanın üstündeki kufü 

fes ~ck~'.hra alarak yaktı. Bir iki 1 

...... 
8
. tıkten sonra bana döndü: 1 
ır · ı 

ııı erı ~ı~ara yak ta, sana haya· ı 
di. rnuhım macerasını anlatayım 

...... 1' eşek k.. d · F 1 • • j 
Ydı ur e erım. az a ıçtım. 
Z' seni dinliyorum. ı 
aneıı· 

'~aş b·'' koltuğunda doğruldu. 
'S ır sesle anlatmağa başladı: 

~to i~nd~n ayrıldıktan sonra, ti. 1

1 

M tnıne daldım 
·ıayt • 

etle s" - .. k . '1' ozunu estım: I 
~a uhaf şey Birlikte b.ulundtığu 

dıır. 1 l'llarılar tiyatrodan hiç hoşlan 
g Ilı .. 1 Ze soy erdin. 

1• tıelli guM 1 k ·· .. devam • ere sozune 

t a~~nlış anla.mal Beni tiyatroda 
'd .. a adar etmiyordu. Ben daha 1 

"arr ~ ~id· ıstlerle meşgul oluyordum.! 
~!e"·'"ce Yalnız kaldım. Birkaç j 

-.ıyl d 
ı bit . e ost oldum. Bunların h'!r 
Ctas tıyatro artisti ile bir akşam 
iltas,' Rcçiriyordu. Ben de onla 
~aYa~a katıldım. Nihayet, tiyat

~11 illt •na Yeni atılmı~ bir kıza a-
•ın 

ı\ıayJı .. 
~ bır tavurla takıldım: 

,~1~l N esele mühim. Aman çabuk 
'~~tiş Ctede ise karın gelecek. Son 
~ ~t~ llıaırı hal.. 
•~tşjadaşım hiç oralı olmadan 

ile d . 
1 A evam etrı: 

~ılıtı ttistterle münasebet temin 
~cıı e~ İçin iki şey lazımdı. Ya 

~ ~·11 i'ın Ve yahut tiyatro direk· 
~ c g" -

oı 0zu geçen nüfuzlu bir a · 
t ı~i~~ak lazımdı. Ben bunların 
~. ~ tıdende mahrum idim. Sev· 

i ~de e~· akşam tiyatro kapısının 
1~ bc~11tnd.e küçük bir demet çi 
~d ;rdım. Beni görünce he 

dı b' k A.. ır ta vır ta anır ve; 
~..ı ff cdersiniz. Çok ac le işim 

'l v. bu ... o, der ve uzaklaşırdı. 
{ "1lınd .. 
Jq~~ı ~m. Bu böyle olmıyacak 
, ~ııı ti hır plan l uldum ... ~~tesi 

lı a+ Yatro kRpısının orıunde 
it karşılaşmaz onun beni at 

panyası kurmak üzere olduğumu ve 
kendisine baş rolü vermeği düşün
düğümü anlattım. Birden yüzü güldü. 
Bana karşı olan muamelesi değişti. 
Yanıma sokuldu. Tatlı bir sesle: 

-iyi, amma dedi. Bakalım ben 
baş rolü yapabilecek miyim? ... 

Mükemmel yapabilecek bir ka· 
biliyette olduğuna onu ikn~ ettim. 
iki ay fevkalade mesut bir hayat ya 
şadık. Her akşam onu tiyatro•fan 
alıyor, bir bar'\ gidecek eğleniyor 
duk. Nihayet sabrı tükendi. Durma 
dan tiyatro kumpanyasının ne zaman 
kurulacağını soruluyordu. Bir akşam 
kederli ve heyecanlı bir tavır takma 
rak doğru odasına koştum: 

-Felaket diye, bağırdim. Tiyat 
ro kuınp.:1nyasını kur.nak için bana 
mali yardımda bu1unacak olan arka 
daşım iflas etti Bütün ümitlerim alt 
üst oldu. • 

Kızın rengi değişti. Ertesi günü, 
gene işi oldu~undan bahisle beni at· 
lattı. Artık kolayını bulmuştum. Baş 
ka bir tiyatroya dadandım. Ayni o 

yunla oracla da bir diJerini elde et . 
tim. Çok geçmedt n foyam meydana 
çıktı. Pasaportu aldım. 

Alışmış kudurmuştan beterdir, 
derler. Ben de artık duramıyordum. 
Bu sefer İşi ilerlettim. Şehrin en bü · 
yülc tiyatrolarından birinde baş rolü 
oynayan, çok nefis bir kız vardı. 

1 
Kancayı ona taktı nı. Kızdan da ilti · 
fat görüyordum. Bir gece tiyatrodan 
sonra süpe ediyorduk. Benim eski 
hikayeyi ona da açtım. Kurnaz ka· , 
dm, beni sonuna kadar ·büyük bir 
dikkatle dinledi. Tam, kendisine ha· 
len aldığı ücretin iki misli bir para 
ile azife teklif ettiğim zaman bir 
kahkaha attı: 

- Yavrum, dedi . Sen daha ya· 
lan söylenıeği bile beceremiyorsun. 
Lakırdılar ağzından dökülüyor. He-m. 

1 

artık yeni birşey bul. Bu hikayeyi 
benden evvel birkaç kişiye tekrarla· 
mışsın. 

Kendimi tutamadım. 
- Ne müthiş birşeyl 
Zanelli, bir saniye dlişündü. 

Sonra sözüne devam etti: • 
- Evet, düşündükçe bugün bile 

sırtımın buz gibi kesildiğini hissedi 
yordum. Utancımdan yüzüne baka· 
mıyordu n. Elimi tuttu. içten gelen, 
samimi bir sesle beni teselli etti: 

- Üzülme, dedi. ~enin parasız 
olduğunu l•ildiğim halde senden hoş 
!anıyorum. Ben, zaten tiyatro haya 
tından nefret etmiştim Angt1jmanım 

biter bitmez çekileceğim. Oturdu
ğum y~rde beııi fevkalade rahat ya 

şatacak ka far servetim var. Bu ha· 
yata bugün ne kadar nasıl taham· 
ınül ettim. Buna ben de şaşı) orum. 

Merakla sordum: 
- Tabii, o akşamdan :.onra 

sevgiliyi bir daha görmedin değil . 
mi? 

Arkadaşım cevap vermedi. Tam 
bu esnada ksrısı gelmişti. Zanelli, 
yerinden fır la<.11. Karısını karşıladı. 

Bizi birbirimizle tanıştırdı. Margeret 
ta, şimdiye kadar bir eşine tesadüf 1 
etmediğim kaJar güzel bir kadındı. 
Kaç yaşında olduğunu kat'i olarak 
bilmiyordum. Fakat en dikkatli bir 
tetkikten sonra da yirmi beşten yu· 
karı tahmin edemedim. Hep birlik 
te neşeli bir akşam yemeği yedik. 
Yalnız, benim içimi bir kurt kemiri· 
yordu. Arkadaşımın son macerası 

nasıl netic lenmiştir? 
Yemekten sonra Margeretta, bir. 

13 00 5J/8 birinci 19 9::S6 Hankıırbu Aşçı Mehmet o. Abdullah 
5 24 24/32 birinci 2 937 Hurmalı içkili Yusuf Aksoy ve Hü 

lokanta seyin o. N3zif 
19 51 62132 

" 
27 938 Çınarlı Mobilyacı Hüseyin Atay ve 

• 
Ali o. Mehmet 

30 04 68132 
" 

94 938 Kuru köp. Kahveci Mahmut o. Beşir 

22 50 28;15 " 
174 937 Hankurbu Meyhaneci Remzi Zeki 

7 87 97 132 " 
1 936 Hurmalı Tornacı Ali o. Zeki 

Yukarıda adları ve eski ad reı;leri yazılı mükellefler yeni adreslerini 
bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunmamış olduklarından isimleri 
hizasında yazılı kazanç buhran vergilerile zam cezalarının tutarının ken· 
dilerine ve ölenlerinin kanuni vereseleı ine hukuk usulü muhakemeleri 
kanunun 141 ve 142 nci maddeleri hükmüne tevfikarı tebliğ yerine kaim 
olmak üzere ilan olunur 9b09 

Yeniden dahili tertibat ve tezyinatile daha 
mükeınmel ve güzel bir şekle getirilen 

(Tan Sineması) 
1938 - 1939 Si oema Sezonuna 

Pek Yakında 
• 

Eşi görülmemiş fevkalade kuvvetli büyük fılmlerle başlıyacaktır. 

İlk açılış günü için dolgun ve zengin bir prog
ram hazırlanmaktadır. 

t Sabırsızlıkla Bekleyiniz. 
"'~'-~""~-~ 

9810 

Öğretmen okulu direk· 1 Devlet Demiryolları 6 ıncı 
törlüğünden~ \j işletme miidürlüğünden: 

O!culumuz talebe..;i kin 250 çift Bor ve Niğde hangarlarının 
iskarpin 29 eylnldan itibaren 15 1725,50 metre tutan .zeminlerinin 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş- parke ilt> döşenmesi işi beher met 
tur. Beher çiftinin muhammen be · re murabbaı 260 kuruş muhammen 
deli 5 liradır. Kati ihalesi 1'ı·10 938 fiatla açık eksiltmeye kon~uştur. 
tarihinde cuma günii saat 14 te kül l!.ksiltme, 18/1'()/938 Salı günü sa 
tür direktörlüğünde olacaktır. Nu· at 1 O da Adanada işletme müdürlü · 

1/Birinciteşrin/938 Cumartesi gündüz matinesinden itibaren fevkalade 
Sinem1 müsameresi olarak beyaz perdenin Şöhretli-Sevimli-Altın sesli 

Primadonnası 

( JANET MAKDONAL T ) 
ile çok sev.imli arkadaşı maruf tenör 
( NELSON EDDY ) NIN 

Yarattıkları ve gözlt-: görülmeden hakikatına inanılmayacak kadar güzel 
t • ~ 

..._...:.. _______ ~·------------ ••• t ••• 

İ MARiYETA j 
• • ·-......--------------··----------.... •; ... • • 

Eşsiz eseriyle kapılarını açtığını sayın müşterilerine arz ve kendilerini 
davet etmekle şeref duyar 

Mariyeta: Herkesin sevdiği iki büyük Yıldızın en güzel temsilleridir. 
, Mariyeta, Gözleri kamaştıran ihtişam içinde geçen Aşk-Muzik-Güzellik 

şaheseridir 

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

Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Bugün gündüz saat 2,30 da matinada 

1- ( Mariyeta ) 
2- ( Gece yarısında bir ses) 

Telefon Asri 250 · 9802 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında iskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder • 23-26 9714 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
muneyi görmek ve şeraiti anlamak ğü b

0

inasında toplanacak komisyon- , 
istiyenlerin her gün için öğleden ev 'ı ca yapılacaktır. Muhammen bedel 
vel okul idaresine ve ihale günü de 4486,30, muvakkat teminat 336,47 
resmi vrsaik ve teminatlarile birlikte liradır. Mukavele ve şartnameleri 
teşekkül edecek komisyona müra· Kayseri, Niğde, Bor, Adana, Mersin, 
caatları ilün olunur. 9813 Toprakkale, Tarsus istasyonlarına 

2-6-10-15 vera komisyonumuza müracaatla 

Heyecan Maceı a Aşk ve Gü· 
zellik Filmi işte 

YAZLIK 
Sinemada 
Bu1Akşam 

Emsaline nadir tesadüf edilir 
Lir fevkaladelik de vücude getiril
miş ve büyük muhaıip Napolyon· 
nın hayatım, maceralamıı ve aşkını 
t~svir eden 

Biiyük temaşalı ve başt:ın ba· 
şa çok güzül renklerle süslü büyük 
Tarihi Filmi takdim ediyor. Bütii) 
Sinama meraklıla:-ının görm,.si la
zım gelen enfes .. bir şaheser 

Baş Rolde: 

Mırıam Hopkıns 
9801 

ücretsiz görülür. 
isteklilerin nüfus, 938 yılı Tica

ı ret Odası ve bu işi yapabilecek eh· 
Jiyetde olduklarını gösterir vesika 
lariyle birlikde müracaat ederek 
muvakkat lf'minatlarını, teminat 
mektupları ile tam vaktında eksilt. 
meye iştirak etmele1i ilan olunur. 

2-8 13-16 9807 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden: 

Adana Namılckemal ilkokulun
da 894 lira 13 kuruş bedeli keşifli 
iki dersane inşatının yapılması 938 
senesi 1 nci Teşrin 7 inci cuına gü· 
nü saat 11 de Vilayet Daimi Encü· 
meniııde ilıale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 51 lira 60 kuruşluk 
teminat makbuzu ile birlikte ihale 
gün ve saatinde Daimi Encümende 
hazır bulunmaları ve şartname ile 
keşifnamesini görmek için de her gün 
Kültür Dairesine müra~aatları ilan 
olunur. 

-1 

kaç dakika için salon<"lan çıktı. Bu 1 

fırsattan istifade ederek talaşla sor · 1 

25-28-2-5 9786 

dum: --------------
- Metice ne oldu? Hizmetçi aranıyor · 

· Zanelli, masanın listündeki şarap Evde çahştnak Uzere bir 
kadehini aldı. Bir hamlede son dam. kadan aşçı ve bir hizmetçi 
lasına kadar içti. Gülerek cevap 1 

haramyor. lstiyenlerln idare 
verdi: hanemize müracaat etmeleri 

- Netice mi ne oldu? Biraz C 
evvel birlikte yemek yedik!. 

Avukatlık Kan Unu 
/\anım No: 34<J9 Kabul tarihi : 271611938 

ı\e§ri tarılıı : 141711938 

- Dünden artan -

A) Levhaya kayid talebinden itibaren üç ay içinde baro mmtakası 
dahilinde ikametgah edinilmemiş veya ikametgahın sonradan mıntaka 
haricine nakledilmiş olması ; 

B) 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı mecburiyete riayet edil-
memiş olm~sı; 

C) Avukatlıkla içtimaı caiz olmayan bir hizmet veya vazife deruhte 
edilmi;; olması ; 

D) Avukatın malları üzerindeki tasarruf salahiyetinin mahkeme kara-
rile tahdid edilmiş olması ; 

E) Avukatlık vnifeleri devamlı surette ifaya mani akli bir arızanın 
tesbit edilmiş olması ; 

F) Medeni hakları istimalden menedilmiş bulunması ; 
G) Türk vatandaşlığı sıfatının kaybedilmiş olması ; 
H) Mahkeme veya disiplin meclisi kararile işten veya meslekten çı -

karılmış olması . 
1) Meslekten istekle ayrılmış bulunulması. 
Madde 58 - Levhadan silme kararı baro idare meclisi tarafından 

verilir. 
57 nci maddenin (H) ve (1) hendlerinde yazılı haller haricinde, ala· 

kadarın karardan önce dinlenmesi veya dinlenııek üzere davet edilmiş 

olması şarttır. 

Alakadar, bu karar aleyhine tebliğ tarihinden 15 gün içinde Adliye ; 
vekilliğine itiraz edebilir. 

Madde 59 - 57 nci maddeye gör~ kaydio silinmesini mucib olan 
hallerin zevalini ve ilk kayde esas teşkil eden şartların varlığını isbat e

den avukat levhaya yeniden kaydedilmek hakkını ibraz eder. 

Bu kanunun 54, 55 ve 56 ncı maddeleri kaydin yenilenmesi taleble· 
rinde de tatbik olunur. 

Madde 60 - Cezai veya disipline müteallik bir karar netice~inde 
meslekten çıkarılanlarla ikinci maddenin ( A ) bendinde yazılı suçlar
dan dolayı mahkum olanların ruhsatnamesi Adliye Vekaletince geri a
lınarak ibtal ve kayidleri bir daha yenilenmemek üzere terkin olu· 
nur. 

Bu muamelenin tatbiki kararın kat'ileşmiş olmasına bağlıdır. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

Kilo Fiati 
CINSı En aı En çok Satılan miktar 

lC. s. A. S. Kilo 

-Kapimalı pamUk 
r==-=- I== -

Piyasa parla~ • -26,50--
Piyasa temizi .. 
iane 1 -iane 2 
Ekspres 
Klevlant 25 33,50 

-c-

YAPA~I 
Beyaz 

1 1 

1 Si~ah 1 

Çl~fT --Ekspres 

ı--ı iane 
Yerli "Yemlik,. 

" "Tohumluk,, 

HUBUBAT 
Pu~day Kıbns 

,, Yerli 

" Men tane ·--
Arpa 
FasuJya 
Yulaf -----
Delice -
Kuş yemi 
Keten tohumu ' Mercimek 

1 Susam 15,50 

UN -I: ört yıldız Salih 
üç .. .. 

-
.~ .s:ı -Dört yıldız Doğruluk .D .~ 
~ - üç .. .. 
~.El Simit 

" - !O ·-·> Dört yıldız Cumhuriyet .. .:w: ::ı 

~ t>' 
üç .. " Simit 

" 
Llverpol T elgraflan Kambiyo ve Para 

1 / 10 / 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Santıın Puıe 

Hazır 

1 
4 80 Liret lso-116 Rayişmark 

1. Teşrin Va. 4 60 
' Frank ( Fransız ) 

2 Teşrin 4 73 ,, Sterlin ( İngiliz ) -6-0l 
Hint hazır Dolar ( Amerika ) -1-26 

1 
1 

T!rbazl 

---------,------·------------------~------__... __ ___ 
Doktot Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde.uzun müd. 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hililiahmer civannda Müslüm apart • 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 ya ka· 
dar kabul eder. g. A. 9598 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış mtşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı KROM 

olduğu iç:n kat'iyyen paslanmaz. 

Ucuz, şık bebek arabalarımızı, 

2 Teşrinievvel 

-, 

TtiRXtYl! 
CUMHV IİYETf 

ZIRAAnB.ANKASI 

Adler ve Singer 

bisikletlerimizi, Nauman Dikiş, 

iDEAL ve ERIKA .yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz. 

& 1,-------------------

Veresiye ve peşin satış yerimiz : 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon: 168 
9490 

Telgraf : B~şeğmez 
73 

TÜRKSÖZÜ 

IMatbaacıiıkl 

Mütenevvi renkli 

l LAN 
* 

Nevyork 

_3_,~ 

7 90 Frank ( İsviçre ) 

3-r6 
00- 00 . 

her türlli tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 
matik makinalannda 
yap~ırabilirsiniz. T A B :::ı __________ , __________________________________ __ 

IRMAK HAMAMI 
Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ômer Lütfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın müşterilerimin 
sıhhat ve istirahatlerini göz önünde bu1undurarak bütün ma)zt"meyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor , ucuzluk 9779 
8 

-K-ö-rt-i rlg_R_a_d-io-la_r_ı _1 
Ntş' enizi, zevkinizi artıracak ve evinize girecek yalnız K ö rti n g 
Radiolarıdır. Güzel möble, tabii ses, parazitsiz müzik ve çifte hö. 

parlöıü Körting Radiosunda bulursunuz. 

1 

Belediye civarı 
9799 2-3 

-----------------------------------------------
Milli Metısucat Fabrikası Ltd. sosyetesinden : 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/Ağus· 
tos/1938 tarih v~ 3990 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlar la 
kabotlarımızın satıla, ağını ilin ederiz. 

Genişlik Top Kuruş 

Şapkalı Tip 6 . 85 Cm .. 36 Metre 670 
.. .. 6 90 • 36 .. 700 
.. " 5 85 " 36 • 697 
.. .. 5 90 .. 36 .. 728 

Arslanlı .. 2 90 .. 36 .. 729 

1 - Yu!carıdaki fiyatlar Fabrikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara 0/0 2 

zam yapılır. 

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

4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. 
5 -Sipari~ kabulu ve sevki fabrikamızın t/Mayıs 938tarihli temin 

müstenittir. 6 9701 

a. • 

fil.~~·. \ 
, 

, 

' . 

-.. 
.e 

karneler, 
* 

Eserlerinizi Türk· 
sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 
eseriniz daha kıymet· 
lenecektir. 

KIT AP 
k . ·ı .,e 
artvızı . . ııı 

tab işlerıı1 ~ 

bir zamaııd• 
11 

bir şekilde ~ 
rufatla Türk 
pılır . Kütüphanenizi gü 

u 11<":,tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı · Türk· 
sözünün mücellithane· 

~inde ya O.tırınız. Nefis 

• 

C l L D 
* 

GAZETE 
Tür~soı~ 

·r·· ksöııı-sı ur 01 
ka her bot 
mecmua, ta 

. 
Malatya Bez ve iplik fabrikas Türk Anonif11 f. 
Adana m ~nsucat fabrikası direktörlüğ ündel1' 

iktisat Vekaletinin 19 .8 938 tarihli resmi gazetede neşretti!\ 
fiatları esasları dahi!inde fabrikamızın imal etmekte- olduğu k•P" 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

C i n s i Tip Beher J3t~ 
No. Genişlik Tı>p m. f o~ 

Çifçi 2 75 36 611 
Astarlık 14 85 36 6 ~ 

1 - Satışlarırr.ız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan 8 

siparişlere 0/o 2 zam yapılır. 
2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile g 

5 

-------------------------------------..------------ ---------------------------------------Adananın ilk (Biçki Vurd 1 : 
Her mevsim ve 

ç A 
Al bayrak usta fa 

!arının muvaffakıyet 

muhite gore 

y 
Nezih 

sırrı bundadır 

Çay 

Refika Recep Tümer~ 
Her gün 9 dan 12 ye kadar yeni tal ebe kaydına başlı! 

sonmodellerle atölye kısmını da faaliyete geçirdiğini bildirir· 
1 . ·~ıı 

(Yurd : Kızılay caddesinde ıstı 
G. A. 15 9691 karşısındadıl.) Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, ._. ______________________________ __. 

. hususi kutu ve paketler içinde 1 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi / 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunalhcı aıcalım karfılar 1 
c. 

Umumi 

Adana Türksöıiİ 


