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Macarlar iki şehri 
Hemen istiyor 

1 

0~ Mücrim Macarların tahliyesi 
e ' Asker Macarların terhisi 1

3 - Macar ekaliyetlerin muhafazası 
4 - İki şehrin derhal tahliyesile ilhakı 

rı 
Şitııali Bohemyada Çeteler, Almanlara 
teslim edilen binaları tahrip ediyor 

Pra 
Berlin : 5 ( Radyo ) - Şimal! Almanlara teslim edılen şehirlerdeki 

Bohemyada silahlı çeteler, gayrimeşru büyük binaları tahrip etmekle meş· 
bir faaliyet göstermektedirler. Bunlar, gul olmaktadır. 

çalışmalar 

hf} 5 ( Radyo) - Macaristan, 1 
'--" ... , ı,;uınetini mütemadiyen tazyik 

'.r. Çek - Macar delegele. 
llıllıurekkep bir komitenin henüz 1 

11 
~ sırasında ilken -Macar hü· ----------------------

lı.,di ;~~ hükümeline yeni bir no- Çı"ftçiler birlig" inde 
hdak· 1 • Bu notada, Çekoslo· 
~s] 1 bilumum Macar mücrim 
· trıo tahliyesi, Macar asker
. u~hisi, Macar ekalliyetlerinin 
'li ınıntakalarda hayatın ga. · 
~ ~e hudut boyundaki iki şehrin 

• ihliyesi ile Macar ordusunun 
ı,,dhazır bulundurulması istek

ır, 

~llkuk fakültesi 

ebe kaydine başlandı 

~nkara · 5 ( H • 1 b' · en) · ususı mu la ırı· 

\. k - _Ankara hukuk fakültesi 
''t aydıne dünden itibaren baş 

1 'lr I< . 
QaYer' ayıt müdJeti teşrinievvel 

hl ıne kadar devam enecektir. 

li k oldugu gibi hukuk fakültesi 
ısını . . . 1 b ~. ıçın m~ccanı ta e e ala 

·1' ~abu! imtihanı. namıetler 
Cdıldikten sonra fakülte bina· 

"Yapılacaktır. 
'ak··ı 

iti u tede tedrisata 29 teşrini 
~ıı10CUrııhuriyet bayramından sonra 

acaktır. 

~~tnan .. Yugoslav 
ıttifak komitesi 
~elgradda dün bir 
C~lse akdedildi 

r ~rı· 
~~~o 

1
1n: 5 (Radyo)- Alman -

~tr:;v ittifak komitesi, bugün 
'lljtak da bir celse akdetmiştir. 
tıleCek e.refer bir hafta kadar devam 

\ı tır · Bu müzakerelerde Al· 
~)~-... Yugoslav iş birliği tamamile 

İ ~bqd Ve tesbit edilerek geniş bir 
ea' '-. a Çahşılacaktır. 

Birlikte 
toplantı 

dün bir 
yapıldı 

Abidin Egenin 
toplantı 

Başkanhğ1nda 

çok hararetli 
dün yapılan 
oldu 

Şehrimiz çiftçiler blrllijlnden bir görUnu, 

Dün ö!!'leden evvel saat onda 
şehrimiz Çiftçiler Birli!!'inde bir top· 
Jantı yapılmıştır . Bu toplantıya Va
limiz ve Saylavlarımır da iştirak et
mişlerdir . 

Toplantı, Ziraat Vekaleti Umum 
Müdürü Bay Abidin Egenin Başkan· 

lııtmda olmuştur. Toplantı bir buçuk 
saat kadar sürmüş , bu müddet zar
fında yapılan konuşmalarda pamuıtun 

maliyet fiatı, piyasa fiatı , yerli ~ijtit 

ve tohumların tebdili meseleleri mev· 
zuu bahsedilmiş ve çiftçinin dilekleri 

ile isteklerin halli gayeleri üzerinde 
uzun boylu durulmuştur. 

Bölgemize tetkikler yapmak için 
gelen Bay Abidin Ege çiflçinin di. 
!ekleri ve şikayetleri hakkında icabe
den notları almıştır . 

Bir adamcağız 

,Jıf ~ 

:~ ~~k-o-s-lo_v_a_k_y_a--ka-b-inesi 
'4Qn sabah istifa etti 

Fabrikada çuvallar altında 
kalarak öldü 

hükii
kalkacak 

kabine teşekkül etti; 
merkezi Pragdan 

Evvelce seyyar satıcılık yapan 

Sel.inikli Mustafa oğlu Mehmed di

ğer adı Memiş olan bir adamcağız 
bir kaç gündenberi gece bekçiliği 
yapmakta olduğu 1 numaralı Ziraat 

Fabrikasında üstüne ansızın devrilen 
çuvalların altında kalarak ölmüştür. 
Zabıta ve Cumhuriyet müddeiumumi· 

liğince bu hususta tahkikat yapıl 
maktadır. 

t P,, 
ı: ~ts~ .' 5 ( Radyo) - Çekoslovak 
~ ~.~. ıstifa etmiştir. Bunun üzerine 1 

"'tı ıne derhal teşekkül etmiş ve 
ı/iPınıştır. 
&:ni kabine şöyledir : 

Ôtııi, ~Vekil Krozi, hariciye nazırı 
lı11 1( ahıliye nazırı Çurih ve adliye 

l arnu • j' 
0ndra : 5 ( Royter - Bir in 

giliz istihbarat ajansının bildirdiğ'İne 

göre, Çekoslovakya hükümet merke
zinin Pragdan nakli düşünülmektedir. 
Çünkü Alman hududuna elli kilomet· 
re yakın bir yerde bulunan Pragın 

hükümet merke:i olması mahzurlu 
görülmektedir. 

Au hususta henüz resmi bir haber 
yoktur, 

Azdaha yangın çıkacaktı 

Yeni fabrikanın çırçır dairesinde 

elektirik kontağından azdaha bir 

yangın çıkmak üzere iken hemek 

yetişen ve hiçbir zayiata meydan 

verilmeden spndürülmüştür. 

Balkan antantı 
Deniz konferansı 

Uzak şarkta zehirli 
gaz harbi genişliyor 

Çinliler birçok yerlerde 
yeni µıuvaffakiyetler kazandı 

Belgrat : 5 ( Radyo ) - Balkan 
antantı deniz konferansı 12 teşrini 
evvel sabahı Yugoslavyanın küçük 

bir şehrinde toplanacaktır. Balkan 
delegeleri, Balkan deniz işleri üze 

rinde müzakereler yapacaklar ve ka. 

rarlar alacaklardır. Konferansın ta· 
dilini müteakip sahilde bir gezinti 

yapılacaktır. 

Yunanistana gidecek 
olanlara verilecek döviz 

Londra: 5 (Radyo)- Uzak şark· 
tan gelen haberler, harp vaziyetini 

hep Japonlar aleyhinde göstermekte 
devam ediyor. Birkaçgün evvel Japon 

lar tarafındaıı işgal edilmiş olan 1-'a· 
ı ı an'ın cenubunda Peiving hattında 

kain Loshan şehri pazar günü ceryan 
eden şiddetli muharebeler noktası 

Vutaila Japonları tarafından yapıla n 
taarruz tekrar geri püskürtülmüştür. 
Japonlar bu noktada çok mühim za
yiata uıtramışlardır . 

Alınan haberlere göre cephelerde 
maruz kaldıkları muannidane muka
vemet karşısında Japonlar geniş mik 
yasta zehirli gaz kullanmakta devam 
ediyorlar. Ankara : S ( Telefonla)- M~· 

!iye vekaleti, Yunan hükumetinin 

dış ülkelere gidenlerin vapur bilet

lerini serbest dövizle tedarik etme 

leri hakkındaki tedbirleri üzerine ye· 

ni bir karar ittihaz etmiştir. Bu ka
rara göre, Yunanistana gidecek iş 
sahiplerinin ve turistlerimizin iste· 

yecekleri döviz müs:ladelcrinin gene 

Mihailof' la karısı deniz 
! ortasında kaldılar 

kliring yoliyle verilmesine devam ofu. 

nacak ve bu seyahatleri Türk vapur· 
larile yapmak ÜZ!re bilet alaıılara 

azimet ve avdet bileti verilecek ve ' 

bilet ücretleri verilen kliring müsa 

adesinden tenzil edilecektir. 

Eski Makedonya 
hiç bir memleket 

komitecisini 
kabul etmiyor 

Alman iktisat nazırı geldi lstanbul : 5 (Hususi muhabiri
mizden) - Eski MakedoRya komite

cileri reisi Mihailofun uzun müddet
tenberi memleketimizde bulunduktan 
sonra Bulgaristanla yapılan son an · 
!aşma üzerine Türkiyeden çıkarıldıjtı
nı ve Lehistana hareket ettiğini , bil
dirıniştim. 

1. 

Ankara: 5 (Radyo)- Alman ik· 
tisat nazırı F unk, hususi trenle lstan ' 

buldan şehrımize gelmiş ve istasyon 

da büyük merasimle karşılanmıştır 

iktisat nazırı şehrimizde üç giin ka· ' 

laca1<tır. 

Veteriner dairt>si 

Pari%uvar gazetesinin bugünkü 
ekspresle buraya gelen son nushasın· 
da bildirildiğine gore, Mihailof her 
hanıti bir topraıta çıkmak ümıdini 

kı.ybetmiş bir halde Akdenizdı: do
laşma ktadır. 

lkıaıniye kazanan hayvan 
1 sahiplerine paraları verildi 

" Orim teşkılatının eski reisi 
İstonbuldaki Lehistan konsoloslujtun'. 
dan karısı ile beraber L~lıistan Ban · 

dıratı Levaııt vapuruna binmek üzere 
vize almıştı . Fakat Danzig'e geldi
ği zaman Mıhailofun karaya çıkma- J 

sına müsaade edilmemiştir . Vapur 
bundan sonra Hamburg'a , Lizbon'a, 
ve Cezair'e uğramış, Mihailofun bu
ralardan hiç birine çıkmasına müsa
ade •llunmamıştır . Vapur tekrar İs-

2 Brrinci teşrin pazar günü şeh 

rimizde açılan ehli havyan sergisine 

iştirak eden tay, kısrak ve merkep 

sahiplerine ikramiyeleri tamamile ve 
rilmiştir. 

,-------------., 
1 MESELELER 1 

ADANA'DA 
EV DER Di 

Ve 

yapı koopratifleri 

Adanamızın modern evlerinden bir kaçı 

[Yazısı içeride) 

tanbula dönmüş, eski komite reis 
ve karısı gene lstanbula çıkmak iste
mişler fakat bu arzuiarı reddedilmiş. 
tir . Ayni vapur lzmire ujtradıjtı za
man gizlice oraya çıkmajta teşebbüs 

etmiş fakat muvaffak olamamıştır. 

Vapur, artık karaya çıkmak u. 
midini kaybetmiş olan bu iki yolcu
su ile beraber Akdenizdeki seferlerine 
devam etmektedir. 

Defterdar ve Malmüdür
lerinin mezuniyetleri 

Mecburi sebeplerden ve meşru 
mazeretlerden dolayı kazalarda kay. 

makam ve vilayetlerde valilerin da 

ire amirlerine sekiz gün izin verme

leri kanun iktizasındandır. Defterdar 

ve malmüdürlerinin valilere kayma. 

kamların bu salahiyetine dayanarak 

sıksık izin almaları Finans bakanlı. 
ğınca mali işlerin esaslı bir şekilde 
yapılmasına sekte verir mahiyette 

görülerek iyi karşılanmamaktadır. 
Finarıs bakanlığı lüzum ve ihti. 

yac olmadıkça defterdar ve malmü • 

dürlerinin vali ve kaymakamların 
bu salahiyetinden istifadeye kalkış. 
malan Vo! bundan böyle defterdar 

ve mal müdürlerinin izin almadan ev· 

vel Finans bakanlığından telgrafla 

muvafakat almalarının usul ittihaz 

edilmesi kararlaşmış ve alakalılara 

bildirilmiştir. 
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Gök yüzü açık, hava hafif rüz 

garlı, en çok sıcak 27 derece, ge

celeri en az sıcak 12 derece . -
Son Dakika 

Bay Beneş 
istifa itti 

Prajt : 5 (Radyo) - Bay Benes 
bugün istifa etmiştir. 

. 

' 
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Meseleler: 

' 

ADANADA EV DERDi 
VE 

Yapı Kooperatifleri 
......_..... •• ...... Yazan • .. •• ............. T ahiatm haşin tesirlerinden ko. i . · ı 

runmak. insanların en mübrem * Zih 0 i Ba yo 
ihtiyaçlarından biridir. Bir yere ha- $ 
rınma ihtiyacım gideren ev ise fer : - •• .......... •• .... •• •• •• •• • 
din, ailenin ve cemiyetin sıhhat ve 
saadeti bakımından çok ehemmi· 
yetlidir. Bundan başka ev,insanların 
ahlakı, iffeti , zevki ve ruhu inkişaf
larile de alakadardır. Buna rağmen 
bir eve malik olmak zor temin et
tiğimiz bir saadet halidir denilebi
lir ki diğer ihtiyaçların yanında ev 
ihtiyacı zamanla daha çabuk deği
şir. Bilhassa Adana gibi genişleme 
ve büyümede çok istidat gösteren 
bir şehirde bu hal daha çok hisse
dilmektedir . 
p arkla .. rı,Asfalt ve P~rk~. yolları, 

resmı ve yarı resmı muessese-
lerin kurdurdukları güzel binalan 
ve bir çok medeni vasıtalarile gün· 
den güne güzelleşen , süslenen ve 
medeni]eşen şirin .Adanamızda otu. 
rabilecek ev bulunmuyor . Mevcut 
evlerin de çoğu sıhhat ve iskan 
şartlarına uygun değildir. Buna rağ· 
men ev kiralan ateş bahasına ve 
senelik peşindir . Kısaca Adanada 
ev bubranı vardır. 

8 u buhranın ' sebepJeri : 

1- Adanada ferdi inşaat pek 
azdır. Her ne kadar resmi ve yan 
resmi müesseselerin güzel binaları 
şehrin umumi ve ana caddelerini 
süslemekte ise de bu , ev ihtiyacile 
alakadar değildir. 

2- Adana büyük bir mmta. 
kanın iktisat ve Kültür merkezidir . 
Bu sebepten memur .sayısı ve halk 
gittikçe artmaktadır. Diğer taraftan 
son zamanlarda yazlarını bağlarda, 

bahçelerde ve köylerin serin yerle
rinde geçiren bir kısım köy halkı 

kışın şehirde oturma~a başlamıştır. 

Bu hal zaten tabii bir seyirle artmak· 
ta olan Adananın nüfusunu biraz 
daha çogaltmakta olduğundan ev 
ihtiyacı da seneden seneye büyük 
farklarla şiddetlenmektedir. 

birinci şekilde olduğu gibi bu Şir 
ketin sermayesini kullanmak suretile 
evsiz olan evlileri ev sahibi kılmak 
şekli ... Bunun da bugün için tatbik 
kabiliyetine kani değiliz . 

3- Hem tasariuf sandığa hem 
de yapa kooperatifi gayelerini güde· 
cek müesseseler kurmak şekli ... 

Bu kooperatiflerin • ayn ayrı 
maksatlarla şirkete ortak olan iki 
türlü üyesi vardır . Bunlardan biri 
biriken parasını uzun müddet geri 
istememek taahhüdü altına girerek 
tasarrufunu emin ve iyi bir şekilde 
işletmek istiyen; diğeri hem kendi
sinin • hem de lasarru f maksadile 
şirkete girenlerin biriktirdikleri pa
raf ardan istifade ederek çabuk ev 
sahibi olmak isteyen ortaktır • Bu 
çeşit-Kooperatifler en ziyade la 
giltere· ve bilhassa Amerikada ku 
rulmuştur . Şimali Amerikada bu 
kooperatifler 3,5 milyonu aşan aza. 
smın yorısına ev yapmıştır . 

4- İngilterede yapı koopera
tiflerine para bulmak hususunda , 
ihtiyaçtan fazla parası biriken istih
lak kooperatiflerinden istifade edil· 
miştir. Bu sayede (40) bin kişi ev· 
sizlik derdinden kurtulmuştur. 

Memleketimizde böyl~ teşek · 
küller olmadığı için bunu da geçi· 
yoruz, 

Başka memleketlerde ~aşvurulan 
çareleri birer birer mutalaa ettikten 
sonra bugünkü hayat ve kredi şart· 
lanmıza göre memleketimizde kabil 
tatbik olacağını kuvvetle tahmin 
ettiğimiz en uygun şekil şudur : E v sahibi olmak istiyenler öyle 

bir yapı kooperatifi kurmah ki 
bu teşekkül başlangıçta tasarruf 
sandığı vazifesini görsün ve muay
yen bir miktar sermaye toplandık

tan sonra inşaata başlayarak yapı 

işine girişsin. Mesela yüzlerce evsiz 
bir araya gelnek on onbeş ay para 
biriktirmeğe koyulur ve bu müdde· 
tin sonunda inşaata başlarlarsa bu 
iş başanlabilir . Çünkü gerek bu 
müddet zarfında ve gerek inşaat 
müddeti içinde her üye ev bedelinin 
4 te birini biriktirme: si mümkündür. 
Sermayenin geriye kalan 4 te üçü 
de kısım kısım ipotek suretile ve 
kredi ile temin edilebilir. 

3- iktisadi , içtimai , Kültürel 
ve bir kelime ile medeni sahada 
göz kamaştırıcı ve şaşırtıcı bir sü· 
ratle yürümemiz bir taraftan ihti
yaçlarımızı çoğaltırken diğer taraf. 
tan bu ihtiyaçlarımıza kalite itiba· 
rife de değiştirmektedir . Yani me
deni seviyemiz günden güne yükse
liyor. ·Bunun için dün oturduğumuz 
evi bugün beğenmiyoruz. Bu da ev 
ihtiyacını değiştiren ve şiddetlendi
ren dolayısile buhranı tevlit eden 
sebeplerden .biridir . lnşaat bitmeden gereken serma-

E d d db 1 yenin 4 te birini toplamak mecbu-ğer şim i en te ir a mmazsa 
Adana yakında ev buhranı ba riyeti, gerek Emlak Bankası ve ge-

kımından bir kaç yıl evvelki Anka- rek diğer kredi müesse~eleri ancak 
raya dönecektir. ipotek mukabilinde ve en çok in· 

Bu buhraaı önlemek için bir şaat değerinin 4 te üçü nisbetinde 
cihetten ferdi inşaatı teşvik etmek kredi açabilmelerinden ileri gelmek 
lazımdır. Fakat asıl iş bugün ev tedir. Bu suretle inşaat bittiği za· 
yaptıracak iktidarda olmayanlan ev rnan harcanan paraların 4 te biri 
sahibi etmenin çarelerini aramak. ödenmiş ve her üye malik olduğu 

Hepimizin aklma gelen ilk çare ev bedelinin 4 te üçü nisbetinde 
sermayedarlardan istifade ederek borçlanmış olur ki bu hal, ödenecek 
borç p:ıra ile bu işi yaptırmak, za- faizin ve taksitlerin müsait ve nor 
mania mali iktidar nisbeti nde ve mal olmasını temin edecektir . 
aylık kira şeklinde bu borçlaı ı imha Bir mesele daha vardır : Yaptı-
etmektir ki bu da. bir kaç suretle rılacak evler nasıl olmalıdır 1 Bu iş 
temin olunabilir : evvel emirde Belediye ve şehir pla-

1- Kapitalist müessese)e, ta nı işidir. Sonra bu sahada söz söy. 
rafından evler yaptırılıp eve ihti- lemek, daha ziyade bu işin tekni 
yacı olanlara ipotekli yani rehinli siyenlerine aittir . Lakin bizde çiz· 
olarak satılır ve borçları aylık tak- meden yukarı çıkmamak kaydil~ 
sitlere bağlanarak ( Evlere kira düşündüklerimizi kısaca söyliyebili· 
olarak verilen aylıklar gibi ) imha rız : 
ettirilir. Bugün böyle bir hayır işli Yukarda izah ettiğimiz şekilde 
yecek müesseseyi bulmak güçtür. Adanada kurulmasını tensip ettiğimiz 

2- fasarruf 'erbabından 1 cebri ilk kooperatif Ankarada olduğu gi· 
tasarrufa alışmak ve tasarruf ettik- bi küçük evler kooperetifi olmalıdır. 
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Ceyhan maarif 
, memurluğu 

fngilterede fare ölüsü ile kızları 
korkutan delikanlılar 

KiTAPLAR ARASINDA 

!Edebi 
Kıymetli arkadaılarımııdan inkl 

lap mektebi Ö~relmenlerinden Nf!· 
dim İnal terfian Ceyhan maarif me 
murl~ğuna tayin edilmiştir. Kendini 
tebrik eder ve muvaffakiyetler:dile· 

Artık mücadeleye son verip mütareke yaptılar ' şahsiyeti 

. 
rız. Jngillerede bir kasabada genç 

kızlarla delikanlılar arasında adeta 
Bir yankesici yakalandı bir muharebe başlamıştır. Kasabanın 

Halil oğlu Cumali adında birinin 
Tahir oğlu Salimin cebinden yan· 
kesicilik suretile beş lirasını çaldığı 
şikayet edilmesi üzerine suçlu ya 
kalanmış ve hakkında kanuni taki
bata başlanmıştır. 

Arabasına çarptırmış 

kızlarile oğlanları birbirine düşman 
kesilmiştir. Ve her iki taraf diğer· 

lerint- elinden gelen muzipliği yap· , 
m:ıya çalışmaktadır . j 

Hadise şöyle başhyor : 
Niyu Oenham kasabasındaki genç 

kızlar, aralarında bir kulüb kurduk. 
)arı zaman , delikanlılar onları k ıs

kanıyorlar ve kendileri de bir kulüb 
kurmak istiyorlar. 

Muziblik bu kulübün yerini inti-
.. . . . hapla kendini gösteriyor. Kasabanın 

.. Ahmet ogJ~ Ömer adında bır~sı gençlsre, kulüblerini kızların kulü· 
surmekte oldugu arabasını Şakır bünün yanıbaşmdaki bir binada ku 
oğlu Ahmede çarptırarak bir haHa J ruyorlar . Bundan sonra da müca 
sonra tekrar meayeneşine lüzum gö dele başlıyor. 
rülecek derecede yaralanmasına se ı· Yan yana olan bu binaların ar
bebiyet verdiğinden yakalanmış ve ı kası~da bahçeleri vardır. iki bahçe 
hakkında kanun~ muamele yapılmış. 

1 
yüksek bir duvarla aynlmaktaysa 

tır. Yaralı tedavı ahına alınmıştır. da bunu hfmanmak delikanhlar için 

Arkadaşnun yardımile 
bir yaralama 

Mustafa oğlu Süleyman adında 
birisi arkadaşı Ali oğlu Abdulkeri· 
min yardımı ile lbrahim oğlu Abdul 
kerimi çakı ile yaraladığından yaka 
lanmış ve hakkında kaauni takibat 
yapılmıstır. 

pek zor bir İş değildir. Birkaç kere 
bu duvardan aşağı atlamışlar , kız· 
ları kovalamaya başlamışlardır. 

Genç kızlar, kulübte akşamları 

l toplanıp okumakla , piyano çalmak· 
la meşgul olurlarken yine yandaki 

. binadan taarruzlar başlamıştır. Ara-
daki ince bir duvarda gizlice açılan 
bir kapıdan bir gece iki delikadh 

1 geçmiş ve kızların neşesini bozmuş· 
I tur . 
1 Ondan sonra , kızlar bu kapıyı 

-------...-....... ~·==~!!!!!!!!!!!~ içerden kapıyorlar ve gençlerin geç-
i mesin..! mani oluyorlar. O zaman de 

Adana Doğumevi ; ıikantııar başka bir muziblik yapı-

Baştabipliğinden ,I 

Ada~a sıtma enstitüsü 

Müessesemizin 938 mali senesi 
sonuna kadar yiyecek ve yakacaktan 

· direktörlüğünden: 

( Maden kömürü ) ihtiyacı onbeş gün 
1 

müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış j 
tır. İhalesi 20/ Birici Teşrin /938 Ta-

' rihinde Sıhhat Müdürlüğünde topla· ı 

~nacak komisyon önünde Saat 16 da 
icra edileceği ilan olnnur. 
6-9-12-15 

Adana askerlik 
başkanlığından: 

9823 

şubE!sİ 

1- 938 teşrin celbinde 316 do· 
ğumundan 330 dahil doğumuna ka 
dar bir buçuk ve 316. 331 dahil 
iki senelik sımHara mensup erattan 
hiç askerlik etmemiş olanlar muaz· 

' zaf hizmetlerini yapmak üzere sevk 
edileceklerdir. 

1- Adanada Reşat bey mahal 
lesinde Sıtma enstitüsü paviyon1arı 

nın harici ve dahili yağlı boyası ile 
Linöl yüm dilsemesi (3152) lira ) 4 
kuruş muh1mmen bedeli ile açık 
eksiltmtye konulmuştur. 

2-Eksiltme 26· 10·938 gününe 
müsadif çarşamba günü saat onbirde 
sıtma enstitüsünde teşekkül edecek 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

3-f stiyenler keşifname ve sair evra 
kı görmek iizere enstitüsü direktörlü

güne müracaat edebilirler. 
4 - istekliler 0/07,5 kuruş mu

vakkat teminat vermeğe ve bu iş; 
yapabilmeğe iktidarı olduğuna dair 
de Nafia müdürlüğünden alınmış bir 
vesikayı ibraza macburdurlar. 

6-9-12-15 

Bu adda 59 sahifelik ye~ 
yorlar . kitap neşredildi. Bu küçü~ ;çt 

Bir fare ölüsünü, kuyı uğuna ip zan Adana erkek lisesi Tur 
bağlıyor, kapının bir deliğinden içe· retmeni bay . Sami Göksud~r· 
ri bırakıyorlar ve ipinden çekip oy "Edebi şahsiyetler,, isinılı 
natmağ'a başlıyorlar. Kızlar fareyi serde, orta okul okuma kit•. 
görünce çığlık çığlığa kaçıyorlar. da ismi geçen edebi bil"' llıobi 

Bundan sonra, erkeklerin kendi ayrı ayrı ele alınmış ve bıı ~la 
teriyle alay tamelerine dayanamıyan karakterler üzeıinde kısa kısak ~01cı 
kasaba kızları onlar da ötekilere özlü hal tercümeleri ile karışı kunu 
muııblik yapmaya başlamışlar, me· !iller yapılmıştır. Cana 
sela bir gece. iki binada müşterek Bu küçük kitataki r.~tleı 
olan elektrik hattını kendi kulüble· şahsiyetler arasında yaiırııı J 1~1iğ 
rinden keserek çocukları karanlıkta edebiyatı çerçevesindekiler d ~aı 
bırakmışlardır. O gece karanhkta kuma kitaplarına giren garP ~1 ~a.: 
yatan gençler, ertesi sabah da yüz- yatı üstadlarıda vardır. ~ang 
lerini yıkryamamak felaketine uğra- Edebi şahsiyetler, kitaptauil ı=.ıç ~ 
mışlardır . Çünkü kızlar ertesi sabah ıfüasile: yer almış<lır ki, bu, ~a de, 
di° ayni suikasdi su borularına tat- bir dedi kodu mevzuunu be ~ ~ Ç 

bik etmişlerdir. etmek tedbiri olmuştur.. . 
0 
~111 

Fakat, gençler intikamlarını al. Gene bir telakki netıcesı . ~ a 1 

l'Jl8kta gecikmiyorlar ve nihayet kız- ki, edebiyatımızın inkar edeı11~ !?da 
. lan aman dedirtmeye mecbur eui· ve parça parça eserleri ok0 e hl 8ı 

yorlar. taplarımızda mevcut bir ka~ 3 al 
Genç kızlar kulübünün bir mak- büviyet, bu kitapta yer bu 111 sı 

sadı da kimsesiz kızlara bir büro tır. · #ı ~I ~ 
vazifesini görmektir. Bunlar için son Bilerek yapılan her şeY• ~tk~ı 
günlerde kulübte bir yatakhane de sa bile hata sayılamaz. -yel •r eı 
açılmıştır. Binaenaleyh ue<lebi şabr ~ ıtd~ıı 

Komşu kulüb azaları bunu ha- adlı kitap. muvaffak 1 0 fil tfıkı. 
ber alınca, duvardan atlıyarak içeri küçük eserdir. [Vı__..fıı ~ıa,~1 girmişler ve pencerelere tırmanarak · 
kızları gözetlemişlerd~r, 

Genç kızlar kulübü bunun üzeri . 
ne şikayette bulunmuşlar, erkeklerin 
kulübü de son bir toplantısında mü
tarekeye karar vermiş ve bir daha 
kızlan korkutmamayı kararlaştırmış

tir. 

Adana sulh ikinci hukuk 
hakimliğinden: 

No - 323 

Adana inhisarlar idart>sine iza 
fet!~ vekili avukat Kemal Çelik 
ile Misis K. den Haydar oğlu Celil 
atasında mütehaddis alacak davası
nın cari duruşması sırasında müdde 
aaleyhe ilanen vaki tebligata rağmen 
mahkemeye gelmemiş olduğundan 

ilanen gıyap kararı tebliğine ve duruş· 
manın 27-10 - 938 tarihine saat 
10, 10 talikina karar veri1miş olmakla 1 

müddeaaleyhin mezkur gün ve saatta 1 

mahkemeye gelmediği veya tarafın- 1 
dan bir vekil göndermedigi takdirde 

' hakkındaki muhakemtnin gıyabında · 

devam edeaeği tebliğ makamına ka · 
im olmak üzere ilan olunur. 

9826 

• 
Adana Sulh ikinci 

kuk hakimliğinden: 

tj l 
Sin il 

fendi 

d Bi 
a Sa; 

No: 469 ilın 
·d esirıt ~ı, 

Adana inhisarlar ı ar çel~ n 
feten vekili avukat Kemal 'kse~ 
Milli Mensucat fabı ikasınd~diS 
Yolageldi arasında mütebe sı 
cak davasının cari duruşrJl9 

T"oefl 1tı c sında müddeaaleyhe 1 a e al 

tebligata rağmen mahke01eY,~ Idık~ 
mediğinden ilanen gİyap k;:ıo Ci · 
liğine ve duruşmanın 2 r'' ~kı 1 

· h. 10 ı·k· ka 11' tan me saat ta ı ıne h'll ı 
rilmiş olmakla müddeaaleY 

1 
e rıı 

kur gün ve saatta mahkerrı~Y 
mediği veya taraf ndan b:~ı 
göndeı ilmediği takdirde h1 

" 

muhakemenin gıyabında d~ııı 
deceği tebliğ makamına k31

9 
mak üzre tebliğ olunur. 

Adana Erkek 
retmen Okulu 
rektörlüğündell: 

n,, 
1 ~I 

~ııı. 
l Ş, 

de 
rıı 

taa 
1 

2 - Hava, gümrük, ·orman harp 
senayıı jandarma sınıflarına mensup 
erat keza 316 doğumundan 333 do
ğumuna kadar sevk edileceklerdir. 

Seyhan kültür direktör- Öğretmen okulu direk· ı 
lüğiinden: törlüğünden: 

c~( 
. 90 '~i 

Okulumuzun talebe iht1Yd'1' ~ a 
Heıeke fabrikası mamulatı11

1, . "~ 

3- Bir buçuk ve iki senelik sı · 
mflara mensup erat 316, 331 Do · 
ğumlular kamilen kifayet etmezse 
333 doğumlulara geçilecek. 

4 - ikinci maddede yazılı sınıf· 
]ara mensup erat 316 doğumundan 
332 dahil doğumuna kadar kamilen 

lkifayet etmezse 333 geçilecek. 
5 - Bu eratın şimdiden hazır~ 

lanmaları ilan olunur. 

elbette ve ancak küçük fakat konforlu 
(üç oda, bir mutfak, bir salon bir ba

l nyo ve tuvalet, biraz bahçe, bodurum 
katından başka tek kat düz ayak) ev 
yaptırabilecek kimselerdir. 

.tı.dana merkez inkilap ilkokulun 
üa yapılacak olan 1986 lira 15 ku· 
ruş bedeli keşifli 4 dersane inşatı, 
938 senesi teşı inievvelinin 21 inci 
cuma günü saat 11 de vilayet encü 
menmde ihale edilmek üzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 140 lira teminat mak 
buzu ile birlikte ihale gün ve sa· 
atınd11 vilayet encümenine, keşif ve 
şartnamesini görmek için de hergün 
maarif dairesine gelmeleri ilan 0111· 

nur. 6-9-12-15 9827 

Okulumuz talebesi için 250 çift 
iskarpin 29 eyliildan itibaren 15 1 

gün müddetle eksiltmeye konulmuş-

1 tur. Beher çiftinin muhammen be· 
deli 5 liradır. Kati ihalesi 14-1 O 938 
tarihinde cuma günü saat 14 te kü ı. ~ 
tür din·ktörlüğünde olacaktır. Nu j 
muneyi görmek ve şeraiti anlam.ak 1 
istiyenlerin her gün için öğleden ev , 
vel okul idare-sine ve ihale günü de ; 
resmi vesaik ve teminatlarile birlikle 
teşekkül edecek komisyona müra · 
caatları illin olunur. 9813 

2-6-10-15 

Adana sulh ikinci 
hakimliğinden: 

No. 266 

hukuk 

Adana inhisarlar idaresine iza · 

lınacak 500 ila 525 metre .1 ~.~ 
kumaş 15 gün müddetle ek5,9~ 

1 
ıı 

konulmuştur. ihalesi 16/ lO· ~ t~ ~ 
salı günü saat 14 te Seyh3fl ~ llıi l; 
direktörlüğünde yapı lac:ıktı\ , Ş, 
• . . h . 1 . t kliJerı do 

nı şeraıtı aız o an ıs e . ' i~. 

raiti :ınlamak ve nümuneY1 0~ ~~tıl 
için her gün öğleden evvel e ~llı·ı 
d . "h 1 .. .. de t t dı 
aresıne ve ı a e gunu • ~Q~ 

lariyle birlikte toplanacak r '~ 
yona müracaatları ilan olı.ıflıı ~\ I 

29-4 7- 16 9794 ı~: 

~ 
nen vaki tebligata rağınefl 1 

c 
ttiı~ 

'1 
'ı)t 

'( 

\ l 
)' 

1 

tcıi 

]eri paraları iyi ve emin bir i~te iş. r Çünkü bugün için şehrimizde en çokj 
letmek isteyenlerden istifade ederek , bu çeşi evlere ihtizaç vardır. Böyle 
bir Anonim Şirketi kurduktan sonra bir kooperatife üye . olacak olanlar 

Tahminimize 'göre; ucuz arsa 
temin etmek (Belediyenin himınetile), 
peşin para ile iş görmek, bitişik ol· 
mak, müşterek su ve eleklirik tesi
satlı buluumak gibi müsait ve ucuz 
şartlarla bu evleriıı azami maliyeti 
(1500) lirayı geçmiyecektir. 

J1izmetçi aranıyor 
Evde çahşmak üzere bir 

kadm aşçı ve bir hizmetçi 
haramyor. lstlyenlerln idare 

hanemize müracaat etmelerl 

·c 

f eten vekili avukat Kemal çelik ile 
Adananın Abdioğlu K. den Mehmet 
oğlu tutma başı Mellmet arasın:Ja 1 

müteheddis alacak davasının cari du 
ruşmaşı sırasında müddeaale}'h ila- 1 

meye gelmemiş olduğundB11 

gıyap kararı tebliğine ve (il 1 
menin 27 10 938 tarihine 5

38
1 

talikine karar verildiğindel'l ~,, 
aaley?ıin mezk fır gün ve sa11.

1 

kemeye gelmediği veya tar'~ 
bir vekil gönderilmediği 1

/. 
muhakemenin gıyabında d.e 
deceği tebliğ makamına kaııll 
üzere ilan o:unur. 
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Yeniden dahili tertibat ve tezyinatile daha 
mükemmel ve güzel bir şekle getirilen 

Sahife 3 
•tr 

Amerikanın en biiyük Radyo Muganniyesini dinlemek ister misiniz ? 

Bu akşam 

Asri Sinemaya 
Gidiniz (Tan Sineması) 

HAKiKAT 1938 - 1939 Sinema Sezonuna 
Asri sinema, A~k-İntişam-Sahnelerile süslü ve z~vk , Neş'e kaynağı 
olan mevsimin en büyük, en güzel komedisile sayın müşterilerine ikinci 

proğramını sunuyor 
or· ~ 
li ti ~ irkaç arka. 
tı~ daş Anado

liıobilJ lud~ oto . 
~ta e bır seya

ısı it ıoı çıkııııştık. Bu 
ışık ıun~~u~un üçüncü veya dördüncü 

1ıı U ıdı. Garp sahillerinin şirin ve 
)~ıt .Yakın zümrüd yeşilli güzel 

ıı ~~t~ınden geçerken otomobilin bir 
dtV ~ağı Patlaması yüzünden durak· 
p ~ 'l)a ğ~ ınecbur kaldık. Burası, ka· 

lın l1lden büyük ve enli yolun ba · 
~ç R•.~ı idi. Tam yol başında, bir 
~ Yuı senelik olduğu ta,zı mimari· 
lln c~ belli oldukça zarif yapılmış 
~nçıftlik yaıı köşk biçiminde ve 
~. · ~ık ağaçlar arasında kargir bir 

Si ~ V 
e:ııı ~dak~rdı. Kime ait olduğun" yanı. 
,0ır> 8 

1 rehbeke sordu~umuz zaman: 
lao Urası, bu civarın eşrafından sa 

Is Ç?k eski bir aile ye aittir, 
lilllı de perili kuvudur. dedi. 

ı 11/tbirirniz bir taşın üzerine çö 
·~kı, 1t söförün lastik değiştirmesini 

si)t lrııı \en köşkün bahçesinde ve 

1111ıJı tdi.•8 1ığın arkasında bir gölge be
~ k'bu, Uzunca boylu, oı ta yaşlı ve 

ıı tak 1 
at Yüzlü bir bay idi. Kemali 

:ti; ~İze hitap ederek: 
.~ b f..astık değıştirilinciye kadar 
Iİniı·uYurur bir acı kahvemizi. iç
ftııd·' Şeref bahşetmiş olursunuz 

• ıııı, dedi 
1 Qıt 
ı la Yandan sıcağın ve bir yandan 

atlrce otomobil içinde sarsıl 
~I Verdiği yorkunlukla daveti ca· 
8 trek hemen köşke daldık. 

8 
1111,~ 0 n ?akika soura tevanı c;ok 

JdiS -r 'ab i'enış asri olmamakla bera 

8~ 1 ıaıo at nıobilyelerile döşenmiş 
n j ltrind nd~ ve yumuşacık koltuklar 

( ı' ıı c _ ıdik. Kahvelerimizi içip 
le 1 serınl d''-
·arı~ dık. c l'<ten sonra hoş beşe 

71\Ü l~ivarıo . • 'k . d. . . 
kar'' <ında zıraı, ı tısa ı vazıyetı 

hiO Ulııı d sorduğumuz suallere hiç 
Y ı' ı~ e a an cevap yetiştirmeğe ça 
b~r bu \~ahibimize içimizden birişi. 
k~ •bın oşke takılan "perili kuyu. 

~e\fl '~akın neyi tazammum ettiğini 
iıt' Bu aklına geldi. 

1'
3 

91 ~s' sual Üzerine muhatabımız 
1Ycrek : 

'8 
0 b~· lakap, köşke büyük ba-
nınd Uyiik babası Efe Zeynel 

ı YUk a Verilmiş .. Yani bundan 
~illa atı Yüz elli sene evvel .. 

ı b~ kasabada bir kaıışıklık 
' ıı 
de Patırtı aıasında (ceddi-
ııı d~akalamak iizere köşke 

t c ıl . 
'• ol llıış.. Her ne bahasıııa 
~~dd~Un canını kurtarmak ıstı-
1a !t~.nı bahçe kapısının sol ta 
. ~a .... k~ılüğünüz şu muntazam 

tı de h'I o zamanlar metruk ve 
bir 1

1ç bellisiz çalı !ıkla örtül. 
.'ı ka talde ırnış - inmiş. Otuz 
~ı ı,l\ıdar tahmin edilen derinliğe 
"ıiı. ~an h1yretten donacak hale 

~ii. uyı, dibi sanki yeşil halı
ıb ·.en · 
~~~ llıış ve etrafındaki taşla 

1'~inl\ıı ve şeffafiyeti de bu ye 
~ 'iiı;. aksederek burasını tah 

''Qu 
1
Yccek kadAr güzel bir ha 

lıı tr ı, l:.trafına biıaz dikkatii 
~1tlık' karşısında peri kadar gü 

d0 ı ~ 1uıun saçları omuzlarından t' (~ ltı' ~'llıG uş çıplak genç bir ka 
~ ı. 

... ııııs· . 
''tllı 1 nız ? Nereden geldiniz 
liiı:t-1 vakit kalmadan genç 
8

1 
. aşlayarak Efeye: 

)ı. nıın . . H k'k B 
ınllı ısmım a ı at.. u 

••lit denizin sebebini öğrenen 
e burada da ı ahatımı ... 

yakında 

Efe başından 

gelenleri anlattıktan 1 
sonra, hakikat Efe

nin hala zail olma 

yan hayretini görerek; 
- Bu kadar şaşmayınız!. Evet, 

ben çırçıplak Hakikatim. Dünyanın 
beş kıtasını dolaşan ve hiç birinde 

Pek Yakında 
Eşi görülmemiş fevkalade kuvvetli ve büyük fılmlerle başlıyacaktır. 

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

Sabırsızlıkla Bekleyiniz. 
' .... 

9810 
sizinki kadar rahat kuyu bulamadı- l•----------------·------------
ğı için yüz senedenberi bunya yer- 1 

.-------------
Cennette hır~ız 

Oynıyanlar: Amerikanın en büyük Radyo Muganniyesi Altun sesli 
( BING GROSBY ) ve ( KITTY CARLILE ) 

Ayrıca : En yeni Dünya h~berleri 

Localarınızı Telefonla 'istiyebilirsiniz 

Telefon Asri 250 9819 leşmiş bir hakikat. Her gün korkup / 

duruyordum. Acaba biri gelir de -----• !.---------·-------------------~. 
buradan da rahatımı kaçırır mı di- T ürkkuşu genel ,; 
ye .. Çekilen suyun kova gıcırtısı • Bir Bayan aranıyor 1 

dı.rekto·· rlu·· g" u·· nden·. içine taş atacak çocuğun bulunma. 

dığı kuyu .. Hele zemin ve tdşlaıının Müştel'İ işlerine baka-
güzelliğine diyecek yok. Türkkuşu teşkilatında motörlü cak ilk tahsilli bir Bayan 

1 

Hakikat bunları anlatırken ced- vt motörsüz tayyareler üzerinde Öğ 
dim onu gözden geçiriyormuş.. Bu retmen olarak çalışmak maksadile arıyoruz • 
dikkatli muayene neticesinde kadının yetiştirilecekl 7 gence ihtiyaç var. 3-5 9811 Foto YenUs 

tabii saçları, tıı' ii rengi, tabii diş· dır. Aranan bellibaşlı şartlar şun 
leri velhasıl heı şeyi ile Hakikat de· !ardır: 
nilen ve artistinden, filozof, alim , 1 -Türk(soyundan)olmak 
mütefennin, herkese kadar beşeri. :ı -iyi hal ve şöhret sahibi bu· 
yetin aradığı, arkasından koştuğu • lunmak. 
Hakikat olduğunu anlıyormuş. 3 - Sağlık durumu tayyareci ol-

Ceddımin bu hayretini bıyık al. mağa elverişli olmak. 
tından gülerek seyreden Hakikat 4 . Boyu 1,58 den aşağı olma 

Seyhan Kadosro müdürlü
lüğünden: Kızılay 

DOKTOR 
İsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi 
a partımanında 

yanında 

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

onu büsbütün şaşırtmak istiyormuş mak. 
gibi yüzüne bir ayna tutar. Efe o 5 En az liserıin onuncu ·sınıfını 

Kuruköprü mahallesinde sinama 
sokağında 303 odanın 7 Parseli o
lan zemini Mehmet Paşa vakfı, 52 

1 
yeni kapı No; bu ve 40 lira iratlı --------
karğır ev Eylul 341 tarih ve 20 No: 

vakte kadar en güzel yüz çizgilerine bitirmiş olmak . 
sahip olduğunu sanırken hakikatın 6 . En az t 8, en çok 22 yaşın-
aynasında her şeyi olanca çıplaklı- olmak. 
ğile görerek kocaman burnu, çıkık 7 - iki vesika fotoğrafı ibraz et 
elmacıkları çil gözlerini herkesin ri· mek. 
yakarane methine kapılarak nasıl ' Öğretmen ramzedi olmak üzere 
farkctmediğine şaşar. alınacak gençlerden Türkkuşu teşki 

bu tapu kaydı mucibince (21) seh-
imde (11) sehmi Mehmet kızı Elife 
ve (1 O) sehmi Mehmet oğlu Abdür· 
cebbarın olup mumaileyh Abdülece•' 
bbar kardeşi Eminenin hissesi olan 

..!l.. 1 

24 sehmi ( 100) 1 ira bedel mukabi· 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Yirmi dört saat süren tehlike latında tııçuculuk öğrenmiş bulunan 
ge.;inciye kadar orada kalan ceddim planörcülük B veya C brövele ile 

!inde hariçten satın alarak kendi '------

kuyudan dışarı çıkmadan evvel Ha- işe başladıkları tarihten, hiç uçma-
kikate şu sözleri söyler: mış bulunanlara da planörciilük B 

- Baydn, kati şekilde hakikatı brövesi aldıkları tarihten itibaren 
anlamam lazım gelen bir nokta hak nizamname mucibince yatmak, y~-
kında size bir sual sormama müsaa- mek ve giyim masrafları Türkkuşuna 
de eder misiniz? ait olmak üzere ayda lise 10 tahsili 1 

- Buyurunuz , Efe sizi dinli- ni görmüşlere 25, liseyi bitirmiş O· 

yorum. 1 !anlara 30 lira ücret verilecektir. 
- Bu kuyu aşağı yukarı yüz el- 1 Gele~e~ senelor içinde ~çucu!~k 

li senedenberi kullanılmıyor. Bu müd kudretlerınııı artış derecelerıne gore 
dettenberi şu dünyada oturanlar ih. 

1 
görecekleri zamlar hususi bir talimatla 

tiyaçları olan suyu tedarik için ta i tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
kasabaya kadar katırlar fıçılar yol- 1 Türkkuşuna bu suretle seçilecek· 
lamak zahmc.-tine katlanıyorlar. Şunu 1 !erin öğretmen muavini oluncaya ka 
anlamak istiyorum: Şayet bu kuyu· dar, normal olarak beş sene evlen· 
yu daha derine doğru kazarsak , memeyi ve hususi bir taalılı~tna:ne 
vaktile mevcut olup bilahare bir fır- yi imza ederek Tüı kkuşunun verece 
tına esnasınJa çekilen su membaını ği vazifeleri on sene müddetle ğör-
bulabilir miyiz? meyi kabul ve t~ahhüt etm•!Sİ şart· 

Kadın gözlerini dikkatle Ceddi. tır. 
me dikerek hakikati söylediği her Bu hususlar hakkında fazla taf-
sözünden belli bir şekilde şu ceva 
bı verdi: 

- Efe, bu kuyuya sarfedeceği. 
niz emek ile zaman ve paraya yazık 
olacaktır. Çünkü bir yer sarsıntısı 

neticesinde burada mevcut olan su 
bir daha çıkmamak üzere kurumuş-
tur . 

silat almak istiyenler Türkkuşu talim 
terbiye bürosu direktörlüğüne doğ· 
rudan doğruya şahsen veya yazı ile 
müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine cumhuriyet 
bayramına kadar devam olunacağın 
dan müracaatların bu tarihe kadar 
yapılması şarttır. 1 

1 
6-11-16-21-25-1-6-12-18 [ 

hisesiyle beraber bu evin !amanını 

800 lira bedel mukabilinde Hasan· 
'oğlu lbrahim Cavaloza satacağım 
bildirerek muameleye talip olundun. 
dan bu ilanın gazete ile neşri tari- j 
hinden itıbaren iki ay içersinde mey-, 
kur gayri menkulde bir hak iddiasın· 
da bulunacak olanların Kadostro • 
komisyonuna miiracaatta vesikaları. 
nı ibraz ve iddialarını tevsih ettirme· 
!eri, aksi halde bu miiddet mürurun
dan sonra talep olunan muameleye 
yol verileceği Kadosro tapu tarihri 
ri nizamnamesinin 49 uncu maddesi 
mucibince ilan olunur. 

9821 

YAZLIK 
Sinemada 

Bu Akşam 

Val<ayı hatırayı musavver aşk, 
kin ve lıarkulade c1susluk sahne 
!erile dolu emsalsız Rus artisti 

İNKİJINOF 
Tarafından calibi dikkat bir 

Bu kati sözler üzerine ne yapa 
cağını kestiren, Efe, kiracısı mı di 
yelim, misafiri mi diyelim bayana 
veda ederek dışarı çıkıyor , Kadın, 

ı hayatta kaldığı müddetçe bu hadise 
hakkın•la hiçbir şey söylememesi 
hususunda Efeden yemin aldığı için 
o da bu yeminini tutuyor ve ancak 
ölümünden sonra hem de epeyce 
sonra büyük babam dedesinin yaz
dığı yazılarla vakaya muttali oluyor 
ve böyle saçma sapan bulduğu ma
sallara ehemmiyet uermiyerek ku
yuyu açtırmağa karar veriyor. Bir 
de baksınlar ! .. Henüz yetmiş beş 

santim kadar derinlıkte hir yer kaz 

-25 97161 

------------- 1 tarzda tem~il edileıı 

mışlarken gayet berrak, gayet gü- 1 .,-w-v~ş E ~ 
zel ve bitmez tükenmez bollukta gö. h 
rürıen tatlı bir su fışkırıyor.. an ay srarı 

- Neticesi bayım? .. · - ' ~~ 

- Neticesi şu ki: Menfaat ile mükemmel filmi takdim ede. 
hodbinlik her şeydc.-n evvel geliyor. cektir. Fevkalade entirikalı bir 
Hakikat bile, mesela rahat ve huzu 
runu kaçıracak hadiselerin öııüne 

geçmek maksadile yani hodbinlik ve 
menfaatini gözeterek yalan söylemek 
ten çekinmiyor! .. 

1 Çingene 

mevzu. Heyo;can Aşk ve ihtiras 
şaheseri 

9801 

Baron 

Avukatlık 
l\atıun No: 3499 ' 

Kanunu 
f...a/Jul ıarılıı : :!7/(J/ 1938 

ı\eşrı ıarı/ıı : /.il ı I /9.18 

- Dünden artan -

Seçilmek ehlıyetini kaybeden baro reisi veya azasının vazifesi kendi
liğinden nihayet bulur. 

Seçim neticeleri bir mazbata ile Adliye vekilliğine bildirilir. 

Madde 70 - Baro reisi ve idare meclisi azalarının müddeti iki sene. 
dir. Şu kadar ki, azaların yarısı her sene yenilenir. ilk seçimden bir sene 
sonra ayrılacak azalar kur'a ile taayyün eder. 

Seçim devresinin bitmesinden önce ayrılan baro reisinin yerine seçi
len, geri kalan müddeti tamamlar. 

Madde 71 - A?alardan iki sene idare meclisinde bulunanlar, ayrıl. 

malarından bir sene geçmedikçe yeniden intihab olunamazlar. 
55 yaşını bititmiş olanlar veya son üç sene ıaıfında iki sene idare 

meclisinde vazife görenler gelecek iki sene için baro reisi veya aza ol
maktan itizar edebilirler. 

Madde 72 idare meclisi, azası arasından bir reis vekili ve bir de 
umumi katip seçer . 

Baronun yazı ve hesap işleri, adli müzaheret bürosu umumi katibin 
nezareti altındadır. 

Lüzum görüleıı yeılerde hesap işlerine nezaret için ayrıca bir aza 
muhasib olarak ayrılabilir, 

Madde 73 - idare meclisinin vazife ve salahiyeti : 

A) Avukatlık vakar ve haysiyetinin muhafazasına, mesleğin adalet 
gayelerine ı•ygun olarak sadakat ve şerefle icrasına nezaret etmek; 

B) Stajyer ve avukatların baroya kayıd ve kabul veya nakil taleble
ri hakkında karar vermek; 

C) Avukatlık levhasını tanzim ve mesleki vecibelıırin ifa edilip edil
medığini murakabe etmek; 

D) Avukat ve stajyerler hakkında İnzıbati kaza hakkını kullanmak; 
E) Levhada kayıdlı avukatlar arasında pıhaddüs eden mesleki ihtilaf

larınl halline, taleb vukuunda, tav2ssut etmek; 
F) Avukatla müvekkil arasında çıkan ihtilafları müvekkilin talebi ü

zerine tedkik ederek karara bağlamak; 
G) Adl!ye Vekaleti ve (F') bendinde yazılı ihtilaf hakkında mahkeme 

tarafından taleb olunan mütaleaları rapor halinde bildirmek; 
H) Baronun mallarını idare ve muhtaç avukatlara yapılacak yarclım 

şeklini tesbit etmek; 

(Sonu Var) 958'.i 

Asri Sinemada 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
Kilo Fiati 

CINSı En az En çok Satılan miktar 

lG'pımalı pamuk--
_ K_. ___ ~_ ==A=·=·="'~~J~~~~K~il~o~~~= 

Piyasa parlakJ • 27 
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iane 2 
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çtatT 
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HUBUBAT------------• Bu~day Kıbrıs ---· ., Yerli 
·---'-'-------1-----ı-----ı---------~ı Mentane .. 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

·-~'-<-~-----1----ı------·--------Keten tohumu 1 
Mercimek --,-

1--S~u-s-am _______ 15,50---ı-------------

UN 

1 
~ört yıldız Salih 1 
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] E; Dört yıldız Cumhuriyet 
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1 
1 

Liverpol Telgrafları 
5 I 10 I 1938 

San.Hın 

Hazır 
1 

4 
1. Teşrin Va. 4 
2 Teşrin 

" 
4 

Hint hazır 3-
Nevyork 8 

• 

Kambiyo ve Para 
iş Bankasından alınmışbr. 

Pene 

92 Lireı lscı-116 1 61 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) 
3 /~ 70 Sterlin ( İngiliz ) -6-0l 

77 Dolar ( Amerika ) . o}- ~~ 16 Frank ( İsviçre ) 

T. C. Ziraat Bankası Çırçır Fabrika-
larından : 

Fahrikalarımız kapularından giren kütlü ve kozalar pamuğa tahvilini 
takibeden 15 gün sonrasına kadar sigortalıdır. 

Şeraiti muhafazaya elverişli depo ve hangarlarımızın kifayetsizliği yü
zünden bu müddetlerin mürurundan sonra kaldırılmayan pamukların bütün 
masrafları müşterilerimize ait olmak üzere prese yaptırılarak sigortalarile 
muhafazası bir aya kadar uzadılır. 

Yukardaki müddetlerin hululunda kaldırılmayan kaba ve· preseli bal
yalarda ki pamukların hasar, yangın, bozulma, değişme ve emsali hatıra 
gelebilecek iddialar karşısında Fabrikalarımız mes'uliyet kabul etmez. 

Azami olan bu müdddetin hululünden sonra da kaldırılmayan prese· 
li balyalar hariçte tutulacak kiralık depolara nakledilerek bütün masraf
laıı balyaların müşttrilerimizin emirlerine tesliminde tahsil edilir . Key· 
fiyeti sayın müşrerilerimizin nazarı dikkatlerine arzederiz . 

6-8-11 

ADLER ... r 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı KROM 

olduğu iç;n kat'iyyen paslanmaz. 

Ucuz, şık bebek arabalarımızı, 

lı 

Adler ve Singer 

bisikletlerimizi, Nauman Dikiş, 

İDEAL ve ERİKA yazı makine
lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz : 

9820 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9 

Telgraf : Başeğmez 
76 

Tllrk.aıtı 

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

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 malzemeyi yeniden 

değiştirdim. Duş ve Banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, ucuzluk 9779 
11 

' 

TlıRXIY1! 

ZIRAAÜiANIAsı 
Her mevsim ve muhite göre 

ÇAY 
Albayrak Mustafa Nezih Çay 

farının muvaffakıyet sırrı bundadır 

Adana için hazırlanmış KOKULU, Serinletici Yazlık Ça 1Jar, 
hususi kutu ve paketler içinde 

ALI RIZA KELLEŞEKER TiCARETHANESi 

ne gelmı,tır. Bir fincan çay gUnUn bunaltıcı sıcajjını kar,ıJar 

T. 
g, 
.. . 
B 
A 

c. 

i~1UJ1Ml1B>j \JDlA 
CAN t..<Uf:lTAQ.10. 

t 

.,. , 
• 

------------·--------------~----------------~ 
Adananın ilk (Biçki Yurdu) 

Refika Recep Tümerkan 
H!r g;iı 9 dıı 12 p kı:lır y~ni t'lle'Jı kayJına başladığını ve en 

sonmodellerle atölye kısmım da faaliyete geçirdiğini bildirir. 

(Yurd : Kızılay caddesinde istiklal Okulu 
G. A. 16 9691 karşısındadır.) 

1 
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BELEDİYE İLANLARI 
-

istimlaki yapan Mülkün Mevkii Mikdarı Takdir sahibinin adı 

Daire Cinsi Dönüm olunan 
bedel l.ıeher 

dönüm 
Lira 

C. H.P. Hars Bahçe Mirza 8 70 Vakıflar idare) 
(Bozzade vakfından Komitesi çelebi nı. 

e· 
Seyhan Cumhuriyet Halk Partisi Hars Komitesi taı afından Mir~~ç t 

lebi mahallesinde yeniden inşa olunacak ilk mektep binası için VılaY~. 
idare heyetince istimlakine karar verilen cinsi, mevkii, mikdarı, ve ta el 
dir olunan bedelle sahibinin adı yukarıda yazılı gayri menkulün kıy~io 
ve mesahasına itirazı olanların menafii umumiye istimlak kararnaıne5.'.0,. 
10 uncu maddesine tevfikan sekiz gün içinde Belediye Reisliğine ınur 
caatları ilan olunur. 8829 

istimlaki yapan 
daire 

Mülkün 
cinsi 

Mevkii Miktarı taktir 
Metre mu· beher 

. ,dı 
Sahibinı0 

rabbaı metresine 
Kuruş ./ 

----------=--~------
Kart o ın o~Jıl 

--
C.HP. hars ko Tarla 
mitesi 

n n n Ev 

n • n Tarla 

• • • n 

Karşıyaka 1258 

• 62 
n 1870 

• 9243 

6 
Dırgarıı 

500 Lira • • 'cı' 
6 Mılli M eosO biK 

Fabrikası ~b1s 
leri (tariki 

hariç) ı! 
5 Deli Meh~,pı 

vere sesi (Hu 
yol hariç ( 

ak' ~w)f 
Seyhan Cümhuriye Halk Partisi Hars komitesi tarafından karşı~1uıı- ?ııı, 

da yaptırılan ilk mektep arasının tevsii için Vilayet idare heyetin~e ;1; t.\ 
lakine karar verilen ve cinsi, miktarı, mevkii ve takdir olunan be e h,I 
sahiplerinin adları yukarıda yazılı gayri menkullerin kıymet ve rnt59 

8(} 

itirazı olanların menafii umumiye istimlak kararnamesinin 10 uncu .ırı 0Jıı 
sine tevfikan sekiz gün içinde Belediye Reisliğine müracaatları ~~8 
nur. 

TÜRKSÖZÜ 

!Matbaacılıkj j_G_a_z_e-te_c_i-~ 

Mütenevvi renkli 

her türlü tab i~lerinizi 

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

nız kitaplarınızı Türk

sözünün mücellithane-

sinde ya C.tırınız. Nefis 

1 LAN 
* 

T A B 
• 

K iT AP 

C 1 L D 
• 

GAZETE 

. ;( 

bir cild, re0.~~ed' 
bir kapak b~. Jt 
cak Türksöıun 
pılır. • 

r'"'f Resmi eU 

veli er, defterle'
1
' 

Jc'~I ' 
karneler, 3 btl 
kartvizit ve ıf1 
tab işlerinit, 

d 
eO . 

bir zaman 3 ıl 
bir şeklide ~~ Jl 

T .. ksoı rufatla ur 

pılır . .. ıO' 

T .. ı.sötU .Jel ur .. ao 
•T"rksöı0• 

Si U dB 
ka her boY d'' 

tııbe mecmua, 

939 Marconi Radiol91 

Radyo ihtiyacınızı an- 919 
cak ve yalnız ~ 

rC' 
model 1\13 

tatmin edeı. 939 Marconi Radiolarıııı bekleyinit- "~ 

Ş. Rıza lşçen Yeni flltlg 
3-3 9800 

--------------------------------------
Umumi 

Adana Türksöıii 

• 
! 
( 
• ( 

w 


