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A Yam amarası.nda 

~emberlayn, Alman - Inglliz deklarasyonu 
llkkında avam kamarasında izahat verdi 

,, A 
lmanya ile hiç bir gizli muahede imzalamadım ,, 

Başvekilin hareketi tenkide uğradı 
londra hükumeti, 

yapacak, bunun 
Çekoslovakya ya 
1 O milyonunu 

30 milyon ikraz 
avans verecek 

( ~ Londra : 4 
~ 0 Yter) _ 
Vatıı ı. 

ıııı .. amara 
ı ın bu"'ü k .. a?I 6 n u 
lak antısın da 
hir hararetli 
ııı celse ol-
uştu 

ttJg r · Bu 
ıaı. tdek; mü
~ •ere 
H~ mevıuı 
~I Oslovak -

lllan 
~ İd' mesele. 

1, 

lııı yeınberlayn 
1n,. 1 °ıılantıda '!il it ' 
Qtkı -Alman 
lı,kkerasyonu 
'-t ında iıa
ı.. Ver · ·~u ın,ş ve 
G 

CtJe . 
" lak vakı 
it t atının hiç 

cnk·d tın 1 e şa. 
\ 01 ıtıadığını 

b·ı\lınanya 
liıbahç bir giziı 
~~111 tde ya
~ a.dı~ını ve 
'" bır v 'k ~ıa 1 esı a 

mebuslardan Bay Atli kalkarak Çem· 
berlaynin, Almanyanın son hareketine 
karşı gösterdiği ricat hareketini ten
kit etmiştir. Bundan sonra kürsüye 
gelen eski hariciye nazırı Bay Eden, 
İngiltere, Almanya, Fransa ve ltalya· 

dan mürekkep hir dörtler paktından j 
ne beklenebileceğini sormuş ve böyle 
bir paktın istenilen ııi.ıluzu asla temin 
edemiyeceğini, küçük devletlerin /;. 

kirlerini almak, onları da bu teşriki 
mesaiye karıştırmak suretile ancak 
bir muvaffakiyet elde Cedilebileceğini 
söylemiştir. 

Edenden sonra daha birçok me
buslar söz almışlar, bunlardan bir 
kısmı Çemberlayn hükumetinin hare
ketini tenkit, bir kısmı da tasvip et· 
miştir. 

En nihayet kalkan bir mebus 
şöyle demiştir : 

- Eger ileri gitmiş olsaydık, 
jimdi bir cıhan harbinin içinde bulu

tacaktık. 
t Makdonald da, başvekil namıııa 
• f bir takrir vermiştir. Bu takrir kamr.· 

~ ranın yarinki toplantısında müzakere 
edilecektir. ~ıe/llıadı ğı 

tı, f.j~kten son 
~a11 1tlerı~ si-

~v· dostluğu Z~am'"kamarasında 
'%~Yeye: ça- "' 

Bay Eden nutuk söylüyor 

Başvekil Çemberlayn kamaradaki 
beyanatı sırasında İngilterenln Çek- 1 
oslovakyaya 3o milyonluk bir ikraıda 
üulunm~sını ve bunun on milyonunu 

avans nlarak vermesini teklif edece
ğini söylemiştir. 

•ını .11 ~le,i : mı et !er arasında :suitefeh- 1 
~. ~cnızaJe etmek istediğini ve yerini 
~terk etmezden evvel bun; 

kazaları 
tıe şekilde 
Önlemeli? -, 
~l'lık mail mesullyet 

•laortaaı mecburi 

olacaktır ...... 
,l ~~-ar?.: 4 (Hususi muhabirimiz 
~~ıtıi ~kumet: yollarda gidiş gelişi 
%i~ nı Ye yolların muhafazasını 
4ııi hedecek mühim bir kanun pr 
~ aıırlan.nıştır. 

~'ıuUcip sebepler layihasınd3, bu · · 
\ ta aıt şimdiye kadar alınmış t tokdbirlcre işaret edilmekte ve 

ıı.. kıı rerlerde, bilhassa lstanbul' 
l:'li~ a arın devamlı olarak çoğal 

L ın b .. 
ı.... <aıııı u ışın muntazam ve umumi 
~ ~l' ~a bağlanması lüzumunu is: 

lı~ı kaydedildikten sonra şu 
~dar Verilmektedir: 

~1~ e mevcut istatistikler tetkik 
\~,· seyrisefer vukuatının 1934 
lit,ı lliı~ beri her sene ehemmiyetli 
~İ~t etJe çoğaldığı ve vukuatında 
t~ı: .h~yata kıyıcı ve öldürücü 

)ı,~ !93~1 ıhtiva şttiği görülmektedir 

~I Yılında 154 adet olan se 
Ct 
, . Vakası, 1935 de 685: 1936 

'a.~yıs: 979 zu bulmuştur. 
~'~il~~fer işleri son zamanlarda 
~ ~ ır ilim halini almış ve ga 
\ltPllıleketlerinde bu husus için 

\ ~ t ~çı_lınıştır. Mektep te;lrisleri 
tııı'.~ 0~ rısattan sonra bir müddet 1 

~a arak vazife görüp tekrar im 
1ıı:!nı ~aıifeyi layikiyle ifa edece 
l 'ktanaat gelenlere sertifi:Ca 

edir. 

ları halletmek yolunda uğraşacağını 

beyan etmiştir. 
Başvekil Çemberlayndt>n sonra 

Dünya Buğday piyasa
sında dönen dolaplar 
Borsacılar oyun oynuyor 

Buğdaydan Sellilos istihsali meselesi 

Viyana : 4 "Neue Freie Pres· 
se" Gazetesi, Buğday iktis'adiyatı faz. 
la bulunan lıasiliitın kullanmasilyle a 

lakadr bulunduğunu bıldiı iyor. Hu bu 
bat borsacıhrı o· taya avrııpa'nın si

yasi v.ıziyetinden istifade ederek 
Buğd•y fiatlarını yükseltmişlerdir. 

Halbul-i bunlar bir borsa manev
ra'larından başka bir şey değildir. 

Bununla beraber yukarıda çıkarılan 
Bu~day fiati altın hesabile 1932/33 
tarihindeki hasılat zamanındaki fiat

lardan bile dundur. Fazla hasilat yü
zünden tahaddüs eden mesele henüz 
hal edilmemiştir. 

Buğdayların çoğunu hayvan yemi 

ve aı mı un olarak kullanmak suretile 

kafi derecede ekmek yaıımamak gibi 
takip edilen bir yol, matlup olan bir 

neticeyi vermediği gibi Lond ra'da 
akdolunan Buğday kongralaımın ka

rarları da meseleyi intizama koyama. 
mıştır. Şayet fazla mahsulat yüzün· 

den büyük mikyasda Buğdaylar hıfz 
edilmiş bile olsa bu bir defa'ya nıah 

sus olmak üzere bir tedbirden ibaret 
kalacaktır. 

Çünkü bir zaman gelecek ıhraç 
_edemediği Buğdayını Pazara sevk e 

decektir. En hafif hasilat clevirlerinde 
bile böyle fazla mahsulatı hıfz etmek 
siyasetinde büyük bir fiiide yoktur. 

Çünkü 1937 senelerinde hasilatın 

pek az olacağı bil.ııdiği halde 150 
Milyon Centner gibi fazla bir hasılat 
la neticelenm'ştir. 

Suni o'arak fıatlar üzerinde yapı. 
lan u;;uller gibi yapılan tedbirlerden 
de iyi bir netice elde edilmiştir. 

Çünkü bu hll Srazilya kahvele. 

rini imhası ve yahud bazı para'ların 

sunin olarak düşütdürme siyasetinden 

hiç üir farkı yoktur. Günden güne 
tabii mevaddin yerini daima suni 

mevaddi ibtidaiyeye kaim olmak su 

retile ilerleyen sanal Macar Ziraat 

Poltikacıların nezari dikkatini celp 

etdiğinden diğer ikti sadi mevadda 

ihtiyaç bulunan mevadJi Buğday' dan 

elde etmek suretile bir çare düşün 
meğe başlamışlardır. 

Buğday' dan sell11z elde edildiğin
den, bunun yeni bir saha kazanaca

j{ı ve bu suretle hakiki ve sağlam 
bir ticaretin inkişafına badi olacağı 

hesap edilmektedir. 

~-

Hararetli Bir Celse! 
Fransanın j 

Barselona 
Teklifi 

Zecri tedbirler eğer 
tatbik edilirse! 

, 
i 
' 

Japonya ne yapacak? 
Barselon hükumeti Frans1z Bu kararı tatbik eden devletlerle, Tokyo 
bankalarındaki altınlarını llanıharpsiz harp edecekmiş l 
karşılık göstererek müba

yaa talebinde bulunuyor 
Londra : 4 (Radyo) - Milletler 

Cemiyeti Konseyi EylUlun 18 inde 
yaptığı bir içtimada Çin-Japon 
ihtilafına !\1illetler Cemiyeti Misakının 

P · 4 B s b h d F 16 inci maddesinin tatbikini istiyen 
arıs : - u on a ar a ran 1 

sada buğday hasılatının çokluğu yüzün Çin murahhasının teklifini tetkik ve 
den bunun sarfı derdli bir mesele j kabul etmiştir . Bu karar mucibince 
olmuştur . Depolar kamilen dolduk · Milletler Cemiyeti konseyi namına 
tan sonra daha kalaı , pek çok buğ. Japonyaya müracaat edilerek ihtilafın 
day mikdarından benzine katılmak halli için Milletler Cemiyeti azalarına 
üzere isporto yapıldığı gibi, ta geriye dü~e.n v~.ıifelere ka~lanması, baz~ 
kaları kısmıda ihraç için bir yer aran~ ıhtıla~ı rı_ıu~akere yolıyle halletmesı 
maktadır. Bu son tecı übeyede bir bıldırılmıştır. 
çare bulunamamasına s ,bep bütün . Fakat. J~~onya b~ teklifi reddet · 
meml.-ketlerd,. gayet iyi hasılalın mış v_e '.htılalın ~uzakere yolıyle 
olmasadır . •• Populair .. gazetesinin ı balledılebılecek cınsten olmadığı 
işaretine nazaran ispanya Barselona 

cevabını vermiştir . Bu vaziyette 
konseyin kararı mucibince Japonya 
hakkında Milletler Cemiyeti misakının 
16 ın c ı maddesi imkanını tatbik etmek 
zarureti vardır . Bu madde ise zecri 
tedbirler tatbikini amirdir. 

Şimdi merak edilen nokta , ja
ponyaya karşı zecri tedbirlerin tatbik 
edilib edilmiyeceğidir . 

Tokyo hükümeti şimdiden lıu 

ihtimali düşünerek tehditler sr.vurma

ğa başlamıştır . Daha mutedil bir 
siyasete taraftar olan Japon hariciye 
nazırının istifası bununla alakadar 
görülüyor. 

hükumetine bu buğdayları satılmak 

üzere bir teklif yapılmışlır. 
Barselona hükumeti büyük bir 

memnuniyetle alıcı çıkmı~ ve bede· 
!ine karşılık olmak üzere Fransada 
Salesde Bankasında yatılı bulunan 
altınları göstermiştir • Banka direk
törü bu paraları Barselona hiikü
meti namına itasına müsade etmek· 
tedir . Çünkü Franko hükumeti bu 
altınlar keneli hakkı tasarrufu oldu
ğunu vaktile ilan etmişti . Bu me.e. 
le tamamile hallt>dilmeden buğdayla
rın ispanya Rarselonyaya sevki şiip· 
heli bir hal almıştır. 

Hatayda kalkınma! 

Hitler Karlbatta 

Zengin maden ocakları işletilecek, 
büyük mikyasta imar yapılacak 
Antakya : 4 ( Hususi muhabiri

mizden) - Artık Hatay siyasi kay
gılardan uade bir haldedir. Büyük 
kalkınma hareketi başladı Hatay 
iktisat müsteşarı Celal Akyüz'ün ri· 
yaseti altında şehrimizin tanınmış 

Görüşmelerden sonra " Hatay 
iş anonim şirketi " adiyle bir şir

ket kurulması ittifakla karar altına 
alınmıştır. Şirketin sermayesi 200 
bin Türk lirası olacaktır. 

ı seksene yakın muteber tüccarları 
başvekalet binasında büyük bir top· 
Jantı yapmışlardır. Toplantıda Mali· 
ye Vekili B. Cemil Bakı ve harici
ye müsteşarı B. Besim Tecerde iş· 
tirak etmişlerdir. Toplantıda Hala-

Berlin : 4 (Radyo) - Alman 

Devlet Reisi Hitler dündenberi muh 

telif şehir ve kasabalarda bir tetkik 
1 

seyahatı yapmıştır. Führer bugün 1 

Karlbada gidecektir. 

yın iktisadi kalkınması etrafında 
görüşülmüş çok samimi hasbihaller 
yapılmıştır. 

Şirketin maksadı Hatayda mev
cut maddeleri işletmek, Amık gölü· 
nü kurutmak, bahçeli evler yap
mak, Halayda iktisadi faaliyetlerde 
bulunmaktır. 

Şirketin biran evvel teşekkül 

ve faa iye geçmesi için yedi kişilik 
bir komisyon seçilmiş ve derhal ça· 
lışmalara başlanmıştır. 

Karlisbat 4( Radyo )-D~vlet re· 

isi Hitler; bu gün buraya gelmiş ve 
coşkun tezahüratla karşılanmıştır. 

Kral Borisin 
yıl dönümü 

Bulgar kral ve krallçesl 

Sofya: 4 (Radyo) - Bütün Bul · 
garistanda Samejasta kral üçüncü Bo 
risin tahta çıkmasının yirminci yıl dö
nümü münsebetile merasim ve şenlik

ler yapılmaktadır. 
Mütarekeyi müteakip, 1918 sene 

si ilk teşrininin üçüncü günü, babası 
kral Ferdinandın tahttan feragatı Ü· 

zerine tahta geçmiş olan kral Boris 
yirmi senelik saltanatı zamanında kcn 
dini millete sevdirmiş ve büyük işler 

başararak Bulgaristanın harp yarala
rını sarmağa muvaffak olmuş demok 
rat tanınan bir hükümdardır. 

ARAZi VERGiLERi 
Taksit zaman /arını umu 
mi meclis tespit edecek 

Ankara: 4 (Hususi muhabirimizden) HUkOmet, 1853 nu 
maralı arazi vergisinin bazı maddelerini deOlştlren yeni bir 
kanun projesi hazırlamı,1ır. Tadlllere sebep, bina ve arazi 
vergileri, hususi idarelere devredllml• olduııundan bina ver

gisi kanunu bu vaziyete uydu
rulwak Uzere tAdll edllmiş ol · 
duğu halde arazi vergisinin 
Uzerlnde tAdllAI yapılmadıOın
dan zorluOa rastlanmaktadır. 

iSon dakika: 
1 

Almanlar Çekoslovakyadakl 
UçUncU mıntıkayı da aldı 

Berlin : 4 ( Radyo ) - Alman 
kıtaatı bugün saat sekizde Südet 
mıntakasında üçüncü kısmı işgal et
miştir. işgal hadisesiz geçmiş ve as• 
kerler büyük tezahüratla kaı şılan-

1833 numaralı kanunun üçüncü 1 

meddesinin D fıkras i le (r.ükiımetçe 

muayyen bir mıntakaya iskan edilmiş 1 
muhacir ve aşiretlere tahsis ve tefviz 
edilen arazi) üç sene miiddetle vergi
den muaf tu.ulmuştu. Halbuki 1510 
numa ralı iskan kanununun 37 inci 
maddesiyle bunlar hakkında mıntaka 
sına göre üç ve beş senelik muafi- mıştır · 

bombardımanı yeller kabul olunmuştur. Bu hüküm, Barselonun 
sarahatle bir fıkra halinde teklif edil 
mektedir. 

Tadili teklif edılen beşinci mad· 
denin yeni metni şudur: «Her hangi· 
bir köy veya kvsaba veya şehir ara· 
zisinin tamam veya muayyen bir mm· 
takanın mahsulleri, sel dolu, kuraklık 
yangınlar. muzir haşarat veya bulaşı· 

Barselon : 4 ( Radyo ) - Bugün 
on dört tayyare burasını bombardı

maıı etmiştir. fkı !ngiliz ticaret ge
misi de ehemmiyetli hasara uğramış· 
tır. lnşanca zayiat yoktur . 

cı hastalıklar gibi fevkalade arızalar nr-ırn...ııe: 
dolayısile en az üçte bir derecesinde .._..,... iYi 

zayiata uğrarsa bu suretle zarar gör 
düğü idari tahkikatla sabit olanları / INOIL TERE NEYE GÜVENiYOR? 

o seneye ait vergileri vilavet idare ı 
heyeti kararile kısmen veya tamamen 
terkin olunacaklır. icar edilmiş veya 
mahsulleri sigortalanmış araziler için 
terkin muamelesi tatbik olunamıya-
caktır. 

(Po/ııik Hahis/er) 

• ARKADAŞ 

(Hek<iye) 
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İngiltere neye 
güveniyor ? 

r 
,ı ................................................. , ........ -......... "' 
Şehl o ır hlalb>eroern 

" Son harbin bir -----------------im! 
Cumhuriyet 
bayramı 

intihabı Çifçiler birliğinde 1 Belediye 

Bugün çifçilerin iştirakilel Yıldız gazinosunda. hara-

Kravat 

Londrada mali mü~ . 
bulunduğu Siti civarı galeyan ,,,~ 
dir. Neden mi diyorsunuz? GI abd: 
küçük bir sebepten. Altın dl 

çok müverrihleri var . 
dır . Hitler de bunlar 
arasındadır. 

lmparatorıuıun bugUnkU vaziyetini mU
naka,a eden çok ,ayanıdlkkat bir yazıyı 
tercUme ettik : 

! büyük bir toplantı retle devam edıyor 
Hazırlıklarına şehrimizde 1 apılacak 
büyük faaliyetle devam y Şehrimizde 1 Birinciteşrin Cumar· 

tesi günü başlayan Belediye azalığı 
intihabına hararetle devam olun· 

ası, para kıymetinin tesbiti ve'!" 
li buhran bu küçük mesele 

Hitler son harp,ka· 
zanıldıysa da , kaybe· 
dilse de vatan cer he· 
sinde kazanılıp kaybe
dildiği kanaatinde bu· 
lunanlar arasındadır. 

Kendilerinin hakla 
olup olmadığını bilmi 
yorum. Fakat,şuna emi· 
nimki, gdrcek harpte 
( Vatan cephesi ) ha 

Harp lhtlmallerl c;olaldıkça ve lngll
terede dahi kı•ml ••ferberllk aıametlerl 
ba,gH•terdikçe, lnglllz gazetelerl, mem
lekatlerlnln bugUnkU kuvvet va mukave
met derece•lnl HlçUp blçmejle ba,ıa - ı 
mı,tn·. BugUnkU lnglltere , Harblumumlye 
ba,ladıll zamanki lnglltereden daha kuv. 
vatll midir? Yahut ara•ında ne fark var
dır? Bene bir harp kazanabilir mi ? Y•· 
hut kaybeder mi 1 

Bu marakh mevzuu mUnak••• eden 
bir makale lnglllzce"Nlyuz Kronlkl.,gaze· 
teaınde lntlfar etmlftlr • MUhlm kısımla-

yati bir ehemmiyeti rın1 a11yoruz : 
haiz olacaktır. 

Bugün lngilterenin vatan cep
hesi nasıldır , sağlam ve emin bir 
vaziyette midir? 1914 dekinden da
ha kuvvetli midir ? 

bahirler 454 gemi batırmıştı. 

olunuyor 

Cumhuriyetin 15 inci yıl dönü· 
mü hazırlıklarına şehrimizde faali 
yetle devam olunmaktadır. 

Komiteler, haftanın muayyen gün 
!erinde toplanmakta ve yapılan ha j 
zırlıkl~rı gözden geçirmekte vr. nok· 
sanların ikmal edilmesine çalışmak· 
tadırlar. 1 

Şehrin muhtelif mahallelerine ku· 
rulacak olan takların yerleri de te-s 1 
bit ve şimdiden yapılmasına başlan· 
mıştır. 

Son yağmurlardan pamuklardan 1 

pamukların uğradığı hasarı te4ibit 1 

etmek üzere ziraat umum müdürü 
Abidin Egenin · başkanlığında bir 
ziraat hryttinin şehrimize geldiğini 

ve köylerde tetkikatta bulunduğunu 
yaı.mıştık . 

Heyet evvelki gün Ceyhan mm· 
takasında pamuklar üzerinde ve dün 
de şehrimizde narenciye ağaçları 

üzerinde tetkikatta bulunmuşlardır. 

Bugün öğleden evvel çiftciler 
birliğinde bütün çiftçiler toplanarak 
ziraat heytti ile görüşecekler ve za 
rarlarını tesbit ettİr!ceklerdir. 

Heyetin bugün öğleden sonra 
Tarsus ve Mersine hareketleri muh 
temeldir. 

maktadır . Şehir haricinde oturan 
müntehip!er otobüslerle gelmekte 
ve şehirdekilerle birlikte reylerini 
kullannıaktadırlar. 

isimler alfabe sırasile defterlere 
yazılmış olduğundan müntchipler 
adlarını masalarda çok kolay bul 
makta ve vakıt geçirmeden reyle 
rini istimal etmektedirler . Halkımı 
zın reylerini kullanmak hususunda 
gösterdikleri alaka çok büyüktür . 

intihaba her gün s lLahleyin 8,30 
da başlanıp akşam saat 17 de ni· 
hayet verilmektedir. intihaba 8 Teş
rinievvel Cumartesi günü akşarr.ı 

son verilecektir. 

da adeta unutulmuş gibidir. 
Görünüşe göre buralar~ 

~INa n 'anele r ihlal edilmiştir. 
kadar ~itideki bütün mü:_ .... _. 
çalışanlar koyu renkli elbise 
ler ve sıyah kravat takarlarda. 
bugün bu semtin sakin açık 
kravdt takmak istiyorlar. Bcı 
kışkırtan, kravat fabrikalan _it 

dir. Bu birlik son günlerde ~ 
li kravatlar için çok pr<>P' 
yapmıştır. 

Bankacılar arasında bu 
biribi rine düşman iki grup 
etmiştir. An'aneye sadık k 
ve açak kravat istiyen ibtilil~ 

Bütün Siti can ve yürektell 
vat harbiyle meşguldür. 

• 
Rüyaların cins• Hiç şüphe yok ki bugün, yeni 

ve büyük bir tehlike karşısındayız . 
Bu yeni tehlike havadan vaki olacak 
hücumdur. Fakat, Madridi, Barselo· 
nayı mağlup etmeye muvaffak ol 
mıyan bir silahın Londrayı mağlup 
edebileceğine ihtimal vermem. 

1918 senesinin nis;nında batırı
lan gemilerin yçkunu 107 yi bulu· 
yordu. Harbin sonlarına doğru tah 
telbahirlerin batırmağa mavaffak o 
lamıyacağı kadar süratJı gemiler inşa 
etmeğe başlamıştık Ve Almanların 
kayip tahtilbahirleri, yenilerini inşa 
edebildiklerinden daha büyük bir 
süratle kayboluyordu. 

Kültür bakanlığı da bu hususta 
kültür direktörlüğüne bir program 
gönderm!ştir. Bu programa göre 
ilk okulların hafta içindeki dersleri 
cumhuriyete ve Ulu öndere, ]ise ve 
orta okullrda da Bu ayın 24 ünden 
27 sin~ kadar öğleden sonra ders 
yapılmayacak ve bu saatlerde Türk 
inkilabı hakkınna kı>nf eranslar veri 
lecek, en büyügümüzün hayatı, is· 
tiklal savaşı anlatılacak ve impara
torluk devrile cümhuriyet devri mu· 
kayese edilecektir. 

!Araplar köyü fundalığın- Milletler cemiyetinin 
1 da yarığın 

Boston üniversitesi psikolof. 
fesörü Aldus Şardvin rÜ)'. 
tetkiklerinin neticesini bir kiuP 
linde neşretmiştir. 

Havadan gelecek tehlikelerin 
themmiyetini asla küçük göreme· 
yiz. Buna şüphe yok. Likin, bu, va
tan cephesinin ancak bir kısmını 
alakadar eden tehlikedir. Bütün di
ğer cephelerde, biz, 1914 dekinden 
daha iyi bir mevkideyiz. 

Üstelik; 1914 deki vaziyete nis· 
betle bir faikiyetimiz var ki , onun 
ehemmiyeti bütün hakikati ile ba 
rizdir. Mübalağaya ihtiyaç yok. 

Geçen defa biz , bir harple mü· 
cadelenin sırrını ögrrninceye kadar 
iki veya daha ziyade sene geçmişti. 
Bugün bizim asker toplama , sınai 
kuvvetlerini hk:..ıf , gıda tevziatı , 
vergilerde değişiklik yapmak nevin 
den kolaylıkla alabilecrğimiz ted· 
Lirler , harbi umumi senelerinde 
uzun müzakerder ve ~iddet)i müca. 
delelerle tem n edi'ebilmişti. 

Fak at, bu stfer , eğer harp çı· 
kacak olursa, bütün planlarımız ha
zırdır. 1 eşkilat meselesine gelince , 
son harp esnasında, iki senede mu· 
vaffak olabildiğimiz işleri şimdi bir 
günde başarabiliriz . 

Derhal bir harp kabinesi teşek· 
kül eder" bir mühimmat nezareti 
kurulnr ve gıda) ı kontrol etmek 
ststcmi vücuda getirilir. 

Vaktile iki sene kadar meşgul 
olduğumuz abloka mesele~i de,, bu· 
gün harbin daha başlangıcında 

halledilmiş bulunur. 
50 yaşından yukarı bütiin vatan 

daşlar, har vazifelerinin ne olduğunu 
bilirler. Ve bugünün büyük iş a
damları araırıında, 1918 de hayati 
bir iş yapmamıe olad tek bir kişi 
zor bulursunuz. Ve bunların hepsi 
de derhal vazifeye dönmeğe hazır· 

dırlar. 
Yiyecek tedarikimiz de aynı su 

retle eskisinden daha emin bir va
ziyettedir. 

Şurasını inkar etmiyelim ki, ha· 
riçten getireceğimiz yiyec.ek madde 
)erine bugün de 1914 senesinde 
olduğumuz katlar muhtacız. Eğer 
denizleri açık bulunduramazsak, mağ 
lap oluruz. 

Lakin, denizleri açak ve se"rbest 
bulundurabiliriz. 

Bugün büyük bir Alman bahri. 

Bundan başka donanmamız, harp t 
aonundanberi tahtelbahirin vücudunu 
keşif ve onları takip etmek usu1leri· 
ni hayli ilerletmiştir. Yani lngiltere
nin tahtelbahir tehdidite açlığa mah 
ku~ edilmesi korkusu yoktur. 

Gemi seyrü seferine ve liman 
lara havadan vaki olacak hücuma 
karşı ise, kimse emin olamu. Fakat 
bir gemiye havadan .hücum etmek 
o kadar kolay l,ir iş olmadığı gibi ı 
yine hayadan vaki bir hücumla bir 
hale getirmek çok güçtür. j 

Gemilerimizin bir çoğunun kolay 
lıkl#l seyru seferlerine devam edecek 
luıne şüphemiz yok diyebilirim. Ya 
ni, ticaretimizin hemen hemen he- 1 
men tabii surette cereyan edtceğin 
an 1Jltmak istiyorum. ı 

Yalnız ticaret gemilerimizin ko· 1 

lavlıkla işliyeceğini kabul etmekle 1 
kalmıyalım, 1914 dekinden daha 
fazla mik<larda yiyecek vatan hudud 
ları içinde de iddialar edildiğini he. 
saplamak lazımdır. 

Bir çok kimselerin tahminleri 
hilafına olarak, lngiliz ziraati, bu· 
gün, 1914 dekinden çok mahsul 
verir bir haldedir. 

Evet, ekim mesahası azalmıştır. 
• Daha az buğday yeti~tiriyoruz. Fa- 1 

kat, yumurtd, et ve sebze, meyve ve 
şeker istihsali hayli artmıştır. Büyük 

' harbden evvelki zamana nisbetle 
bir milyon daha fazla sığır ve bir 
milyon daha fazla domuz var. J 

Bir çok hatalarımıza rağmen son 
harbi kazanmıştık. Bu kazalardan j 
başlıcası, harbi iş işten geçmiş diye 
bileceğimiz bir zamana kadar ciddi 
telakki etmemiş olmamızdır. Yeni 
bir harp çıkacak olursa, hükumet 
ve millet, memleket bütün hayretini 
teşkilitlandırmakta vakit kaybetmi-

1 yecek olursa, yine de kazanınz. ,, 
ı 

Irak Hariciye Nazı- ! 
rının beyanatı ı 

Yakın Şarkta sulh için 
çalışılıyor 

Londra : 4 ( Radyo )- Irak Ha
riciye Nazırı; Hariciye Nazırı Lord 
Halifaks ile iki saat süren bir ko· 
nuşmada bulunmuştur . 

1 

Bugünlerde verilecek konferans· 
ların mehazleri Atatürkün nutkile 
Türk ta~ih kuı umunun yazdıgı tarih 
kitaplarından dördüncü , kurumun 
neşriyatı, birinci tarih kurnltayının 
üabıtları, Türk inki ıabı derslerine 
ait notlar olacaktır. 

Muallim ve ticuet mekteplerin 
de müsamereler verilecek, bu kon
feranslarda partimizin hazırladığı 
vecizeler izah edilecektir. 

Cumhuriyet bayramı münasebe 
tile halk kürsülerinde verilecek nu· 
tuklarda öğretmenlerden de istifade 
edilecektir:. 

Bulgar meslek
daşlarım ız 

Fabrikalarda tetkikatla
rına devam ediyorlar 

Şehrimize geldiklerini yazdığımız 
Sofyada çıkan Kampana gazetesi 
muhabiri Gospodin Jolaf ve Sa. 
fiyski Novini gazetelerinin muha · 
biri Gospodin Dinilof e\velki gün 
Milli Mensucat ve dün de Malatya 
Bez ve lplık fabrikalarını gezerek 
tetkikatta bulunmuşlar , gördükleri 
intizam ve mükemmeliyetten son 
derece müt!hayyir kalmışlardır. 

Meslektaşlaı ımız Mezbahayı ve 
şehrimizin görülecek yerlerini gez· 
mişlerdir . 

Davulcuyu tehdit ve 
tahkir etmiş 

Davulcü ı\Ji adında birisi Salihi 
ye mahallesinde oturan Salik oğlu 
Bedirin kendisi tahkir ve tehdit et · 
tiğini sikayet etme'li üzerine suçlu 
Bedir yakalanmış ve tahkikata baş 
lanmıştır. 

4 Tefrlnlevveı 938 

Gök yüzü açık. Ufuklar kesif 
sisli. Hava hafif rüzgarlı. Ençok sı 

Karaisalının kulaç Ali köyünün 
taştepe mevkiindeki fundalıklarda 

1 yangın çıktığı görülmüş, iandarma 
orman koruma askerle i ve halk ta 
rafından büyümesine meydan veril
meden söndürülmüştür. Yangının 
ne suretle çıktığını tahkik edilmek
tedir. 

Alman iktisat 
Nazırı geliyor 

Nazır bugün Ankaraya 
muvasalat edecektir 

Ankara : 4 (Telefonla) - Bu 
gün aldığım malumata göre, Alman 
iktisat Nazırı dün Belgreddan mem· 1 

leketimize hareket etmiştir. Nazır 
bugün fstanbulda, yarın Ankarada 
olacaktıı·. 

Gizli bir aşk 
kulübü ortaya 

çıkarıldı 

Nevyorktan lngilizce "Sondey 
Piktorial,, Gaztesine bildiriliyor: 

Kaliforniyada Pasaderıada gizli 
bir "Aşk kulübünün" mensupları ol 
duğunu itiraf eden birçok kjşi mu
hakeme edilmiş ve on beş sene ha· 
pis ile: hadım edilmek cezasından 
birini tercihte serbest bırakılmışlar 
dır.· 

Muhalceme sonunda hakim: 

"- Siıe, cinsiyetinizden mahrum 
olmak ve}a on beş sene hapiste 
yatmak gibi iki ceza teklif ediyorum. 
Her biriniz bu iki cezadan hangisi 
ni isterseniz tercih edebilirsiniz. de
miştir. 

Bu gizli kulüple alakalı olarak 
yirmiye yakın adam tevkif ve mah· 
kum edilmiştir. 

Hakim cemiyet hakkında şunla
rı söylemiştir: yesi var. Bittabii Tahtelbahirler de 

yar: Almanya 1914 dek~nden d.ah~ 1 
fazla miktarda tahtelbahıre malıktır. 
Bununla beraber, bizim harbi umu· 1 
minin bitmesine bir sene kalmışken 
tahtel bahiri de maglap ettitimizi \ 
bilmek lazımdır. 

1917 ıeneainin niaanmdf tahtel 

Irak H.uiciye Nazırı Tevfik Sü· 
veydi, Türkiye, Irak, lran, Afganis
tan arasında imzalaean Sait Abat 
pakb baklanda beyanatta bulunmuş 
ve bu devletler arasında sulhun 
takvjyesi hususunda eldirliğile ça· 
Ltdchtım aöylemiftir • 

f cak 28 derece. Geceleri en az sıcak 
13 derece. 

"Bu cemiyet Romanın inhitat 
devrinde ahlakın bozuldu~u zaman· 
)arda görült.!n cemiyetlf'rdendir ve 
tarihte, bu gibi gayri ahlaki adetle· 
rin yerleşmesi daha bir çok medeni 
yeli.erin inkıraz devrinde görülmüş· 
tür .• 

telgrafı ve Japonya Profesöre göre rüyalar ,ıta 

~ 
ta tasnif olunabilir: 

lzvestianın mühim .J• 1 - Sık sık tekerrür ev--

bir yazısı l lar. 
2 - Kabuslar. 

"Japonya milletler cemiyeti kon- 3 - Arzu rüyaları. 
seyinin'telgrefına temin edilen ceva· 1 4 - Mücadele ve harp 
bı vermiştir. Japon hükumeti her 5 - Seyahat rüyalan. 
hangi bir izahat vermekten ve kon· 6 - Fantazi rüyalar. 
sey toplantısına kendi murahhasını Profesör kitabında ~u ! 
göndermekten imtina etmektedir. I rüyanın sebeblerini ve gôfll 
Bu suretle, Çinin Japonyaya karşı lanm birer birer anlatmak 
16 ıncı madrlenin tatbiki hususunda· 1 

ki talebine cevap v~rmek tamamiy. '---------
le konseye düşmektedir. Henüz 

1 

Çtkoslovakyayı Avruba mütearrızı· 
na terk eden lngiltere ile Fransanın ' 
Asya mütearrızı kurb~nına yardım 
i 1in her hangi bir müessir teddir 
almıyacaklarına şüphe edilebilir. 

Dün akşam milletler cemiyeti 
konseyi taplantısınea ispanya başve 
kili Nigrin :ıöz alarak, lsp:mya hüku
meti ils lııpanyol milleti tarafından 
mücadele eden bütün ecnebi gönül· 
lülerin geriye alınması hakkında tek· 
lifte bulunmuştur. Onun bu teklifi 
büyük bir tesir yapmıştlr. Halkın ni 
hai yaferine inanan ve insanca ihti
yatın pek büyük bulunduğunu idrak 
e Jen ispanya hükumeti, lngilterenin 
bir takım nisbet ve yüzdeleri ihtiva 
eden plarıına karşı, asilere nazaran 
hiç bir şerait dermeyan etmeksizin 
her hangi bir ecnebi yardımından 
feragat etti~ini beyan etmektedir. 
Keneli kuvvetine itimadı bulunan, 
kendi istiklaliyle iftihar eden ve ken· 
di hürriyetiııi sonuna kadar miıdafa
aya kat'i karar verrn bir milletin 
kanuni hükumeti işte ancak böyle 
bir beyanatta bulunabilir. 

Negrin, Milletler Cemiyetinin bir 
komisyon teşkil etmesini ve mev· 
zuubahs gönüllülerin bu komisyo
nun kontrolü ahında tahliye edil· 
mesini teklif etmiştir. Negrin, Fran· 
gistlerle hamilerinin ecnelıi gönül· 
lülerin bir çok kısmının ispanya 
tabiiyetini kabul ettiklerine dair 1 
yaptıkları iftiralarına bir nihayet 
vermek için 16.IX.1936 tarihiııdcn 

sonra ispanya tabiiyetini kabul eden- il 
lerin de ecnebi telakki edeceklerini 
ve diğer ecnebilerle birlikte tahli- I 
yeye tabi tutulacaklarını da bildir 

1 
miştir. General F ranko da hal yan 
ve Alman .. gönüllüleri " ne nisbe· I 
tm böyle bir deklerasyonda bulun- I 
maya muktedir midir ? 

ispanya hükumet reisinin bu be 
yanatının siyasi manası ' lspanyol 
milletinin ecnel i işgalcilere karşı 

yapbiı mücadelenin milli kurtuluş 

Başvekili ------
Dahiliye ve haric:~ 
vekilimiz Ankar• ' 

Ankara: 4 (Telefonla)
limiz bay Celal Bayar, bugü~ 
tında dahiliye vekili ve parti 
sekreterimiz bay Şükrü K•Y1 

riciye vekilimiz bay Tevfik "' 
ras olduğu halde Ankaray• 
dir. 

Başvekilimiı ve vekiller, 
garında, meclis reisi bay ~ 
Renda, Mareşalımız Fevıı 
vekiller mebuslar, ve vekaletlef 
tarafından hararetli bir 111 

karşılanmışıardır. 

iktisat Vekili Ankd' 

Ankara : 4 (Telefoolı) ~ 
bulda bulunmakta olan fktl 
kili Bay Şakir Kesebir f 
gelmiştir. 

mahiyetinde olduğunu işat4' 
ten ibarrttir. 

Konseyin bu teklifi m? . ...a 
imtina ederek bunu rnıbCJl"..
dra komitesine havale 
hiç şüphe edilemez . 

Neşrinin yapmış oldul"f 
lif , lspanyol milletinin . 
yüksek derecede siyasi bi' 
reye malik bulundutunu 
mektedir. Bir zamanlar 
tarumar eden bu millet, f' 
onun yardımcılarmın hak 
bette gelecektir • 
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ARKAD.AŞ 
üb•1' • ş 

f ı, h· alindı ey 
ey• ~o '·'- '~ kopmaya 
arı1• "~ ı b 

ırkad' i görünen 

ffik'iiy;cll ~~,:~~r!~~~nı:i~~ 
~~-J samimi olmıyor· 

biİ~o k aşlık ve dost 
• 1 bağı 

itııdıY ~% ~ız on srne evvel başla 
eJeıdl ~k · Y~ne o tarihlerde dostum 
giııf \~ht~alındrey arkada~lık sıfatile 

Jı, I~~ tın. 'tııı altüst eden bir aile facia· 
v ~ 'Şah 

reO l!ııç kıt olmuştu Çok sevdiğim 
isfıd lıııi b arımın bir başkası uğruna 

birli!~ B "~.kınası hayatımı yıkmıştı, 
çık •1

1
, )oru Ugun bunu düşündükçe gülü . 

3ga11" ~ rıı. Fakat o zamanlar henüz 
~~tıençtim, tecrübesizdim. Her 

yiiı~ ,U,n~heınmiyetsiz bir vakaya lü· 
teıS 8 aıı fazla aldırırdım. 

il Us"' · " alan dı bilj ozlerı heyecanla bir hamle· 
cilır; ~ "ııtu ten Ki em an Mervil birden 
ten • ~. pÇok müteessir olduğunu anla· 

~bUı~kat tecessürüm bu sözlerle 
• dıııı. ~n ar.ttığı için onu sıkıştır-
1 ·i f , ıl,rıne devam etti : 

101,; bıııi t Jak elinden geldiği kadar 
lapr lıf ~ti eselli ~diyordu. Bu vadide söy 

jta ı.;ı aceın · f i akı ıce akat candan sözleri 
bab'mdadır . Uzun uzun karım 

IU "ıııç dsetınesini sevdiğim için Jak 
nııı Uymadan, benim bu bitmez 

~unt~ sözlerimi dinlerdi, Her 
\k bu tan sonra işe dalmamı ve 

Utı Undan zevk duymamı telki . 
ı 'aşırdı. 

"Y'' ~ <.akin b ru ~ ~i altı eyhud~ yer~ ~ğraşı.yordu. 
s..,"4Ydiııı ay ~a!.rı kabılı teskın bir 

çJ "le akı · Gunun herhangi bir saat 
altı l 11 tid· 'tııa estiği vakit bakım evi· 
·iiiı t 1Yor b' k 1 dır· il tibj h" ır o tuğa yığılarak ço-
• ."llııı •ak·Ungür hüngür ağlıyordum. 

: ın ve tatlı sesıni hiç unut-

dum. 

J Bu sn alarda bir meclisi idareye 

1 

biı şey olarak seçildim. Babamın 
gayret ve iltimasile günden güne 

1 
mevkiim yükseliyordu . Fak~t o nis 
bette de işim çoğaldığı için Jaktan 
keudisini sık sık aramadığımdan do 
layı özür diliyordum. Bu arada bir
kaç mesleki muvaffakiyet elde 
etmiştim. Çok İyi bildiğiniz guru 
rum, bu muvaffakiyetlerden sonra 
daha ziyade çoğalmıştı. Artık eski 
karıma sadık kalmaktan uzaklaş 
mış, yeni maceraların peşinde Jola 
şıyordum. Her gün güzel ve cana 
yakın metreslerle geziyor ve bu 
suretle herkese kederimi unuttuğumu 
ilan etmek istiyordum. 

Jakı hiç göremiyordum artık. En 
iyi ve eski dostumdan bu kadar 
kolaylıkla uzaklaşmış olmam, nasıl 
anlaşılmaz bir muamma ise , onu 
kötüliyecek kadar ileri gidip hak
kında iftiralarda bulunmak da o ka 
dar anlaşılmayan alçakça bir hare 1 

kettir. 
Ya iftiralarımın şeklini ve ma· 

hiyetini bilseniz! . Güya Jak beni I 
içk·ye sürüklemişti . Fakat, hakikatte 
bu kadar çabuk teselli bulmuş ol 
mak, beni, ona karşı dehşetli mah
cup bir vaziyete sokuyordu. 

Vaktile, beni teselli etmiş olma· 1 

sına, ve derdimi unutturmasına şim
di kin bağlıyor ve içerliyordum , 
Sanki kederim neydi? Bir kadının 
hiyanetine lüzuıııundan fazla ehem-

! 
miyet vermiştim. Hayatta hangimi-

Erzakın cinsi 
Kız lisesi 

kilo 

Koyun eti 5000 
Süt 1500 
Kuru soğan 1000 
Zeytin 500 
Maden kömürü 40000 
Patates 1500 
Kırılmış meşe odunu 20000 
Yoğurt 1500 
Kurufasulya (mad~n) 1500 
Beyaz peynir 1000 
Sabun 1000 
Pirinç (Maraş) 2000 
Zeytinyağı 1200 
Ekmek 15000 
Sadeyağ 2000 

Erlcck lise. 
kilo 

7000 
3500 
2000 

200 
50000 
3500 

20000 
1300 
150., 
500 
bOO 

2/00 
600 

28000 
2800 

Muhammin 
Öğretmen o. bedel! 

kilo kuruş 

12500 
4000 
3500 

700 
70000 

2500 
20000 
7000 
3500 
1000 

12000 
9.000 
1200 

45000 
4000 

40 
10 
4 

35 
2 50 
8 
1 50 

12 
l2 
55 
40 
25 
55 
9 

100 

Adanada Erkek ve Kız lisderile erkek öğretmen okulu için yukarı
da mektep üzerine cins ve mikdarları ve muhammin bedelleri yazılı er · 
zak ve yakacak her biri için ayrı olmak üzere (2490) ııumaralı kanun 
mucibince açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Birinci teşrin 938 ayının 13 üne 
müsadif perşembe günü Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak ko· 
misyonlarile kat'i ihales'. yapılacağından ihaleye iştirak edeceklerin her 
okula ait muhammin hedellerin yüzde 7,5 nisbetinde teminatla birlikte 
müracaatları ilan olunur. 1-5-9- 13 9806 

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

(Tan Sineması) 
1938 • 1939 Sinema Sezonuna 

Pek Yakında 
Eşi görülmemiş fevkalade kuvvetli ve büyük fılmlerle başlıyacaktır. 

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

Sabırsızlıkla Bekleyiniz. 
""' 

9810 

- ·- ----- --... - -

Sahife 3 
"" tt 

Amerikanın en l., iiyük Radyo Muganniyesini dinlemek ister misiniz ? 
Bu akşam 

1 Asri Sinemaya 
ı Ciidiniz 

1 Asri sinema, Aşk-lhtişam-Sahnele ri l e süslü ve Zevk , Neş'e kaynağı 
11 

olan mevsimin en büyük, en güzel ke> ıı edıs i l e s a yın müşterilerine ikinci 
1 proğramım sunuyor 
1 
1 

. 

; 
' 

.-----------------~------~-

Cenne.tte hırsız 
Oynıyanlar: Amerikanın en büyük Radyo Muganniyesi Altun sesli 

( BING GROSBY ) v1' ( KITTY CARLILE ) 

1 
Ayrıca : En · yeni Dünya haberleri 

ı~~~~~~~~~~ 

1 

1 

Bugün gündüz 2,30 da tenzilatlı 
halk matinesi 

1- Maryeta 2- Gece yarısında bir ses 

Telefon 

Kızılay 

Localarınızı Telefonla 

As.ri 

istiyebi lirsiniz 

250 

DOKTOR 

9819 

İsmail Kemal Satır 

civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 
aparhmanında 

yanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 25 - 26 9714 

11----------------------------------------------,l,ir .. 1\
1 
~der denilen şu kuvvetin 

O ÇUs'" k ;~l~ta k u ya , derdi. Bir kısıın 
dt la eder verir; diğer bir kıs· 
~ıUts adet ve haz getirir. Fakat 

zin başına böyle bir vaka gelme· 
miştir? ·-----------------•l Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

b·a olsun hayat öyle geçici 
ır şey k· y ,ı ol ı.. aşadığımız müJ 

t ıt:r olmaz her şeyi kendimize 
-. edeıı ömrümüzü sürüklesek 

'ŞijPh · 
it esız benim gibi, karısını Ven 
)a0 b. ve uzun seneler mesut 

' el~r adam bu hikmet kıı ın 
~}'! ket de kulak aomazdı. 
~tile. eder~ uğrayan herkesin 

iç .'Ptilaya ben de yuvarlan· 
~ ~'Ye başlamıştım. Geceleri 

~fty ara dolaşıyor, orada bura· 
)ı~i 1b. çekiyor ve her şeyi unu 

-~ . ır aleme dalmak istiyor-
4( s~ıh 

'l oş olunca t h "I .. .. 
~, .. a ayyu e gomu· 

· ıtı,3g0züınün önünde eski, tat
'ıtd~ Ut günler birer birer can. 

. Bu h"I ~t ,, uyarın tesirile Jakı 
•e· 1\ • 

Qd ~.'m geldi, artık eskisi gibi 
~. h 'Ye haykırıyordum. 

yof , tde:anı nefret bir haldi. Bunu 

r' ~ '; )ebil~~ınaııa da nekahat dev· 
ıfll;, )a~ lıız. Arkadaşımın tesiri!e 
rı 1 1,ı &._Iİy <ış her şeyi unutuyor ve 
rııl ~·Otdunı. 

~ ı si 
~ '>led· ze Jak hakkında o va 

't° rıı.J\~1 ıın methiyeleri birer bi 

~1!ı0 
5~ııı Şaşar kalırsınız. Onu, 
ıle · b' d e t.' d h rı ır ost ; anadan 

,et 'Ilı. ~ a emiıı yakın bir can 
J ~, Vallı Jak o vakitleri in ~,~, 4 •ıt k 

a v, rı~d adar iğrenç mahluklar 
d~: ~rha~n bihaberdi , Fakat 
e -~ de bunu öğrenmiştir. 

Yet k 
ı; ~ad e arşı duyduğu hisler 

ıçj0 ~r ~edbinlikle yuğura
~ınd endı kendisini bu iyi 
hy tıı Ve saflığından dolayı 

~ \j~ ~ görü~ordu.' . 
,~tj1 rderıbıre zıyaretlerımi 
-"'~tııerek jaktan uzakla~ma· 

h · V •kıa yine, ona karım 
at~retıe bahsetmiyor de· 

Bütün kabah3tim bu iztırabı 
unutmuş olmamdır. Bu elemi unut 
tuğum halde sonradan niçin böyle 
bir haletı ruhiye içine düştüm bil
miyorum. Bunu katiyen tahlil ede· 
miyordum. 

Bir zamau geldi ki Jakın mev
cudiyeti aıtık lıeni rahatsız etmeğe 
ve sıkmağa başladı. Büyük bir ci
nayet işliyen adamın ölümü nasıl 

istenirse ben de Jakın ölümünü öy. 
lece istiyordum. O benim için ma. j 
zinin sıkıcı bir şahidinden başka bir 
şey değildi. ismini bile ağzıma al
maz olmuştum. 

Seneler ge.;ti, işte şimdi gördü
ğünüz gibi birbirimize yabancı ol
duk. Bu iğrenç hareketlerimden rııü· 1 

teessir ve pişmanım, Fakat ihtiyar· 1 

lamağa ve göçmeğe yiiz tutmuş be 1 

Seyhan Kültür Direk
törlüğünden: 

Adana Namıkkemal ilkokulun
da 894 lira 13 kuruş bedeli keşifli 
iki dersane inşatının yapılması 938 
senesi l nci Teşrin 7 inci cuma gü
nü saat 11 de Vilayet Daimi Encü· 
meninde ihale 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 

1 
keşifnamesini görmek için dp her gün · 
Kültür Dairesine müracaatları ilan 
olunur. 

25-28-2-5 9786 

nim gibi insanlara bazı vakalar pek ------------
ziyade tesir ediyur ve ehemmiyetli 
görünüyor. Ve öyle oluyorki, insan 
mazisinin bılançosunu çıkarmak ih
tiyacını duyuyor. 

Ve hele benim gibi biraz has 
sas olursa terazisinin kefesindeki 
fenalıklar büsbütün ağırlaşır. Belki, 
siz bana dersiniz ki: Sevgi ve saygı 
beslediğin bu arkadaşa yanaş ve ha 
reketlerini affettirmeğe uğraş! Ha
yır, benim gibi çok kötü olan bir 
adamın bu hareketi yapmasına im. 
kan yoktur ... 

YAZLIK 
Sinemada 

Bu Akşam 

V .!<ayı hatırayı musavver aşk, 
kin ve harkulade casusluk sahne 
lerile dolu emsalsız Rus artisti 

INKİJİNOF 
Tarafından calibi dikkat bir 

tarzda temsil edileıı 

Dörtyol belediye 
reisliğinden: 

!-Su ile müteharrik Dörtyol 
şehir elektrik tesisatı projesi muci · 
bincı~ 12 9 938 tarihinden itibaren 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - ihale günü 13 10 938 per
şeııbe günü saat 15 de. 

3- Muhammen keşif bedeli (29· 
002) lira (70) kuruştur. 

4- ilk teminat (1450) lira 14 
kuruş. 

5 - ProjP. ve şartnamelerini 
görmek isteyenler Belediye yazı 

işleri bürosunda görebilirler. Talip· 
lrrin ihale saatındrn laakal bir sa0t 
evvel kapalı zarflarile belediyeye 
yatırmış oldukları ilk tt"minat akça· 
sın3 dair makbuzu enciimene ver
meleri şaıttır. 

6- Taliplerin kanunda yazılı 
resmı vesikaları ibraza mecburdur
lar. 

7 - Belediyenin bu tesisat ve in 
şaat içinher hangi ~ir taliple bede 
li nıugasseterı tediye edilmek sure
tile de anlaşması kabildir. Ancak 
bu gibi taliplerin ihale gününden 
on gün evvel belediyeye müracaatla 
anhması lazımdır. 

14-20 - 30-5 97 
Kleman Mervil sustu. Bu müka 

leme, bir idare .ı.eclisinin içtimaın· 
dan sonra hep beraber sokağa çı· 
karken olmuştu. Bütün arkadaşları
mız dağılırken Jak Şalindrey de 
arkaya blmıştı. Otomohiline biner 
ken bize doğru bir bakış attı. 

1 

!Şan~ Esrarı 1 Bir Bayan :anıyor 
Bu lıakışı ancak bir kaç saniye 

Klemanın üstünde duıdu. Fakat bu 
kısa müddet, onun gözleı inde la 
kaydi ve yabancılıktan başka bir 
şey kalmamış olduğunu okumama 
kafi geldi. 

mükemmel filmi takdim ede. 

cektir. Fevkalade entirikalı bir 
mevzu. Hey;;can Aşk ve ihtiras 
şaheseri 

9801 

Müştel'i işlerine baka
cak ilk tahsilli bir Bayan 

1 
arıyoruz. 

3-5 9811 Foto Venüs 

Avukatlık Kanunu 
A. n11un .'\'o . 3./99 A. abu l tımlı i . 27.tı/1938 

\e§rı ıu rılıı · 1.J.171 1938 

- Dünden artan -

Madde 66 - Levhada k.ıyıdlı avukatların her biri umumi heyet içti
malarına yazı il e davd olunur. Davet mektubunun toplantı gününden en 
az bir hafta evvel postaya veya avukata tevdi edilmiş olması lazımdır. 
Bu mektupla toplar.tının yapılacağı yer, gün ve saat, ruznameye dahil 
olan mevad ve teşekkül nisabının olmamas ı halinde gelecek toplantının 
yapılacağı yer ve gün yazılır. 

Madde 6 7 - Umumi heyet, levhada kayıd lı avukat adedin in yarıdan 
bir fazlasile teşekkül eder. 

Birinci fıkrada yazılı ekseriyet hasıl olmadığı takdirde içtima bir 
hafta sonra ayni gün ve ayni saate talik olunur. ikinci İçtimada bulunan 
avııkat adedi ne olursa olsun heyet teşekkül etm iş sayılır. 

Seçileceklerin, içtimada hazır bulıınanlaıın yarısından fazla rey al · 
mlları şarttır. ilk seçimde; seçileceklerin tamamı veya bir kısmı bu mik · 
dar ıeyi temin edemediği takdirde ek,seriyeti temin edemeyenlerin iki 
misline müsavi en çok rey alanlar hakkında yeniden seçim yapılır. Bu · 
seçim sonunda en çok rey alanlar kazanmış sayılır. 

Ayni sayıda rey kazananlar arasında kura çekilir. 
içtimalarda, ruznameye dahil olmayan hu·mslar mevzuubahs edilemez. 

Yeni bir toplanma kararı bu kayıddan müstesnadır . 

Madde 68 Her baronun bir reisi ve en az dört azadan mürekkeb 
bir idare meclisi va~dır. 

Avukat adedi, elliden yüze kadar olan barolarda 6, yüz birden yüz 
elliye kadar olan barolarda 8, yüz elliden fazla olanlarda 10 aza ve her 
baroda en çok dört ihtiyat aza bulunur. 

Baro rrisi, idare meclisinin tabii reisidir. 

Madde 69 - Baro reisi ve idare meclisi azaları levhada kayıdlı bu
lunan avukatlar ar asından gizli rey le seçilir. 

Disiplin takibatı altında bulunanlarla haklarınd a avukatlığa mani bir 
suçtan dolayı son tahkikatın açılması kararı verilmiş veya 83 üncü mad· 
denin il, ili ve iV üncü bendlerinde yazılı cezalara uğramış olanlar ceza. 
nın infazı tarihinden itibaren üç sene geçmedikçe baro reisi veya azası 
seçilemeıler. 

Seçim, umumi heyetten kur'a ile ayrılan 3 avukat tarafından idare 
olunur. Namzedli~ini koymuş olanların seçim bürosuna ayrılmaları caız 
de~ildir. 

(Sonu Var) 9583 
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!ııbife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOU-

Kilo Fiati 
CINSı En az En çok Satılan miktar 

ır. s. A. s. Kilo - pamuk Kapımalı 

Piyasa parlak! • - 27, 
Piyasa temizi .. 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 26 35 

YAPACI 
Beyaz 

1 l 1 Siyah 

. CICIT 
Ekspres 

ı--iane 
Yerli uYcmlik,, 

.. "Tohumluk., 1 - !i UBUBAT ·-

Fujtday Kıbns 
. .. Yerli - . .. Mentane 

Arpa - · 

Fasulya 
Yulaf 
Delice - - -- --
Kuş yemi 
Keten tohumu 

1 
Mercımek 

~usam 15,50 

UN 
-- ·-· 

1 
L ört yıldız Salih 

- 1 
üç .. .. 

1 
• !:: ., Dört yıldız Dojtruluk ..c .. 

~ ~I üç .. " 
]~ Simit .. 
·- ;> Dört yıldız Cumhuriyet -"' = 
"" 

,,,. 
iiç ... .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 
4 I 10 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 

Sanıinı Pene 

Hazır 

1 
4 92 Li.reı lso_l 16 

1 
1. Teşrin Va. 4 6ı Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 3 

ı~ 4 70 2 Teşrin 
" Sterlin ( İngiliz ) 6 01 

' 
Hint hazır 3 177 Dolar ( Amerika ) 1 26-
Nevyork 8 16 Frank ( İsviçre ) 00 00 

·----------'--------~--------------------------------
IRMAK HAMAMI 

Hükumet konağı civarında Ulus parkı karşısında 
Sahibi : Omer Lütfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak Hamamını açtım . Sayın müşterilerimin 
sıhhat ve istırahatlerini göz önünde bulundurarak bütün malz~meyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor , ucuzluk 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış mışhur ADLER 
markalı bisikletleıimiz gelmiştir. 

ADLER· 
Bisikletlerinin bütün tcferrüatı KROM 

olduğu iç:n kat'iyyen paslanmaz. 

Ucuz, şık bebek arabalarımızı, 

Adler ve Singer 

bisikletlerimizi, Nauman Dikiş, 

iDEAL ve ERIKA yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz. 

10 

Veresiye ve peşin satış yerimiz : 

9779 

• 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 
75 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden 
Urfa Vilayetinden: 

Diyarbakır - Urfa - Gaziantep yollarının telakkisinde ve Uıfa şehri 
içinde ve Kara koyun d ~resi üzerinde inşa edilecek 22 metre açıklığında 
betonarme kemerli köprü (39259) lira (56) kuruş muhammen bedel üze· 
rinden ve vahidi kıyasi fiyat esasına göre kapalı zarf usulile 17191938 
tarihinden itibaren bir ay müddetle eksiltmeğe konulmuştur. 

1 - ihale 171101938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on birde 
Urfa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye: Proje, mukavelename Proje, metraj, 
hulasai keşfiye, kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi, betonarma büyük 
köprüler fenni şartnamesi, hususi şartname l e rle bayındırlık işleri genel: 
şartname•indcn ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı (2944) lira (47) kuruştur, 
4 - isteklilerin teklif mektuplarına aşağıdaki evraki bağl_amaları 

şarttır . 
A - Yukarıd\ mıkdarı yazılı teminat akçasının hususi muhasebe he

sabına Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz. 
B - isteklilerin yirmi bin liralık bir köpr~ veya yirmi bin liralık be 

toııarme inşaat yaptıklarına dair ellerinde mevcut vesika ve aair bonservis· 
!erile ihaledan asgarı sekiz gün evval Urfa Vilayetine müracaatla alacak. 
la ıı ehliyet vesikası . 

C - Teklif sahiplerinin menusup oldukları ticaret odasından aldıkta· 
rı 1938 senesine ait vesika veya musaddak sureti . 

D - isteklilerin mühendis ..ılması, olmadığı takdirde bu işin mes'ul· 
iyeti fenniyesini deruhte ettiğine dair Nafia Vekaletince ehliyeti musad· 
dak bir mühendisten alacağı taahhüt senedi. 

5 - lsteklil.!rİn arttırma, eksiltme ve ihale kanununun umumi hükiim· 
lerile kapalı zaıf usulile eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme şart. 
namesi ahkamına ve yukarıda yazılı maddelerin icaplarına riayet eyleme· 
feri şarttır. 

Aksi halde hiç bir mazeret kabul edilmez. 
6 - istekliler bu işe ait evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, lstan

bul, Ankara, lzmir, Adana Nafia müdürlüklerinde tetkik edebilirler . 
7 - Posta ile gönderilecek teklif mehuplarınin ıhale saatından bir 

saat evveline kadar eksiltme komisyonuna varması şarttır. Posta da vu· 
kubulacak gecikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet kabul etmez. 

9805 1-5-9-13 

Doktoı Operatör 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bertin hastahanelerinde uzun müd

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

---------·--------------------------------
.-----------,. 

. Klımbar&I biri' 
1 

TlıRXIY! 
Cl.IMH11 IN6TI 

ZIRAAnBANKASI 

Her mevsım ve muhite göre 

ç A y 
Al bayrak usta fa Nezih Çay 

!arının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Çaylar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmlftlr. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcaıını kar,ılar 

c. 

s T tşrinievvrl 

1 
'----------~----------------------

BELEDİYE İLANLARI 

1 - Sebze Pazarında yaptırılacak olan sund~rma inşaatı açı 
k o1ırıl 

eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Keşif bedeli 17.35,54 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 130,16 liradır. d Sİ 
4 - ihalesi birinci Teşrinin 10 uncu Pazartesi günü saat on a İ 

diye encümeninde yapılacaktır. .. I"~ ı 
5 - Şartname, keşif ve projeleri Belediye fen işleri Müdur u ı 

dir. isteyenler orada görebilirler. 1 1 
6 - isteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte Be 

encümenine müracaatları ilan olunur. 

25-29-5-8 9787 

·-----------------·---------------------
Körting Radioları 

Neş'enizi, zevkinizi artıracak ve evinize girecek yalnız Kôrtİ~ 
Radiolarıdır. Güzel möble, tabii ses, parazitsiz müzik ve çifte 

parlöıü Körting Radiosunda bulursunuz, 

Belediye civarı 
9799 3 - 3 
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TÜRKSÖZÜ ____ ...../1 

IMatbaacıl~k 1 
Gazetecili~ , ____ / 

Mütenevvi renkli 

her tü.rlü tab işlerinizi 

ançak Türk sözünün oto 

malik makinalarında 

yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tınnız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

eseriniz daha kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

ruz kitaplarınızı Türk· 

sözünün mücellithane· 

sinde ya 11tırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
* 

K 1 TAP 
* 

C l L D 
* 

GAZETE 

Umu;ni 

~ıı 
bir cild, r-b'

0 
.. ı 

k o. 
bir kapa .. 1~ cak TürksO · 

pılır. ,; • ,o 
Re,mı Jt' 

vl'ller, deft~jjlı 
karneler, 

k . .• ve 
artvızı, . . ıı. 

tab işlerıo 1 
bir zamaııd'e~ 
bir şekilde , 
rufatla Türlı 
pılır . 

~ 
T .. ı,.sÖZ ur , 

·T·· ksöıil' sı ur ıl' 

ka her b0Y;I 
mecmua, 1' 

Adana Türksözü 


