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Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

. Çekler Macaristariın 
' 
~~teklerini redetmiyor! 

" ... ~--._ ., ... .. 

Alman işgal hareketi dün 
erdi sabah patırtısızca sona 

Bay Bitler Münihten Berline döndü 
ı Berıi . 
'lıın 1 ~· • 3 ( Radyo ) - Alman kıtaatı Südet mın· 
~ek On tamamen işgal etmiştir. 
.lıı~ıe.Oslovakya cumhur reisi Bay Beneşin riyasetin-
1~ rno~lln Çe.k kabinesi siyasi partilerin mümessille
~uı eı ll~akatıyle Polonyaya ait mıntakanın terkini 
a ba.~~ış ve polonya kıtaatı bugün bu mantıkayı iş
~itı lltnıştır. 
~en~r Münihten ~erline dönmüştür. 

1~ et ayn, Bay Hitleri Südetlerin baş komıseri olarak 
rtııştir. 

Prag : a:( Radyo ) - Garp mıntakıılarında bazı 

küçük h11diseler olmakla beraber her tarafta sükun hü· ı 
küm sürmektedir. 

Macaristanda, Çekoslovakyadaki Macaların ayni Sü · 
detler gibi haklarına hakim olmalarını talep etmekte· 
dir 

Çek hükumeti bu talebi redelmenıektedır. Bu talep 
bir Çek - Macar komisyonu tarafından müzakere edi· 
lecektit. 

15 inci yıl hazırlıkları Yeni konuşmalara 
başlanıyor 1 ~ ~ayramda Ankara ya 

~ 1824 izcimiz gidecektir 
İngiliz-ltal~an anla!ma-

1

1 

sının merıyete vaz ı 

meselesi • 

ekteplerde hazırlık I Loudra : :l ( Koyler )- ,Star ga-1 
zetesinin aldığı bir habere göre J 

Musolini , lngiltere-ltalyan anlaşına
•lnııı meriyete konmasını ve diğer 
ihtilA!lı me~eleleri halletmek üzere 
lngiliz Ba~vekilini bir mü!Akata da
vet edecektir. 

l~nkar , .... a. : 3 (Hususi muharrimiz-
"Ult" On b . ur Bakanlığ-ı, Cümhurrlye· 

tar•! eşınci yıldönümünün yurdun 
~ tında bulunan ilk, orta ve 

ed · ıuret rısaf mekteblerinde parlak 
"lıkı te kutlanmasını temin için 
u arını 'k n Ilı ı mai etmek üzeredir. 
~e lı ektepler bu mesut ve tarihi 
liılı;zırlıkJı bulunmak için şimdi
&uııı:'~a başlıyacaklardır. 

\ı l• urıyetin on beşinci yıldönü
, 'sad" 
' ııda Uf edeu haftada ilk okul-
lu,- bütün derslerin mihveri 
n3 '~:t ve. A.tatürk inkilabı mev

'ıtıetdestedılec.ektir. Ort~ okulla:· 
1~nik ' ınuallım okullarıyle er~ık 

e
fl: ~n ~7 b'o~u~larında 24 Birinciteş

lıın ırıncı Teşrine kadar öğle
'Yet~arı dera gösterilmiyecek 
Yetil onferanslar verilecektir . 
. ıtı 1 e~ek konferanslar Atatürk'ün 
~eline ısti~l.'il mücadelesiyle cüm· 
bqlu lesısınde ve Türk inkilabı· 

~ır lcba n_ safhalarında Büyük önder-
f. • tuz ett' . T oP .,'Ulıt . ırııecek, ürk inkıliibı-

6)0 ~ de:~ıf c.eph~leri imparatorluk 

1
7 tanı Vazıyetıyle mukayese edi. 

:,kn;k andıracaklardır. Orta tedri· 
şsr .tullıh ~e erlik okulları tarafın· 

'nde Ut~yet ve inkılap mevzuları 

0od 11 ~·ı lllılli ve vatani bir piyes 
ı:ık 1 

ecektir 
ı uııar .. · . 

~ ' lıa 
1 

Cumhurıyet bayramına 
2 ~11e dış an aşağ'ıya kada süslene-

~ a,~atlara ve diğer yerlere ve
~i. 1 acaktir 

'~ •!t . . 
·t linc· 1•~aftan Kültür Bakanlığı 
~\ iıei; Cumhuriyet bayramına ge-

l 
Q~ er için hazırlıklar yapmak-

V 1 ~· n h/11 yurdun her tarafında 
~''ne t ve muallim mektekleriy-

~ 16 zmir, Konya sanat okulla-
1{ ~it;, er kişilik birer izci kurubu r \tiı,,; Vilayetlerden geleceık o 

111ir, n sayısı 1824 olarak teshil 

• ı.. .. 
'\() .. 

YUn Papazı 

Ankara Okullarından. iştirak e 

decek izcilerle birlikte on beşinci 
yıl dönümünde yapılacak geçit res 

minde bulunacak izcilerin sayısı 
2750 ye baliğ olacaktır. Sehrimize 
48 kişilik bir izci takımı ile iştirak 
edecek olan· ıiseltr Adana, Balıkesir 

Edim~, Eskkişehir, Erzurum, Sivas, 

Afyon, Antalya, Bursa, Diyarbakır, 
Galatasaray ve Haydarpaşa, lstan

bul Kabataş, Perlevniyal, Vefa, Ga 

ziantep, lzmir, Kastamonu, Konya, 

Kütahya, Matal)a, .Samsun, Yozğat, 
T rabzoıı ve Kars Liseleri Muallim 

mektepleri de Adana, Balıkesir, E· 
- Gerisi ikinci sahifede -

Japon hariciye 
nazırlığı 

Tokyo : 3 ( Radyo ) -- Japon 

Başvekili Bay Konoye , Ugakiden 

münhal kalan Japon hariciye naza 

reti vazifesini muvakkaten idare 

edecektir . 
Bundan böyle Çine karşı çok 

şiddetli bir politika takibedilecek

tir . 

Japonlar zehirli gaz 
kullanmağa başladı 

Uzak şarkta 
bir harp 

Hankovdan blı-

çok çetin 
başladı 

göı-Unu, 

Şanghay : a (Radyo) -- 1 Iaııkovdaıı verilen bir habere göre, Japonlar 
muhtelif cephelerde zehirli gaz kullanm•şlaı•drr. 

Şanghay : 3 (Radyo) - iki gUndenberi hemrn butun cephelerde haı·p 
şiJdetini arttırnnştır. Çinliler şimalde ;: Japon alayını bozguna ugratm>Şlar
pır. 

(.._.._ "'"""' ~'""'--'\ Londra - Roma konuşmaları ~ İngiliz Bahriye f 
,Nazırının istifası f. M ı· . Ç b J · ~ usso ını, em er aynı 
1 YEN~::LE~~~~:LAR ~ bir mülakata davet etti 
~ Londra : 3 ( Radyo ) ~ 
~ - İngiliz Bahriye Na-~ 
i zırı istifa etmiştir. Va-~ 
~ ziyeti hazıra dolayısile ~ 
} başka istif ~lar da bek ~ 
- lenmektedır ( 

Ganüllüler meselesi hal 
İtalyan -İngiliz anlaşması 

edilir edilmez 
meriyete girecek 

~ ' 

Roma: 3 (Radyo)- Bay Musso 
lininin, İngiliz başvekili bay Çember
laynı bugünlerde hir müliikata davet 
edeceği kuvvetle söylenmektedir. 

-Çemberlayne mülakatına büyük e· 
hemmiyet verilmektedir. Bu mülaka
tın istikbal için çok büyük manası 

olduğu söylenmektedir. 
1 Çemberlayn-Mussolini arasında ya

Ar as Ce-
1 

pılacak konuşmalarda gönüllüler me
selesi hal edilecek ve biliihere derhal 

1 
Rüştü 
nevreden 

Bütün Roma gazeteleri bu siyasi 
baş makalelerini bu mevzua hasret
miş ve lngiliz -İtalyan münasabatının 
istikbali üzerinde hararetli neşıiyatta 
bulunmuşlnrdır. 

dön d Ü 1 lıalyan-lngiliz anlaşması meriyete gi-ı 
I reeektir. siyasi mahafillerde, Musolini 

Bay RU,tu Aras 

lstanbul : 3 (Telefonla ) - Ha· 
riciye Vekilimiz Bay Tevfik Rüştü 
Aras Cenevreden lstanbula dönmüş· 
tür . 

Kızlarımız da 
futbol oynayacak 

Orta , Lise ve Yüksek ınek. 
teplerde talebe Spor bürolarının 

teşkiline karar verilmiştir.Maarif Ve 
kiiletı bunu'l için bir nizamname ha· 
zırlamıştır . Bn nizamnameye göre , 
mekteplere devam eden 17 yaşındaki 
bütüıı kız ve erkek talebeler her 
mektepte kşkil olunacak Spor büro. 
!arına devama mecbur olacaklardır. 

Spor bürolarında futbol da dahil 
olduğu halde her nevi Spora yer 
veril~cektir. Talebeler hariçteki Ku 
Jüplere iştirak edeceklerdir. 

Dlkkatoeır: 

Maznunlarırı adliyeye 
götürülmesi 

~ dliye binası bugünkü yerine 
- taşınalıdanberi sokaklarda 

çirkin ve medeni bir şehre yakışmı· 
yacak bir manzaraya rast geliyoruz. 
Hergün birkaç kere bir çok eli ke· 
lepçeli insanlar önlerinde ve arka· 
larında birçok süngülü jandarma ile 
hapsaneden adliyeye götiirülüyor. 
Yazın cehennem gibi sıcak günle· 
rinde, kışın şakır şakır yağmuru al· 
tında bu zavallı insanlar mevsimine 
göre bazan buram buram terliyerek, 
bazan tirtir titreyerek hayli uzun bir 
mesafeyi yürümektedirler. 

Bu insanların hiç birisine kanun 
henüz mücrim dememiştir. Belki iç· 
lerınde bir çokları beraet ederek 
bir müddet sonra temiz, lekesiz va
tandaşlar sırasına girecektir. 

1 -~~~~~~~~~~~~-

1 DEMiRYOLLARIMIZ 

Erzincan' a ilk tren · 
yarın sabah giriyor 

Kemah istasyonu merasimle açıldı 
Ankara : 3 (Hususi muhabirimizden) Gelen haberlere 

göra , Kemah şUmendöfer istasyonu dUn merasimi& açıl
mı,tıı- • 

ııic: T••rlnln be,ıncl gUnilde ilk tren Erzlncana varacak
tır • Hattın açılı• resmi Cum

Avusturya civa maderıi
nın işlenmesi 

Viyana : 3 ( Radyo )- Viyana 

sergisinin Maden işletme , kısmında 

Almanyada pek nadir bulunan civa· 

mn Ostmark'm tek bir civa madeni 
bulunan bir civa toprak halitası 

teşhir edilmiştir . Avusluryanın Şi· 
mali Kürnten de Drautal şehrinde 

bulunan sulfatlı civa Dellach maden 

ocaklarında işletilmektedir. 

Son senelerde , bu civa ocağı 

faaliyetine halel gelmişken Avus-

huriyet Bayramında yapılacak 
fır • 

Sivas-Erzurum hattının açık bu 
lunan İliç istasyonundan sonra Güllü
barz , Eriç , dumanlı istasyonları da 
Cumhuriyet bayramını takiben açıla
caktır . 

Kemah , Erzincana 49 kilometre 
mesafededir . Devlet Demiryolları 

bu münasebetle alakadarlara yaptığı 
bir tamimde , halen tatbik edilmekle 
olan bilumum şebekeye mahsus adi 
ve tenzilatlı tarifenin yeni açılacak 

lıiç-Erzincan kısmına da ayni tatbi
kini ve 125 numaralı tarife mucibince 
bu kısımda yolcu ücretlerinin yüzde 
elli tenziliitlt olarak hesaplanması 

lazım geleceğini bildirmiştir. 

' turyanın Almanyaya ilhakından son· 

ra Berlin hafriyat ve keşfiyat ma

kamının yeniden tetkikatından sonra 

burada iki büyük civa menbaı bu-

lunmuştur . Vasati hafriyattan elde 

edilen civa yüzde bir, ve tet suretle 
elde edilenlerin civa miktarı yüzde 

dörde kadar çıkmaktadır. 

BELEDiYE SEÇiMi 
DEVAM EDiYOR 

İntihap münasebetile şehrimizde 
yapılıyor hergün tezahürat 

Şehrimiz Belediye Mecllsi seçimine dünde devam olun· 
mu,tur . 
Adanalılar Uç gUndenberı seçim l•lne bUyilk bir alika 

göstermekte ve her gUn ma
halle mahalle , ı-eylerln atıldı

jı mahalle geleı-ek seçim va 
zifesini yapmaktadırlar. 

lson dakika 
Evvelce de yazdığımız gibi , 

reyler , Yıldız Gazinosu salonunda 

1 
atı !maktadır. 

intihap münasebetile şehı imizde 

hergün tezahürat yapılmaktadır . 

Seçim faalıyeti Cumaertesi giinü 

akşamı nihayet bulacaktır. 

l'rağ : 4 ( Sabaha karşı ) - Çe
/,os/ovakradaki siyaset , ilim ve güzel 
>a.naılar alemine mensup mümtaz şah· 
siyeıler Fransa ve lııgi/tere11in ihane
tini pro/Jlsto için blt memleketlerden 
almış oldltlcfarı nişan ve madalyaları 
iadeye karar vermişlerdir . 

Binaenaleyh bu insanları halkın 
hakaret dolu gözleri öl"ünde müte 
madiyen teşhir etmeğe hakkımız 

olmadığı gibi, bu manzaraya sadece 
insanlık bakımındanda yüreklerimi· 
zin razı olmaması lazımdır. Diger 
taraftan da inzibat ve emniyet ba· 
k ı m ın dan da bu u su 1 ü n p ek yeri n d e !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -bir şey olmadığı kanaatındayız. Bir 
mevkuf otomobili bütün bu mahzur· 
ları ortadan kaldıracak bir hal ça· 
residir. Degerli adliye müfettişi B. 
Arif Yazar'ın şehrimizde bunmasın-
dan da istifade ederek bu hususta 
kendilerinin de dikkat nazarlarını 
çekmeyi faydalı bulduk . 

Nefis bir hikaye 

• 



• 
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Şehir haberoerı 
ZEHiRLi ŞEFTALiLER '-m ........................................................................ ,.,, Dört gün süren d .. 

Leonardo da Vinci'nin zehirli şeftalileri 
L. Burcia'ya düşmanlarını öldürtmeğe yaramıştı 

Zühtü Durukan 
Şehrimizdeki işini bitir-

Ehli hayvan sergisi 

Pazar günü valimiz 
tarafından açıldı 

Gelecek sene 9 Mayısta Mila 
noda büyük bir sergi açılacaktır . 
Bu sergide diınyanın ve Renesans 
devrinin en büyük, en meşhur ilim 
ve ressamı , Leonardo da Vinçi'nin 
bütün eserJeri teşhir edilecektir. 

Bu sergi Musolininin Mareşal 

Badogliyo ve Marki Sabotinanın hi 
mayeleri altında bulunacaktır. Ayni 

zamanda sergide Leonardo da Vinçp 
nin bütün eserleri ilk defa olarak 
toplu bir halde teşhir edilecektir • 
Avrupa ve Amerkanı müze ve ga 
lerilerinde nekadar Leonardo da 
Vinçinin eserleri varsa, hepsi ltıl· 
yaya getirilecektir. 

Bu ser ki için, şimdiden büyük 
hazırlıklar yapılmaktadırır. sergiyi 
hazırlamakta olan heyet, müzeleıde 
ve hususi ellerde hulunan bu kıy· 
m ti ıesimleri , sergide teşhir edil· 
mek üzere sahiplerinden istemiş 

Sergiyi ziyaret edecek olanlara 
büyük kolaylıklar temin edilerek 
ayni zamanda bütün tren hatlarında 

büyük tenzilat yaplacaktır. 

••• 
EserJeri ilk drfa olarak, bir ara. 

da bulunacak olan Leonardo da 
Vinçiyi, gerçekten dünyanın en bü
yük ressamı olarak sayabiliriz . Fa
kat yalnız resim yapmakla kalma· 
mıştır. Onun dehası çok büyük, çok 
pn~ti . j 

Ressamlığından maada Leonardo 
da Vinçi ayni zamanda mükemmel 
bir heykeltraştı • Devrin en meşhur 
mimarlaı ından da birisiydi . Fizikte 
yarattığı eserler o devrin harika. 
sıydı. Leonardo musiki ve tıb ile 
uğraşmış, hatta şiirler de yazmıştır. 
Sayısız ilmi eserleri de vardır . Bu 
eserlerinde, su kanunlan hakkında, 
fizikten, topçuluktan, cebirden, kim. 
ya ve tıbdan bahsetmiştir . Ayrıca 
harp bilgileri h&kkında da bir eser 
yazmıştır , 

• * • 
Leonardo da , Vinci tayyarcci

likte de ilk uğraşanlardan biriydi. 
Bu geniş istidatlı sanatkar, 1452 

de Ankyanu di Valdarnoda Vinci vi· 
)ayetinde dünyaya gt.lnıiştir. Babası 
FJorentin dukasının katibiydi. Nikah 
lı üç karısıyle yaşıyordu ve birçok 
çocukları vardı. lşt~ küçiik Leonar· 
donun gençliği, Lu üç üveyanası ve 
kardeşleriyle geçmiıtir. 

14 yaşına geldiği zaman resim 
riyaziye ve rliğer ilimleri öğrenmek 
için evden ayrılmıştır. 

* • * 
Leonardo bir müddet sonra bir 

keman müsabakasına girmiştir. Ke· 
man çalarken herkesin nazarı dikka 
tını celbetmiş, bundan sonra Luda· 
viko Maronun sarayına çağmlmıştır. 
Dukanın hizmetinde 1499 senesine 
kadar kalmış, sonra Florensaya, ora 
dandi Venedik raMim •mekteplerinin" 
eserleri üzerinde çalışmıştır. 

Leonardo da Vinci V eoedikten 
tekrar memleketine dönmüş, Mediçi 
ailesinin hizmetine girmiştir. Mediçi 
dukasınm harbiye mühendisi sıfatile 
hemen hemen bütün ltaJyayı gezmiş. 
tir. Au ilim, o devrin hemen bütün 
ilmi sshalarında büyük muvaf.akiyet 
ler elde etmiştir. Leonardonun evin 
de zehirli bacek ve arümcekten mü· 
teşekkil büyük bir kolleksiyonu var 
dı. Çünkü kf"ndisi zehirler üzerinde 
çok uğraşmıştır. Bahçesinde gaytt 
iri cins güre! bir şeftali yetiştirmeğe 
muvaffak olmuştu. Bu şeftalilerde 
mühim bir zehir bulunuyordu. 

Bunları ilmi tetkikler için bahçe 
sinde gizli yetiştiriyordu. Fakat ne
den sonra LukraçyaBorciy8' busıdan 

miş ve Konyaya gitmiştir 
haberdar olmuş, ıcftalileri çaldırmııl 
düşmanlarını onlarla zehirlemeğe 

muvaffak olmuıtu. 
Leonardo'da çiçek ve güllere 

: karşı büyük bir sevgi vardı. Yetiş· 

tirdiji siyah güller o devirde çok 
u.t'şhardu. 

Leonardo askeri mühendis sıfa 
tiyle, meşhur Papa 6 ncı Alcksand 
rın oğlu Sezar Borciyaya da biz. 
met etmiştir. 

Askeri tetkikler sahasında da 
sayısız eserler bırakmıştır. Bu eser· 
1erde, gemilerin batırılmasından , 
muhtelif silah ve aletlerden, dt'niz· 
alb gemilerinden , gaz maskelerin· 
den ve ~iğer harp ilet ve malzeme· 
!erinden çoğu Leonardo da Vinçi'nin 
çizdiği esaslar üzerinde bugün bile 
askeri malzemeler olarak kullanıl 

maktadır. 

1497 senesinde Leonardo da 1 
Vinçi ilk paraşütü de krıfetmiştir . 
1513 ile 1516 arasında ' onti batak 
!ıklarım kurutma teşebbüsüne de gi : 

1 
rişmiştir. Fakat kifi derecede yardım 
göremediği için, bu İşten vazgeç· ' 
miştir. 

Leonardo da Vinçi rejisör ve 
dekoratör olarak da muuaffak ol· 
muştur. Bu muvaffakiyet: bilhassa 1 
Biyanka Mariya Sforça, Maksimil- j 
yan d'Este ile evlendiği zaman her 
kesin nazarı dikkatini celbetmiş· 
tir . 

Leon!lrdo da Vinçi bir müddet 
12 nci Lui'nin hizmetinde de bulun 
muş , sonra da Fransa Kralı Fran. 
suvanın sarayında oturmuştur. 

Oradan tekrar ftalyaya dörı. 
müş, 2 mayıs 1519 da Klua duka· 
sının sarayında ölmüştür. 

Belediye azalığı seçimine na· 
zaret etmtk üzere şehrimize gelditi · 
ni yazdığımız 'Samsun mebusu Du 
rukan vazifesi h;tama erdiğinden 
dolayı Konyaya gitmiş ve istasyonda 
vali ve parti reisi Tevfik Hadi Bay 
sal, belediye ve hükumet erkim ta· 
rafmdan uğurlanmıştır.· 

Mektep ·kitapları 

ilk ve orta tedrisat talebelerine 
mahsus kitapların kafesi şehrimizde 
ki kitapçı'ara gelmiştir. 

Şehrimiz okullarındaki hemen 
bütün talebeler kitaplarını almış 
bulunmaktadır. 

Okul kitaplarının bu yal her se· 
nekinden çok önce hazırlaruş~ ~~ph~ 1 
sizki kültür bakanlıiımızın buyuk bır 

1 
muvaffakiyctidir. 

Bir yangın 
oluyordu 

saat 19 da Ulucami 
medr~sede yangın j 

1 

Koşu yerinde açılacağını yazdı 
ğımız ehli hayvan sergisi pazu gü 
nü saat onda vali ve parti reisi Tev 1 
fik Hadi Baysal tarafından açılmııtar. · 

Bu güzel sergi halkımız rarafın· 
dan çok betenilmiş ve tdktir edil· 
miştir. 

Bir adam 
bıçaklandı 

Kayışlı köyünden Demir oğlu 
Süleyman adında birisi, dün, ayni 
köyden Siileyman oğlu Aliyi bir 
Bıldırcın avı meselesindtn dolayı 
bıçakla yaralamıştır. 

Suçlu yakalanmış yaralıda mem 
Jeket hastahanesine sevkedilmiştir. 

Dörtyol elektrik 
tesisatı 

Dörtyol elektrik teıisatııun inşa. 

sına bu yakında başlanacaktır. in. 
şaat münakasaya konulmuştur. Dört 
yolun elektriki sudan istihsal edile 
cektir. 

Elektrik tesisatının kurulması 

için 30,000 lira kadar bir para sarf 
edilecektir. · 

Hayatında yarattığı şaheserler vermemış· 
ekseriyetle t'n büyük muzelcr ve en Gök yüzü açık ' hava hafif rüz. ' 
meşhur galerilerde bulunmaktadır· ı garlı. En çok sıcak gölgede 27 de- · 

lar. En meşhurları l..uvr'daki "Ere Parmak izleri il rece. Geceleri en az sıcak 14 de 
mitaj,, galerisinde, sonra Uftçi ga· 

1 
rece . lerisinde, Vatikanda ve diter resim 

galerilerindedir. 1 Dahiliye Vekaletinden vi-
1 Sergide Leonardo da Vinçinin 1 liyete gelen bir tamim Y b J J 

pek tanımayan eserleriyle beraber, 1 ·ı a ancı ara yapı a-
en meşhur şaheserll'fi de teşhir edi. 

lecektir. Memleketimizde oturan ecnebi cak bazı t~bJiğat 
Bun1ar : ·' Son akşam yemeği,,; tabalılardan Türkiye Cumhuriyeti 

" Cokonda ,, (Mona Liza) ; "Beıa· tabasına geçmek istiyenlerin sabı
reti Meryem,, ; "l..eda ,, ; " Mukad· kalarını tetkik etmek için verecek· 
des aile ,, ı " Aziz Yerohim " ve· leri istida üzerine parmak iıleri 
sairedir .. alınmakta idi. Ayni zamanda mem· 

~~~---~!!"!!'"'!!"""""'!!"!!!!!!!'!!!!!"'"",...s!!""""'!!~~ leketimize pasaportsuz ve kaçak ı 
olarak gelenlerin parmak izleri ile 

Tedav~le çıkarılan yeni fototraflarının alınması usulü ittihaz 
banknotlar 89 milyon edilmişti. · 1 

Türkiye Cumhuriyet ~lerkez Ban 
kasmdan : 

Bankamızın 15 ikinci Teşrin 
1937 tarihinden itibaren tedavüle 
çıkarmıya başladığı yeni harfli ban. 
knotlardan 1 llkteşrin 1938 tarihine 

Dahiliye Vekaletinden şehrimiz ı 
deki alakadarlara geltn bir tamimde 

1 
bu gibilerin Türk ırk ve hırsından 
olanların muhacir sıfatile memlc:kete 
gelenlerin parmak izinin alınmasına 
lüzum yoktur. 

kadar: ------------
Beş liralıklardan 

On " 
Elli .. 
Yüz 

" 

31,595,615 
17,202,690 
21,061,200 
19.231,900 
89,091,405 

C~man seksen dokuz milyon 
doksan bir bin dört yüz beı lira 
tedavüle çıkar ılmaş ve ır.ukabilinde 
eski harfli banknotlardan ayni mik· 
tar, yani seksen dokuz milyon dok· 
san bir bin dört yüz beş lira teda· 
vülden kaldırılmışbr. 

YENi NE,RIYAT 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 106 ancı aa· 

yısı çıkmıştır. Bu sayı çok güzel 
yazı ve resimlerle doludur. Çocuk· 
lınımıe ttvli1e ederiı. 

Ankaradaki tıp 
fakültesinin inşaatı 

Ankara: 3 (Hususi muhabirimiz 
den)- Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti şehrimizde kurulacak tıp 
fakültesi inşaatı için hazırhklarına 
devam etmektedir. Bakanlık ilk defa 
olarak fakül tenin doğum ve nisaiye 
kıliniğinin inşasını eksiltmiye lroya· 
caktır. 

Açılacak olan tıp fakültesi tale 
besinin tetkik ve müşahedesini art· 
tırmak üzere 1200 yatakla birde 
hHtahane inşa edilecektir. Bu suret 
le Ankaramız yeni bir hastahane 

daha kazanmış olacaktır. 

Türkiyede oturan yabanalula 
Fransız mandası altındaki Şark mem 
leketlerinde mukim eıhasa tebliğ 
olunacak hususi ve ticari muame · 
lelere ait Adli evrakın Adliye Ve· 
kileti vasıtasile gönderilip gönde· 
rilmiyeceği L,azı mahkemelerce te
reddüt edilmekttdir . Adliye Veka· 
lcti , bu münasebetle alakadarlara 
yaptığı bir tamimde bu gihi tebli
gatın eskisi gibi Vekalet vasıtasile 

yapdacaAını bildirmiştir. 

Okullarda Sporun ınec
buriyeti talimatnamesi 

Kültür Bakanlığı ,. yeni beden 
terbiyesi kanununa mekteplerin de 
uymalannı temin İçin bir talimatna· 
me hazırlamıştır. 

Lise ve yüksek uıektep talebe· 
sinin mecburi Spor yapmaamı temin 
edecek olan bu talimatname son 
bir defa daha gözden geçirilmekte 
dir. 

Talimatname bu mekteplerde 
SP.Oru mecburi tutmıkta ve Sporun 

' kurulacak olan bir Spor kurumu 
tarafından organize edilmesini sağ· 
lamaktadır , 

Spor kurumunun Başkanı mek
tep Direktörleri, Kaptanları da be· 
den terbiyesi Öğretmenleri olacak 
l!t 

Toprak tevzii 

Artık iskan mevzuah 
dahilinde yapılacak 
Kabul ediltn toprak tevzü tali 

matnamesi, tamimen vilayete tebliğ 
olunmuştur. Maliye vekaletinden 
vilayete gelen bir tamimde toprak j 
t~vzii talimatnamesinin lzmir ve An 
kara ile di~er bazı viyitlere tastik 
edilmiyeceği, lzmir vilayeti dahil_in· I 
de topraksız halka verilecek arazının 
iskan mevzuatı dahilinde tevzi edil 
mesi lazı~ geldiği bildirilmiştir. Di· 
ğer yerlerde arazi tevziatı maliyece 
teşkil tdilecek heyenler marifctile 
yapılacaktır. 

Maden direği 
şirketi kuruluyor 

Zonguldak'ta bulunan Yf ni kömür 
şirketinin~ iştirakiyle 300.000 lira 
sermayeli bir maden diğeri limitet 
şirketi kurulması kararlaşmış ve şir 
ketin esas mukavelenamesi Ekı>no 
mi bekanlığınca tastik olunmuştur. 

Şirket, madenlerin direk ihtiya· 
cını temin edecek, maden direği . 
satacak, maden direti için orman 
işletecek, maden dirl'klerinin kara 
ve deoiı:de nakliyatını yapacak lü 
zumu helinde dış memleketlerden 
maden direği ithal edecektir. 

Japonlar zehirli gaz 
kullanmağa . başladı 1 

- Birinci sahifeden artan -

Macaristanda Kesketmet 
da emlak ve akar sahibi J ..._. 

adamın oğlu olan Elek POIJ .. 
güzel ve çok ztngin niş~ 
Dekane ile berabn medtDI 

nnı kıydırmak üzere nikab 
nun karşısına çıkmışhr. 

Tabii iki nişanlı yalnız 
Bayramlı'< elbiselerini fİ da 
sürü hısım akraba, eş dost 
berdir. Belediye dair(sinİO 
nikah salonu iğne atsan ~ 
mez bir halde luncahınÇ 
Her kes neşe içersinde ... f. 
sırada nikah memuru sert ~ 
bu izdivacın kanun'!n akt 
ğini söyleyince hem nişanh 
de davetlilerde hoşafın y•I' 
yor. 

Evlenmenin yapılamalll 
bebi basittir: Mari on altı 
dır. Evlenebilmek için Madf 
nuna göre adliye vekaletin~ 
ade almak mecburiyetind~ 
buki evrak arasında böyle 
kağıdı yoktur. 

Fakat çocukların ebeveY" 
laştırılan ıiüğün tarihini 
temediklerinden ve bütün 
bitmiş, danalar, kuzular, 
kesilmiş, eski şarap fıçıları 
ferinden çıkarılmış bulıJn 
davetliler Belediye dairesi 
ru düğün evine gitmişler, 
içmeğe, t:ğlenmeğe koyulOI 
Yalnız ailenin avukatı liıı«t 
zin kağıdını almak için Bu 
yollanmıştır. 

Ziyafet ve eğlenli iki. 
muş, üçüncü gün sabahle-!" 
lar tekrar Belediye daire51"' 

muşlar, fakat izin kağıdını~ 
diğini görünce boyunları bıJ 
dönmüşler, tekrar ziyafet et 
başına oturmuşlardır. ~ih-ı .. 
öğlt üıeri beklenen izın 
geJdiği müjdesi sofra ba 

dirne, Erzurum, lstanbul Erkek mu 
1 . r· r bildirmiştir. . ·.J 

allim mektepleri ve zmır ıcaret ı· Derhal Belediye daıresıır 
S('sidir. · . ıniş, ve nikah aktedildikt~ 

Kars ve Erzurum'dan gelecek 1 
izcı"ler Trabzon'da. Edirne'den gele- j tckra düğün evine dö~~ B'I f. 

ve-tliler, bu sefer de, ıkı zt;D 
cek izciler de lstanbul' da misafır edi tte 

nin şanlarına layık sure 
lecekler ve yerlerinin hazırlanmasiy· k" cı 

kız saat devam eden i ın 
le kültür direktörleri alakadar ola· 

fete iştirak etmişlerdir. 
cc1ktır · Onlar ermiş muradın• · · 

izci kafileleri 21 Birin~iteşrin 
Cuma günü şehrimize gelecekler ve 
D. D. Y. idaresi izciler için lüzumlu 
kastarları bu esasa göre tahrik ede 
cektir. Bütün izciler Ankara'a mera
simle karşılanacaklardır. Şehrimize 
getirilecek olan izci gençler terci
han Ankara'yı hiç görmemiş olanlar 1 
arasından seçilecoktir, Kız· izcilere 
gelince, bunlardan yalnız Ankara"da ı 

olanlar geçit resmine iıtirik edebi
lecek Vilayetlerden kız izci getiril· 
miyecektir. Hususi liseler bakanlığın 
tesbit etmiş olduğu esaslara riayet 
etmek şartiyle Ankara'ya izci geli· 
rebileceklerdir. 

Kültür Bakanlığı, gelecek izcile
rin hazırlık talimleri ve hedtflerini. 
teşkilat, kıyafet, techizat sağlık va 
ziyetlerinin ne şekilde yapilacağını, 
iaşe ve ebatelerinin nasıl temın edi 
leceğini hir talimatname halinde o· 
kullara bildirmiş bulunmaktadi. 

Bakanlık, Vilayet ve kazalarda 
törenlere igtirik edecc:k talebe hak 
kında 'vilayetlere ayrı bir emir gön 
dermiştir. 

Geçit resmine ve törene qtirak 
edecek vilayet ve kazalardaki okul 
talebesi esaslı bir surette yetiftirile· 
cektir. 

Bütün .talebeye okulun açıldığı 
günden itibaren her gün son dersten 
sonre bir iki saat merasim ha11rlık 
talimleri yaptırılacakbr. Hasılı bütün 1 

gençlik, yarın kendisine emanet edi· 
lecek olan Cümhuriyetin bu yıl dö 
nümünü kendisine layjk olan bir şe· 
kilde kutlayacakt:r 

Dişçilerin sevıne 

memleket 
Bazı memleketlerde halııtıG 

gitmiyen bazı meslekler "'' 
landiyada, bahusus bu ınt 
idare merkezi olan ~el_1 sevilmiyen meslek de dışÇI 
acı duymak, hem de par• 
Finlandiyalıları p~k ftııll rf 
d. . O . . d:şçile 
ırıyor. nun ıçm ı 

borçlarını bir türlü verrner 
mazi ar. Dişçiler bu adet k• t" 
birer kara liste yapmışlar. 
vermiyen müşterilerinin d 
resimlerini bir levha halin e 
lerinin duvarlarına asmışl• 

Bu listele.re göre bu f 
kından bine yakın adalll 
borçlu fur. Şimdi diş dok. 
bütün ümidi 1940 da Hel 
yapılacak olan beynelmile 
lardadi r. Bu münasebetle f 
yok ki yüz binlerce ecne~ 
geleceklerdir. Ditçiler, bü 
retçilerin dişleri a~rısın cJi 
alcşam Tanrıya yalvarmak1' 
dürler . 

Bir Bayan ara 
Müşteri işlerine 

cak ilk tahsilli bir 
arıyoruz. 
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1938 

• 
•• oyun •• Papası -talya 

T6rkaözfJ 

s 

Sahife 3 

Sultansuyu Harası 
' müdürlüğünden: 

Mürssese Hayvanatının bir sene· 
lık yem ihtiyacı olan t:iS-150 bin 
kilo yulafın beher kilosu beş bu· 
çuk kuruş muhammen bedel ile ve 
kapalı zarf usulih• 21101938 ta~ihin· 
,fon itibaren onbeş gün müddetle 
munakasaya çıkarılmıştır. 

'"ahaküçük ~ Y ~, 
Yken ailesi o Hı·ka:ay" ecı· 

as nu köye pa 
~c >'?Pmak dü. 

e~ınde d' 

Böylece epey 
kaldıktan sonra 

meçhul bir semte 

doğru koştuğunu 

• ett J 
' Seyhan Defterdarlı
ğından: 

Defterdarlık Varidat kadrosun· 
da 35 lira ücretli daktiloluk mün 
hal olduğundan taliplerin Defterdar 

1 lığa müracaatlım ilan olunur. 9817 
1 

ihalesi beş teşrini evvel 938 çar
şamba günli saat on rförte yapıla. 
caktır. 

Teminatı muvakkatası (618) lira 
(75) kuruştur. lsteklil ·ıin ınt'zkur 
gün ve sa atta hara merkezindeki 
korııisyorı mahsusuna müracaat et· 

On seı ~· · d' · k' fbbb ızıne gır ıgı va ıt onu 
Otad an mektebine yolladılar. Jan 
tıbc~ R~ce gündüz çalıştı. İncili 

do ıck edı. Ve birçok şeyler öğrene 
fıı~li tö/aPas namzedi sıfatile tekrar 
bir re döndü. 
jlt.11'. ~anı çok kuvvetliydi. 
ıardı 1~ild~Yde kiliseden hiç çıkmaz mü 
ğt ~ a(tj ~Yen dua ile, lncil okumakla 

.ı\~ geçirirdi 
~bifıi Şa:nıarı bir elinde uzun, ince 
ı~lt 'dığerinde kitabı mukaddes 

J "ğır evine dönerdi. 
~ a~ İyi blpliydi. Herkesin gön· 
ıle ~ lllağa çalışır, köylüleri bir· 

rırıe d 
nı b Yar ım etmeğe ve tarlala· 

oş bırakmamaya teşvik eyi"-

li~İ~di İri 'ücudlu, sıhhatli lıir 
~~? 1 olmuştu, 

"' 
0
Ydekilerin ona hürmet etme· 

ı o:' ~ktrıukabil kızlar onuo yakasını 
duğ ıallııyorlaıdı. Bir . zaman geldi 
jndtf. ı~alll Vallı papas namzedinin her 

re 0 .. Yolunu keser oldular. 
\Jel ,, Çı.ı do'' d" .. .. 1 1 

J 1 ... ,d, r u onune geçer er, a· 
o "' iltar) f d d ıfl "'~Ye b ar ve etra ın a anset . 

8pt M aşlarlardı. 
1Cıı buukaddes Antuvan gibi iffeti· 
~ ... ~şeytanlar taratından izale 

'"·e . 
irı ·~ e .. ınden korkar ve yüzünü el· 

·ne lttus~~terck hu kısa kollu, açık 
ın ~ itd1 ı.ı Çapkın köy kızl;ırından ka · 
"~1l· . 0 
f Jan s k 

sv ide 1 sık tekerrür eden bu 
yel ~ t

1
.n lllüthiş bir sıırette ürküyor 

-~ lltg'· 
k8 Cc~in· Un namusunun payimal edi· 
rıd• ı~~ 1 düşünerek üzülüyordu. Ne 

tı dYsa kar etmedi arsız köy kıı-e • • ' 
sirıe r ~ Yo~ını bırakmadılar. Bir gün 
ell , •bit tınu değiştirmeyi düşündü 
iişt~ ·~ Patıkadan evine gelmeğe baş 
rı~ ~ 
~ır akat b 
bir lar b u da çok sürmedi. Şey-

1 P~ Unu haber aldılar ve genç 
'iıli\ 'larnzedini akşamları o yolda 

... Ciitrn.aya koştular. 
di~ ~a gJde bu kıvrak kızların kar

~t I arı nefsinde bir şeyh.:r his . 
~İi~ dı.ı. Hatta bir akşam evine 
. ~aınan şunu !.Jile düşün· 

(ı\d 
ldıın anı sen de .. Daha papas 

ı di · Bıraksam kimse bana bir 
()Yemez.. ) 
ı ~ece b' t'" ,.. d ıtun ır ur u uyuyama ı . ç .. 

~dı.ı /uy?lar içinde çırpındı . 
hvrn a bır ateş mütemadiyen 

·~Ultuandınyordu. Bu vaziyet onu 
1İnd · Ve tekrar yemin etti ki 

en 
ayrılmıyacaktır. 

~tt ... 
~ı '-'SJ .. 
\' lesb· R"~ıı yine bir elinde uzun, 
idtg .•hı, diğerinde kitabı mu-
\ (la •nce patikadan ağır ağır 

1~ı., ~1 ken dört kız karşısına 
a U sefer şeytanlar işi büs 

~ ~ıkttılar. Zavallı genç papazı j 
~ı ar k . . JA 

nıa ıçın ne azımsa yap 
~f 
~ ~llU k~rşısında oynadı, diğeri 
~n1 (!ı.ıkJeı yolladı, üçüncüsü 
~ı. d" aı;arak onu kucaklamak 
·~ dio~düncüsü de mütemadiyen 
~ırafş erini göstererek, dansede· 

1 tıd J~ bu .~ dolaştı. 
'I ait tun bunlara istemiyerek 
' bit Şey söylemeden olduğu 
~ı~ ~taş gibi durdu. O vakit 
~cıtrak k.thkahalar atarak 
~~u lliştılar ve küçük sakalını I 
Jın: başladılar. G~oç papas 

1 ıı n gözleri bulandı. l 
l p 'P:ı ı ı başı dönüyor, gö 

ı.. ·ı· • .... • t: ... ! ,,. ..>!" '!.! 

gördüler. 
Ertesi sabah onu kilis<» kapısın 

da üstü başı yırtılmış her taraf mdan 
kanlar akıyor bir halde buldu· 
lar . 

Hiçbir şey hatırlamıyordu. Ne 
sordıılarsa cevap alamadılat. 

Darüşşifada iyileşti. Fakat iyi 
olduktan sonra oradan ayrılmak is 
temedi. 

Bütün hastalar onu seviyorlar ; 
hepsile ayrı ayrı dertleşir ve onları 
teskin ederdi. 

Ne iş olursa yapar hiç boş dur 
nıaz miitemadiyen çalışırdı . Yeni 
pavyonlar yapılırken çok didindi . 
En ağır taşları taşıyarak ustalara 
yaıdım etti. 

Sertabip bu hizmetlerinden do 
layı her ne vakit ona bir maaş bağ 
lamak istediyse, J rn kabul eyleme 
di. Onun tek arzusu buradan çıkma 
maktı. 

Çok def al ar ona sorarlardı: 
- Jan, neden buradan çıkıp 

gitmiyorsuo? 
O sakin bir ç,.fırt• il~ cevap 

verir. 
- Burada rahat ve memnunum 

dışarıda sıkıntıdan ve üzüntüden 
başka bir ;ıey yok. 

O hastalardan bir türlü ayrıla 
mıyor. Onlar ona o onlara iyice 
alıŞtı. Öyle ki bazılarının nöbeti tut. 
tuğu vakit doktordan sonra ancak 
Janı görünce sükun buluyorlar. 

Sabık papas namzeJi bu zavallı 
hastaların bütün isteklerini bilir ve 
ona göre hareket ~Jer. Dertlerine , 
ıztıraplarına kendi derdi ve ıstırabi 
gibi bakardı. I 

On senedir burada hiç kimse on 

Londra : 4 ( Sabaha karşı ] - D~ğru haber veren 
bir kaynaktan alınan malumata göre, ltalya sefer., 
beı lik ilan ehniştir~ Bu haber siyasi mahafilde hay
ret uya naırmışhr . 

[ llıı haber tt') ıd edılmemı~tır ] 

• 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi yanında 

a partımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşam;ı kadar kabul eder . 24-26 9714 

---------------------------------------------------
Yeniden dahili tertibat ve tezyinatil~ daha 

mükemmel ve güzel bir şekle getirilen 
. 
Tan Sineması) 

1938 - 1939 Sinema Sezonuna 

Pek Yakında · 
Eşı görülmemiş fevkalade kuvvetli ve büyük f ılrnlerle başlıyacaktır. 

ilk açılış gtinü için dolgun ve zengin bir prog
ram hazırJanmaktadır. 

Sabırsızlıkla Bekleyiniz. 

9810 

dan şikayet etmemiş ve ufak bir '-----------------
kabahati bile görülmemiştir. 

Köylüler onu kendi köyüne gö· 
türmek için birçok defalar uğraştı. 
lar. Fakat o, sokaklarında göbek 
atan çıplak göğüslü ve çıplak kollu 
kızların bulunduğu köye asla bir da. 
ha uğramadı. 

sey han Defterdarlığı 
Tahsil Şefliğinden : 

Adana Maliy~ Tahsil şubesine 
936 yılı kazanç vergisinden215 lira 
61 kuruş borçlu makarnacı Osman 
ailesi N~hifenin Belediye oteli ola· 
rak kullanılırken makarna imalatha 

YAZLIK 
Sinemada 

Bu Akşaın 

Val<ayı hatırayı musavver aşk, 
kin ve fıarkulade casuslu'~ sahne· 
!erile dolu f'msalsız Rus artisti 

INKIJINOF 
Tarafırıdan calibi dikkat bir 

nesi yapılan ve şimdi kapatılarak 
1 

tarzda temsil edileıı 
eski çarşı mahallesinde 109 numa· j .,,..._.,..............._.,,_,....._,,....,,..,_.,...._.........,........,..w-...,,-......-.. 

ralı ev olarak kullanılan binarie ma. ~ş - E ~ 
karna imalatına mahsus 1000 lira ) anhay srarı) 
mulıammen kıymetli alat ve edeva · · · .....,............,._.~~ 

ımikcnınıel filmi takdim ede 
tın 15/101938 gününde müzayede 
yapılacağından taliplerin müzayede· 
ye iştirak etmek iize.e 0;

0
75 pey· cektir. FevkalaJe entirikalı bir 

akçasile Maliye Tahsil şubesine ıne"zu. Heye.can Aşk ve ihtiras 
müracaatları ilan olunur. şalıeseıi 

30-4 7 9803 9801 

Seyhan 
Defterdarlığından: 1 

1 - Mukavelesi feslı olunan Yt" 
rıiden artırmağa çıka rıl(jn ve 281919 · 
38 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 
edilen Karataş Dalyanının Ş.:.rtnanıe. 
ye mııvt1fık ve mutedil bedel ile ta · ! 
libi çıkmadığından 2490 numaralı 1 

kanunun 40 ı ıcı maddesi mucibince 
20/ t .. şrinevvel 938 tarihine ınüsa· 

ı dif Perşembe günü saat 16 da A· 
dana Defterdarlığında toı:-lanacak 
komisyonda ilıalesi yapılmak üzere 
yeniden kapalı zarfla aıtrrnıağa çı· 
kaıılınışt ır . 

2 - isteklilerin pı.ırasız verile· 
cek şartname surttirıi rılıııaları ve j 
artırmağa esas tutulan ıııefsuh mu 
kaveledeki bedeli ihale bakiyesi o·. 
lan 37187 lira üzeriıd<"n yiizde yedı 
buçuk muvakht teminat vermek 
suretile kanu•ı dairesinıieki kapalı 
zarfla teklif mektuplarını ihale saa· 
tinden bir saat evvdine kadar ko 
111isyon reisliğine tevdi etmeleri ılan 
olunur. 

meler ilaıı olunur. 9788 
25-28-1 -4 

~.------------------------------------------l 
1 Bu akşam 

.Asr· Sinemada 
l/Birinciteşri111938 ı:u nute~i gih i iz matinesinden itibaren fevkalade 
Sin! n ı ın'i:n'll -:re>i o1 ar;ı\c b'!yaı p rdenin Şöhretli -Sevimli-Altın sesli 

Primadonnası 

( JANET MAKDONAL T ) 
İle çok sevimli arkadaşı maruf tenör 
( NELSON EDDY ) NIN 

Yarattıkları ve gözlı-: görülmeden hakikatına iııanılmıyacak kadar güzel 
' . --

.. .._ j..._ - ----··-------------- - - ---.. .i ... ' . 
: MARiYETA : 
* • ·--r-----------.... ---------~-· • • 

Eşsiz eseriyle kapılarını açtığını sayın müşterilerine arz ve kendilerini 
davet etmekle şeref d~yar 

Mariyeta: H~rkesin sevdiği iki büyük Yıldızın en güzel temsilleridir . 
Mariyeta, Gözleri kamaŞtıran ibtişam içinde geçen Aşk-Muzik-Güzellik 

şaheseridir 

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

Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 
Telefon Asri 250 9802 ______________________ ,,,_ __________________________ __ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
ha11utı \o. '1.J<J9 J\ulml tarılıı . 27 611938 

L11rı/ıı : 141711'.138 

- Dünden artan -

Dördiincü Bab 

Barolar 

Madde 61 - Mıntakası dahilinde en az on beş avukat bul11n3n 
heı vilayet merkezinde bir baro t~kil edılir. 

Barô kurulmayan yerlerin en yakın baroya bağlanması veya bun. 
laıııı birleştirilerek ayrı bir baro teşkili ve merkezlerinin tayini Adliye 
Vekiline aiddir. 

Barolar, teşekkülü keyfiyetini Adliye Vekaletine bildirmekle ~ahsi · 
yet iktisab ederler. 

Madde 62 Umumi heyd baronun en yüksek mcıciidir. Bu he· 
yet levhaya kayıdlı bulunan avukatlardan terekküh eder. 

Madde 63 - Umumi heyet : 
A) idare meclisini ve baro reisini seçmek ; 

I3) Baro men .ublarından alınacak Jijhuliye ve yıllık aidatı tesbit 
etmek; 

C) İdare heyelİJıİn yıllık hesablarını tedkik ve rüyet etmek; 
D) Bütçeyi tasdik eylemek; 

E) Baro reisinin istifası halinde bir karar vermek; 
F) Meslek işlerine aid tekliflerde bulunmak; 
ve bu kanunda yazılı diğer hu:msları ifa eylemek vazifelerile ınu 

kelleftir. Adana Erkek öğ etmen 
Okulu Direktörlüğünden 

Oırnlunıuzun talebe ihtiyacı için 
250 takım ,.Jbise dikimi 15 gün 
müddetlt! eksiltmeye konulmuştır. 
Kati ihalesi 4 10/ 938 de Salı günü 
saat on dörtte Kültür Direktörlü· 
ğünde yapılacaktır. isteklilerin şera 
iti anlamak ve numuneyi gfümek 
üzere her gün Okul idaresine ve 
ihale günü de teminatlarile birlikte 
komisyonumuza miiracaatları ilan 
olunur. 

Seyhan Defter
darlığından: 
Vilayet Hüküm'!t konağının l-

4 1 ı Y816 11 
Madde 64 - Umuoıi Heyet her yıl kanunuevvel ayının ilk haftası 

( iç.inde idare meclisi tarafından hazırlanan l iitçeyi müzakere etmek ve 
Baro reisilc idare meclisi azalarıoııı seçim müddetinin bitmesinden 15 
g[in önce de yeni seçim yapmak üzr.re toplanır: 

- '! J '916Y 

kinci katı üçüncü kala bağlayan te Defterdarlıkla toplanacdk komis. 
ahşap merdivenlerinin sökülerek Be. yonca 1·hal · ı k .. k . esı yapı ımı uzere açı 

ton arme_ ~·ap'.~ması ve ınşaatııı 1 eksiltmeye konulmuştur. Şartname 
devam:ethğı mudde1ce murut ve u ve keşifnamesini görmek istiyenlerin 
burun temini için yapılacak olaq ah 1 hergün ve eksiltmeğe iştirak edecek. 
şap portatıf muvakkat werdıven ve lerin ~o 7,5 nisbetinde teminat ak 
döşeme tertibatı 2423 lira keşif be çasile mu"racaalla 1 ·ıA ı r ı an o unur ... 
deli üz rinden 6 1 O 938 tarihine 

mtisa.di! p ~"şe11 be gt! •1:} .! ~t O"' d !'t j '• 

Madde 65 - Adliye Vekili ve idare meclisi. lüzum gördüğü hal · 
!erde umumi heyeti fevkala ::le içtimaa davet eder. 

idare meclisi, levhaya kayıdlı avukatların üçte bıri ve ~üz elliden 
fazla azası olan barolardan elli avukat tarafından verilen toplantı taleb· 
!erini nazara almağa mecburdur. 

ikinci fıkrada yazılı toplantı talebinin müzakere mevzuunu ihtiva 
etmesi şarttır. 

(Sonu Var 



Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

ClNSı En az En çok 
K. S. A. S. 

Satılan miktar 
ırno 

----·-
---ı<apımalı pamuk 
_P-1iya:-sa__._p_ar-:la:-eğı~·"'----ı 26.so-

Piyasa temizi ,. 
iane l 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 25 33,50 

---------------------· YAPACI -------------Beyaz 1 ---=-- ----------------5ivah 1 

ÇJGfT •-:-:----------- ---------------------
Ekspres 1 
iane 
Yerli. "Y l'k --------em ı ,, 

"Tohumluk,. 1 

!-t U BU B Ar=-
J u~day Kılıns ---

" Yerli 
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Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
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Simit ,, 
Liverpol Telgraflan 

3 I 10 I 1938 
Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 
Santlm Pene 

Hazır 4 Liret lso-116 
~ 

Rayişmark 
1. Teşrin Va. 4 Frank ( Fransız ) 

3 136 Teşrin 4 

1 
2 ,, Sterlin ( İngiliz ) -6- 0l 
Hint hazır 3 Dolar ( Amerika ) -1- 26-

Nevyork -7- Frank ( İsviçre ) -00 - 00 

-----------------------------------------------------
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 bulundurarak bütün ma)zt"meyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor , ucuzluk 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış rnrşhur ADLER 
markalı bisikletleıimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferıüatı KROM 

olduğu iç:n kat'ıyyen paslanmaz. 

Ucuz, şık bebek arabalarımızı, 

Adler ve Singer 

bisikletlerimizi, Nauman Dikiş, 

İDEAL ve ERIKA yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz : 

9779 
9 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon: 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 
74 

1 

4 T rşrinıevvel 

... KUmbarcrı~ birt' 
1 

l. __ B_E_L_EDIYE 
1- Belediye zabıta =rları için 30 takım kışlık elbise ve JJ' 

İLANLARI 

TURXiVE 

ZIRAAlii.ANmsl 
,.. ., 

•• •• •• 
TURKSOZU 

IMatbaacıiıkl 1 Gazetecilik \ 

Mütenevvi rmkli 

her türlü tab iılerinizi 

ançak Türksöztinün oto 

matik rnakina1annda 
yaptırabilirsiniz. 

1 LAN 
bir cild, renkli ve zar 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· ı 
pılır. .. 

T A B 
* 

Eserlerinizi Türk 
sözü matbaasında bas
tınnız.. Temiz bir tab 
nefis bir cild içinde 

eseriniz dah~ kıymet· 

lenecektir. 

K iT AP 

Resmi eurak, ccd
vc-ller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt. zarf, 
kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

hir zamanda en nefis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatJa Türksözünde ya 
pılır . 

.. 

Kütüphanenizi gü

zelle;;tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

C l L D 
* 

GAZETE 
Türll. sözü matbaa

sı .. Türksözü,.nden baş 

ka her boyda gazete. 
mecmua, tabeder. sinde ya O.tırınız. Nefis 

Devlet Demir yolları 6 c1 
İşletme Müdürlüğünden: 

işletmemiz. ihtiyacı için şaıtname 
sinde yazılı vasıflarda ı 20 ton sön· 

memiş kireç açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Muhammen bedel 2 ı 00 
Liradır. Eksiltme, 15/10/938 Cumar· 
tesi günü saat 10 da Adanada iş· 

letme müdürlüğü binasında toplan. 
acak komisyonca yapılacaktır. Mu 
vakkıtt teminat 157,50 lira ve kati 

teminat bunun iki mislidir. Şartname 
ve mukaveleleri komisyona mü raca· 

atla bedelsiz olarak görülür. Kireç
ler Adana, Osmaniye istasyonların. 

da veya işletme mıntakası dahilinde 
iki veya üç ist~syonda teslim edile· 
bilir. 

istek ilerin 938 yılı ticaret odası 

vesikası, nüfus tezkeresi ve Adana 

veznesine yatıracakları ilk teminat 
makbuzu v'eya şartnamesine bağlı 

numunesi veı;hile banka teminat 

mektubunu hamilen muayyen 'iaatte 

eksiltmede bulunmaları. 

:50-4-8-14 9797 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çallfmak Uzere bir 

kadın aşçı ve bir hizmetçi 
haramyor. l•tiyenlerln idare 

hanemize mUracaat etmeleri 

c 

Adana Erkek Öğ
retmen Okulu di
rektörlüğünden: 

Okulumuzun talebe ihtiyacı için 
Heı eke fabrikası mamulatından a. 
lınacak 500 ila 525 metre lacivert 
kumaş 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 16/ 10/938 de 
salı günü saat 14 te Seyhan Kültür 
direktörlüğünde yapılacaktır. Kanu. 
ni şeraiti haiz olan isteklileı in şe . 
raiti <lnlamak ve niimuneyi görmek 
için her gün öğleden evvel okul i. 
daresine ve ihale günü de teminat. 
lariyle birlikte toplanacak komis· 
yona ınüraca

0

atları ilan olunur. 
29- 4-7-16 9794 

Seyhan Nafia mü-
dürlüğünden: 1 

1 - Adana tayyare hanğarında 
ilaveten yapılacak inşaat keşif tuta 
rı olan (926) lira 42 kuruşla açık 

eksiltmeye konulmuştur. ı 

2 - Eksiltme 14-10-938 ta 
rihine müsadif cuma giinü saat onda 
Nafia dairesiııde yapılacaktır. 1

1 

3 - lstiyenler bu işe aid keşif 
evrakını görmek üzere Nafia Müdür 
lüğüne müracaat edebilirler. 

4 - isteklilerin (69) lira 48 
kuıuş 1 muvakkat teminat verilmesi 
ve bu işi yapmağa iktidarı olduğuna 

dair Nafia Müdürlü~ünden alınmış 
vesikayı göstermeye mecburdur. 

97 :13 28-4-7 12. 

det kaput açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2- Elbiseve kaputlann muhammen bedeli 1200 liradır: 
3- Muvakkat teminatı doksan liradır. ı,ell 
4- ihalesi birinci teşrinin 10 uncu Perşembe günü saat ond• 

diye encümeninde yapılacakhr. ~ 
5-Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. 1steyen1eı orada göre .. 
6- isteklilerin ihale günü teminatlarile birlikte belediye encd 

8 müracaatları ilan olunur. 73-28-4-9 977 

. 
1 Temizlik işleri hayvanatile kanarada iaşe edilecek hayvanların 1 

cı olan 35,000-55,000 kilo arpa açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2· Muhammen bedeli: Beher kilosu üç büçük kuruştur. 
3 Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kuruştur. t,e1el 

_ 4 llıalesi tf'şrini evvelin 21 İı.ci pa!artesi günü saat on beıte 
ye encümeninde yapılacaktır. jlirl' 

5 Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada _g~reb ,Jll 
6 isteyenlerin ihale günü muvaffak teminat makbuzile bırlıkte ~l 

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

----------·------------·---------------~ __ ......, ______ _.._ 

Doktor Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmcl etmiş ve Berlin hastahanelerinde uıUll 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahmer civarında Müslülll ~ 
manında hergün sabahleyin saat 8 - 12 öğleden sonra 2 - 6 
der kabul eder. g. A. 9$98 

Malatya Bez ve İplik fabrikas Türk Anoniın şir~ 
Adana m . .!nsucat fabrikası direktör.lüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19 .g 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeOİ 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kapUl 
ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz.. 

C i n s i Tip Beher Beher 
No. Genişlik Tı>p m. Top f'. 

Çif çi 2 7 5 36 630 
Astarlık 14 85 36 677 

1 - S:ıtışlarımız peşin ve fa!:>rika teslimidir. 20 toptan aşa!' 
siparişlere 0/ 0 2 zam yapılır. ~ eiJ 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gond 
6 9602 

' 

' ~ 
~-

939 Marconi Radiolatl ~· 
Radyo ihtiyacınızı an 939 model MarC ~~ 

cak ve yalnız '" 

tatmin edeı. 939 Marconi Radiolarıuı bekleyiniz. 

Ş. Rıza f şçen Yeni mağaı' 
2 3 9800 

Umumi neşriyat l)llİ 
Macid •rGüçl ... 

Adana Türksözü 


