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8erlin gazeteleri bir Slovak müstakil 
hükumetinin mutlak teşkili taraf darı! 

Macaristana verilecek kısmın ilhakının tacili isteniyor 

Alman gazeteleri bir Slovak hü
kumetinin teşkili meselesile çok ya
kından aUl.kadar ve devamlı surette 
meşgul olmaktadırlar. 

Esasen Sirovi hükumeti, Çek hü 
kumeti dahilinde bir Slovak hüku· 
metine muhtariyet verilmesini esas 
itibariyle kabul etmiş görünmek
tedir . 

Gazeteler, Macaristana verilecek 
kısmın ilhakının tescilini çok luzum
lu bulmakta ve Macaristanm bu hak. 
kı kuvvelle müdafaa etmektedirler. 

Berlin : 8 (D.N.B.) - Südet top 
rakları tamamile işgal edilmedikçe 
evvelce alınmış olan seferberlik ted
birlerinin kaldırılmamasına karar ve. 
rilmiştir. 

Macar Naibi Amiral Hortinin son Almanya seyahatından Amerikanın ltal
yaya notası "-----

YENİ BİR 
DAMPİNG 

l\rjantin telaş içinde 

CiHAN PIYASASI 

BUGDA Y KITLIGI 

ÇEKECEK MiDiR? 

[Nevyork - Teşrinievvel] 

lill Amerika hükumetinin son haf
Yaa~ İçinde aldığı zirai tedbirler ; 
~İt Şıngtonun Birleşik Amerikada 

rq~~at ~~hsulleri f1yatlarının daha 

'~trıa duşmesinin önüne geçmeğe 
~ıniş olduğuna delildir. 

tek erek Birleşik Amerikada, ge 

lııı Yabancı memleketlerde bu yı· 
di\n ~ahsul vaziyeti ve geçen yıl
tilj alan stoklar göz önüoe geti
lqş~ce, Zorluğun azameti derhal an-

mış olur. 

ti\fı ~ncak, işin asıl ehemmiyetli ta· 
ltıış' ongre seçimlerine iki ay kal. 

lirin °1ınası ve bu yıl içinde zirai ge
~oı 1937 yılına nazatan bir milyar 
ı arda · d l(CYfi ~ ~ıya e azalmış bulunması 
tı~1 kYetıdır ve zirai mahsul fiyatla

bitin ~tuınak Amerika hükumeti için 
ıııırı cı derecede bir politika davası 

llştur 
G ı. 

llıısıt e ecek yılın pamuk, buğday , 
a~ıı .ve daha bir sürü zirai mah-

Ctın· . . 
ltıio ın ekım sahaları tahdıt edil-
• v ol 
ıçitıd tnasından mada, son haftalar 
lıt , e aşağıdaki tedbirler alınmış-

' Gerisi ikinci sahifede -

Bertin : 8 (0.N.R.) - Alman kı· 
taatı dördüncü mıntakanın geri kalan 
kısımlarını temamen işgal etmiştir. 

Beşinci mıntıkanın işgaline de 
başlanmıştır. Bu mıntıkanın işgali 12 
Teşrinevvele kadar devam edecek
tir . Bu kısmın garbinde kalan . ara
zide Çekoslovakyaya kalan 60,000 
kadar Almanın vaziyeti de bilahare 
yapılacak müzakerelerle tayin edile
cektir. 

Vaşington: 8 (Radyo)- Ame· 
rika hükumeti , İtalya ya· bir nota 

tevdi etmiştir • Bu notada , ltalya

daki Amerikan tebaası Yahudilere 

hoş muamele edilmesi mevzuu ba 
histir . 

ltalya hükumeti bu notaya ce

vap vermek üzeredir. 

Üçler, müzakere için 
·ne zaman toplanacak? 

Londra-Roma anlaşmasının 
ıneriyete kon~ası isteniyor 

-----------
Daladye de, Çemberlayn - Musolini görüşmesinde 
hazır bulunacak , bazı teklifler yapacaktır 

Londra : 8 (Royter)
Temin edildiğine göre , 
Musolini, İtalyan-İngiliz 
itilafının büyük Faşist 
meclisine önümüzdeki 
içtima esnasında tebliğ 
edilebilmek için derhal 
meriyete konması arzu
sunu Londraya bildir -
miştir . Bu mesele Ha· 
riciye Nazırı Kont Ci
yanonun İngiliz Sefiri 
Lort Pört ile yaptığı 

mülakatta da zikredil
mişti. 

Öğrenildiğine göre· , 
İtalya, Fransa ile tekrar 
anlaşma müzakerelerine 
başlamak için 16 Nisan
da atdepilmiş olan in
giliz - llalyan itilaf mm 
meriyete vaz'ını şart 

koşuyor.Anlaşmaya al~

ni bir işaret olmak üze
re Bay Çembcrlayn,Bay 
Daladiyenin , Bay Mu. 
sof ini ile görüşme!~ -
ri~e intizar edilmekte - "" .~'...}} 
dır . ; ı;ın ~~e..~"' 

Daladye bu görüşmed~ bulunacak ve teklifler yapacaktır . 

Bay .Mussolini son nutkunda 

~ ......... ~ ................. ~ ............. ._.!~ 

ı Erzincan dün ı 
i k i 
f trene avuştu ! 
• • • • 

! Büyük mera- ; 
• • i sim yapıldı i 
i i 
i Erzincan: 8 (Ankara muha- i 
i birimizden}- Bugün Ankaraya i 
i gelen malı'.lmata göre, Sivas- i 
i Erzurum treni dün Erzincana i 
i girmiştir. Bu münasebetle dUn i 
i Erzincanda eşsiz bir tezahürat i 
i yapılmıştır. Erzincanlılar ve i 
i Erzincan devlet demiryolları i 
i işletme müdürü Aliçetinkayaya i 
i relgraflar çekerek Ulu öndere i 
i minnet ve şükranlarile nafia i 
i vekaletine teşekkürlerini arz i 
i etmişlerdir. i 
;.., ............................................ ~ .... i 

Alnıaoyanın 
iktisadiyatı 

Bir Alman iktisatçısı, Alman
yanın iktisadi yoldaki politikıJsı· 

m umumİ)'et itibarile çok yerinde 
buluyor. 

Londra : 8 - Dünyaca tanılmış 
İngiliz milli iktisatçılarından j. M. 
Keynes, 1935 senelerinin nihayetinde 
«işçiliğin umumi: nazariyesi» unvanı 

altında neşrettiği bir kitapda serma
yenin liberalise olmasını tenkid et
mekle beraber işsizlikle mücadele e
den avtoritetli bir usulü redderek 
diyor ki : 

«Avtotitetli hükumetlerin işsizliği 
hal için tuttuğu gaye herhangi mes. 
lek ve sanatla meşgul olursa olsun 
bir kimseyi hükümetçe elzem olan 
yerlerde çalıştırılıp hayatını teminden 
ibarettir. İşsizlik yalnız hususi ser 
mayelerle hallolunmaz ve bu suretle 
işsizlik bir kimsenin ehliyet ve hür
riyeti nazarı dikkate alınmadan hal
ledilmek istenilmiştir. 

«Benim kanaatimce bu işsizlik 

uzun müddet devam edemez. Her
halde bunun bir çaresi bulunacaktır. 
Herkesin hürriyeti ve meslekile ala
kadar bir iş bulma keyfiyeti muha
faza edilmelidir. Aradan üç sene ge
çer geçmez Taymis gazetesinde Kı>y· 
nes 13 EylUI 1938 tarihli bir makale
sile büsbütün fikrini degiştirdiği gö
rülüyor. 

Bu gün Almanya işsizliğin önü· 

ROMA NEVMiD Mi? 
Habeşistandan umulan 
fayda temin edilemiyor 

Londra : 8 (Royter) - ltalya, 
Habeşistam istilaya bundan üç sene 
evvel bugünlerde başlamış ve altı ye
di aylık muharebeden sona ermişti. 

İtalya, Habeşistanın fethine büyük 
bir ümitle girişmiş ve orada vasi bir 
servet ele geçireceğini zan etmişti. 
Halbuki bugün İtalyanın büyük bir 
sukutu hayale uğradığı, Habeşistan. 
dan umduğunu bulamadığı Eöylen
mektedir. 

İngiliz gazetelerinin verdiği malu. 
mata göre Hebeş harbi İtalyaya 150 
milyon Jngiliz lirasına ve 5 bin aske· 
rinin hayatına malolmuştur. O zaman· 
lar İtalyanlar 125 milyon arlık, ziraata 
elverişli arazi ve hesapsız maden da
damarları bulacaklarını zannetmişler

di. 
Bir müddet daha Habeşlere kar· 

şı çarpışmaya devam etmiş, ondan 
sonra da memleketin muhafazasına 

çalışmıştır. Avrupanın karışık vaziyeti 
karşısında silahlarım fazlalaşhrmaya 
da dikkat eden İtalya Habeşistana 
sarfedecek para bulamamıştır. 

İtalyan maliyecileri Habe:şistan 
için sermayeyi lngiltereden bulabile
ceklerini zannediyorlardı. Fakat Is· 
panya harbinin devam etmesi lngiliz-
ltalyan anlaşmasının tatbik mevkiine 
konulmasına mani olmuştur. 

Bununla beraber, ltalya Habeşis
tanda yine birçok işler yapmıştır. 

Mesela, 1600 mil yeni yol yapmıştır. 
Yekunu 700 mil tutun biğ"er birçok 
yoJlar da inşa halindedir. Birçok şe
hirler de imar edilmiştir. 

Yalnız, halya Habeşistana İtal
yan memurlarını yerleştiremiyor. Ge
çen sene başında, 1938 de Habeşista 
na 500 bin ltalyan yerleştireceği söy 
lenivordu. Halbuki bugün, askerler 
hariç olmak üzeae Habeşistanda an-
cak 50 bin İtalyan vardır. 

Belediye 
akşam 

seçimi dün 
son buldu 

Reylerin tasnifine başlandı 
Şehrimiz Belediye seçimi dün saat 17 de nihayeot bulmuştur. Rey· 

lerin tasnifine saat 20 de başlanmış ve tasnif işi gece yansından son

raya kadar devam etmiştir . 

Arap diyarında boğuşnıalar! 

lngiltere, Filistine yeni 
birçok. kuvvet göİıderdi 

iFilistin müdafaa komitesinin telgrafı 
üzerinde tetkikat yapılıyor 

Lqndra : 8 ( Radyo ] - Flllstlndekl vaziyet çok vahim bir 
safhadadır. Bu hususu nazarıdlkkate alan mUstemleke bakam 
Malkon Makdonald avam kamaras1ndakl beyanatında, Flllstln 
fevkalade komiserinin Londra- J 
ya gelmlf oldujunu, Filistin va
ziyetinin vahlmleştljilnl, fakat 
emniyetinin korunması için 
hususi tedbirler ahndığını, iki süvari 
alayının gönderildiğini, Hindistandan 
gönderilen üç piyade taburunun ge
lecek hafta Filistine varacağım ve 
polisin takviye edilmiş olduğunu bil
dildirmiştir. 

Kudüsten ahnan haberlere göre 
Galile şimalinde askeri hareketler 
yapılmaktadır. Asilerden 24 kişı öl
müştür. Diger taraftan bir kısım asi
ler Kudüs hükumet dairesini işgal 
ederek binayı yakmak istemişlerse de 
kaçmağa mecbur kalmışlardır. 

Fılistin müdafaa komitesinin Çem
berlayne çektiği telgraftaki istekler 
büyük bir alaka ile tedkik. edilmek. 
tedir. 

İzmire 252 
seyyah geldi 

İzmir : 8 ( Telefonla ) - Bugün 

İngiliz bandrah Arandaros Ostar 

isimli vapurla, ekserisi lngiliz , bir 

kısmı Alman tebaalı 252 seyyah 

şehrimize gelmiştir. Bunlardan 100 
tanesi hususi trenle Selçuğa gidere 

Efes harabelerini ziyaret edecek , 

diğerleri de şehrimizde gezecekleı· 

dir 

YARIN 

nü almak için çahşma zamanlarım dına örnek olarak bizde modenlen-
azaltarak he.-kese hisse ile iş bul miş İngiliz endüstrilerine umumi bir 

ma usulile bir yoldan gidilmeyip meşguliyet bulma siyasetini takip 
Nefis bir a§k hikayesi 

bilakis tam bir meşguliyet vermek edersek yalnız kendi ihtiyaçlarımızı 
sur~tile hem de istihsalatın çoga\ kapamakla değil, ayni zamanda hem ••••••••••••••illi 
masını temin eden bir siyasetle memleketin sulh ve imarı için elzem 

iktisat politikasında bir nümune o olan ve hem de memleketimizi mü 

lacak mevki ibraz etmiştir. \ dafaaya ihtiyaç görülen işler görü}. 
lngiltereye gelince, umumi bir müş olur. 

istıhsalatın düştüğü görülmektedir, Şimdiki gidilen yolla iktifa et-

Hayretlere ilka eden Alman iktisa· mek büyük bir cinayettır. Öyle ü 

:mit ederiz ki hükucDet, herkese ta 

bir iş verme siyasetine uygun bi 

çare bulurda, lngiliz istihsalatın 
yükseltir. 
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Askeri bahisler . r ş elhl Ü ır Son harp korkusunun 
verdiği im.kanlar 

,, ......................................... E!!J---1 ................ , Muzipliğin 
hududu! ; Öğretmen okulları Mahsullerimizi Yurt-Seyhan 

938 mezunlaıına vekalet karıştıranlar maçı bugün 
Sivil halkın korunabilme 

yapılan siperler • • 
Si IÇID 

• 

Londra siperleri 

Avrupadaki !'On gerginlik, müdafaa I 
noktasından ve bahnsus sivillerin 
korunması işinde bir çok tecrübeler 

1 

ve ilmi tatbikat yapılmasına vesile 
ve fırsat vermiştir. Hava akın ve 
hücumlarının sivil ahali için muhte
mel tehlikelerini azaltmak ve hava 
bombalarının dağılan parçalarının 
dağılan parçalarının zararlannı men 
ve hiç olmazsa tahdit etmek, zehir 

dan çıkarılmaktadır. Sperin zemin 
ne kömür tozu daşenmekte, bu su· 
retle rutubeti bertaraf edilmektedir. 

Malam gerginlik esnasında Lon 
drada ve diğe büyük şehirlerde 1 
vakit ve hali yerinde olanlar hü· j 
kumete yüz olmamak için bahçesin 
da ve evi civarındaki boşluk mahal \ 
de böyle mahvuz siperle vüçude ge 
getiriımişl ir. 

ilk işaratte herkes gaz maske· 

vazifeler verdi 

Öğretmen okullarında son dev
rede imtihan verenlere aid tayin lis· 
tesi tasdikden çıkmıştır. Adananın 
yetiştirdiği yeni ilk tedrisat muallim . 
!erimizin isimlerile verildikleri vila. 
yetleri aşağıya yanyoruz : 

Al-met Yuna! lçele, Tevfik Ba· 

Ji gazlarla ölüm saçan tahripkar te 
sirleri önüne geçmek için her devlet 
mükemmel planlar hazırlanmıştır. 

Gerginlik bunların tatbikide hizmet 

hisli Bilecige, Hidayet Eren Eski
şehire, Ahmet Karakaş Kırklareline. 
Sait Esircan Tekirdağına, Bürhan 
Tor Yozgada, ASiın Kur Giresona, 
izzet Balkanlı Edirneye, Zekeriya 
Süzer Erzuruma, Remzi Ülzen ve 
Kamil Boyraz Kır şehre, fsmail Gök. 
sal Sivasa, Mahmut Koçtürk, Ço
ruma, Hasan Tekin Kütahyaya, Ra. 
sim, Bıyıklıoğlu Manisaya, Ömer 
Sunalı Edirneye, Mehmet Sürücü 
Konyaya, Mehmet Afi Gezgin, Zon· 

sini takarak ya kendi siperine yahut 
1 
guldağa, Musa Konuklar ve Şükrü 

parklarda ve meydanlarda ve tü , Tulay Sr:yhana, Tevfik Mengi Sivasa 

etmiştir. 
nellerde vücuda getirilen umumi verilmiştir. 
mahfuz mahallere iltica edecektir. 

/ 

Harp ihtimali son derecede kuv ~=------=-~=-=~=,,,,===~ lh t } • 
vet bulduğu zaman bütün lngilizler ı raca mese esı 
ve bahusus Londra ve diğer büyük Y enİ bir d mp· g - . 
şehirleıin halktan evlerinin bahçe· a ın Transit eşyaların tarifeleri 
)erinde, meydanlarda, velhasıl bina 1

1 hazır !anıyor 
ve yol bulunmıyan her sabada sÜ· - Birinci sahifeden artan -
ratle siperler ve mahfuz mahaller 1 

kazmışlarbır. Adeta her taraf kös den bu yılın mahsulüne geniş ölçü 
tebek yuvası halini almıştır. de kredi açılması. Bu tedbirle 2 ila 

Londranın meşhur parkları yani 3 milyon balya pamuğun mııvakka· 
Hayd Hark, Seni Ceymis paık, Gre ten piyasadan çekilmesi temin edil 
en park on binlerce amelenin çala miş olacaktır. 
kürek faaliyeti neticesi olarak park· 3 - Mısıı üzerine geçen yıl a-
liktan çıkarak ateş hattı gerisi şek- I çıtmış olan kredinin beher buşel'i 

line dönmüştür. Bu siperlerde 20,0001 için 50 sentten 57 sente çıkarılma. 
kişinin hava bombalarindan koruna I sı, ve bu kredinin bu yılın mahsu 
bileceği hesap edilmiştir. Diğer pa· lüne de teşmili; 
rklarda ve meydanlardada aynı su· 4 - Hükumetin piyasadan satın 
retle sipesler vücude getirilmiştir almakta olduğu tereyağı mikdarını 

Bütün bu siper ve mahfuz nıah 40 milyon libre çoğaltması. Son ay. 
aller gece gündüz ça lışan yüz bin· larda hükumet, işsiz ve muzayakada 
lerce amelenin sayi ile kırk sekiz bulunan halka tevzi edilmek üzere 
saat içinde tamamlanmıştır. Sper- · 57 milyon libre tereyağı satın almış 
ler alelade cekhe hattınd<ıhi siper- tır. Hükumet buna benzer daha b·r ' 
lerdir. F :ıkat içlerinde mahfuz mahal çok istihsal maddelerini piyasadan 
ler vardır. Londra civırındaki in- satın alarak fiyatları korumağa ça 
gilterenin büyük rasathanesi ile top lışmaktadır: 

hanesinin bulunduğu Griniviçin par Birleşik Ameıikanın bu fiyat 
pında 11,000 kişiyi koruyabiiecek koruma projesiyle yapm3k istediği 1 

siper ve mahfuz mahaller tesis edil şudur: 

Nafia vekaletinden vilayete bil. 
dirildiğine göre, Tüıkiye - Yugos 
la vya demiryolları idareleri arasında 
iki memleket ihtiyacına tekalıül eden I 
ve memleketler münasebetlerine mün 
hasır olmak üzere Bulgaristan üze
rirıden transit suretile geçen yeni 
bir eşya tarifesi hazırlanmıştır. 

Ayni zamanda Türk mahsulleri 
ihracatına mahsus olmak üzere Yu 
nan · Bulgar · Yugoslav demiryol 
larından transit geçen, Almanya, 
ltalya ve Macar hudutlarında niha
yet bulan bir transit eşyası tarifesi 
hazırlanması da takarrür etmiştir. 

Av partisi 
Avcılarımız bugün 
iki koldan gidiyor 

Her hafta olduğu gibi, şehrimiz 
avcılık ve atıcılık kulübü azaları bu 

miştir. 100 milyon buşel buğdayı iç 
Londranın altındaki eski metruk memleket piyasnsımn fiatiyle satın 

tüneller, bodrumlar ve mahzenler aldıktan sonra, fiyat ne olursa olssn 
hep açılmış içleri yeni tuğlalar ile memleket dışına çıkarıp satmaktır. 

gün içinde iki av partisi tertip et
mişlerdir. Avcıların bir kısmı Kozan 1 

mıntakasında domuz avına, bir kıs 
mı da Karahan mıntakasmda keklik 1 

avı yapacaklardır. tamir edilmif ve hepsi de mahfuz Bu projenin tatbiki halinde ilk sa-
mahaller haline g.~tirilmiştir. Bu yer tışlarda, hükumetin beher buşelde 
lerde 30,000 kişinin korunmasına 4 ila 7 sent zarar ve ziyanı üzerine 
kafi esbab ve konfor temin edilmiş alması lazım gelecektir. lüğü karşısında Arjantinin ekonomi 

_____ ı 
1 

tir. Halbuki, bu proje, diğer memle ve finans mahfilleri, devletin çiftçi 
Y a z d ı ğ ı m ı z vechile ketlerin buna benzer tedbirler alma ye ne suretle yardım edebıleceği 

herkesin kendi,.bahçesinde yahud 1 sı üzerine Amerika hükumetinin ta meselesini münakaşa etmektedirler. 
evinin önündeki bo~tuk mahalde si kınmış olduğu tavırla taban tabana Ekonomi mahfilleri, ne asgari bir 
per ve mahfuz mahal vücuda geti zıt bir vaziyet meydana getirmekte fiyat tesbit ve ne de ekim sahala-
rebilccek bi sistem bulunmvştur. Bu dir. Hükumetin, bunun bir damping rını tahdit etmek suretiyle bunun 
gibi şiper ve malııuz mahallerin vü den başka bir şey olmadığı iddiala· 1 önüne geçilemiyeceği kanaatindedir. 
cude getirilmesi gayet basittir. rını reddetmek istemesine rağmen , lhracaatı tahdit edecek olan her han 

Evvela malum bir sper kazıl· bu iddia pek haklı ve yerinde bir gi bir enternasyonal anlaşmanın Ar. 
maktadır. iddiadır. Çünkü, cihan piyasasında- jantin ekonomisinde büyük zMarla· 

Siperin etrafı kalın tahtalar ile ki fiyatlara hiç aldırış edilmeden rı mucip olacağı şüphesiz görülmek 
tahkim edilmektedir. Tahtaların alıcı çıkar çıkmaz mal teslim edile- tedir . Diğer taraftan, asgari bir 
çakıldığı direkleain dipleri siperin cektir. fiyat tesbit edilmesi de mahzurlu te 
içinde yere gömülmektedir. Biııae- Birleşik Amerikanın buğday ih lakki edilmektedir. Bu takdirde, ma 
nalyh duvarlardaki topraklarm sipe· racat programı, Kanadanın buğday ' liyet fiyatının düşük olması gibi 
rin içine kaymasına imkan bırakıl · projesinin büyük ölçüde bir kopya- rı vantajiardan, cihan piyasalarındaki 
nıemaktadır Sirenin iki tarafına içi sdır . iki memleket . arasında yegane mücadelede Arjantinin endüstri 
kum yahut toprak dolu sandıklar fark, Kanadadaki iç piyasa fiyatla- ' birliği de ayni kanaattedir. Birlik 
yahud çuvallar konulmaktadır. rmm, buğday kredileri açmak sure hazırlanış olduğu bir muhtırada , 

Bunların üzerine oluklu saçtan tiyle suni olarak yüksek tutulmasına milli endüstrinin inkişafı, zirai istih 
dam vücuda getirilmektedir. Siper baş vurulmuş olmamasıdır. sal maddelerini satın almak kudre· 
den çıkan topraklarla damım üzeri Zirai mahsul fiyatları yalnız şima tinin büyümesine bağlı olduğunu 
ne dört kat toprak tabakası döşen - li Amerikada düşmüş değildir. Fi- işaret etmektedir. Çiftçi mahfilleri 
mektcdir. Bu mahfuz siperlerde yat düşüklüğü cenubi Amerika mem İşe, fiyatların bu son vaziyeti karşı· 
vafıyanlarınn sıhhatını korumak en leketlerini de büyük kaygı içinde sında artık buğday ekiminin manasız 
mühim bsr mesele olduğundan her bırakmıştır. j bir iş olduğu mütaleasındadırlar , 
siperin zeminınde kazılan bir lağım Bu memleketlerin başında Arjan Her halde, cihan piyasaları bir buğ 
vardır. Her türlü su ve pisli~ bura tin bulunmaktadır. Bu fiyat düşük- j day buhranı muvacehesindedir • 

• 

Şehrimizdeki alakadarlara, ikti
sat vekaletinden bildirildiğine göre, 
ihracat mahsullerimizi tağşiş ederek 
düşürdükleri görülen ikisi İzmirde, 
biri Samsun, biri fstanbul ve biri 
Orduda olmak üzere beş ihracatçı 
nın vekaletçe ihracat rnhsatnanıele · 
rinin ibtal adilmek suretile cezalan
dırıldıkları bildirilmiştir. Bu ruhsat· 
nameler ihracatçılardan ge!"i alınacak 
ve bu firmalar bir daha katiyen ih
racat yapamıyacaklardır. 

Adana Kadastro Hakim
liğinden: 

Kara soku mahallesinde 97 Nolu 
evde mukime Abdullah kızı, ve taş· 
kentli, lsa oğlu Ştmsettin karısı, 
Ayşe tarafından, Kadastro mahke· 
mesin~ verilen 18/81938 tarihli dava 
arzuhalinde kocası Şemsittinin, 10 
sene evvel bila veJed öldüğünden 
bilbahis mumaileyhden bilhasebilirs 
varisi yegane sıfatile kendisine inti
kali icap edı!n Kadttstro camiasında 
ki gayrimenku;atı tesarruf edebil
mek için bir kıta veraset·ilamı isten 
miş ye mc:zbure esnayı muhakeme. 
de nüfusdada ölu kaydı bulunmayan 
kocasının tarihten 10 sene mukad· 
dem berayı ticaret Osmaniye kaza
sına gidiyorum diye çıkıp gitmiş ve 
fakat bu ane değin avdet eyleme
miş bulunduğunu, bahsetmiş olması 

sebebile şeklen vefatına hüküm edi
lemeyen mumailey Şemsettinin bir 
zamanı vifir gaipliği itibariyle vefatı 
na küküm edilebilmek için kanunuu 
medeninin 32 inci maddesi mucibin· ~ 
ce gaibin hayatı mematından haber· 
dar olanların tarihi ilandan bilitibar 
bir sene zarfında Seyhan Kadastro 
hakimliğin' bizzat ve ya bilvasıta 
ihbarı keyfiyet etmeleri !uzumu ila· 
nen tebliğ olunur. 

9841 

Seyhan kültür direktör
lüğünden: 

Adana merkez inkilap ilkokulun 
üa yapılacak olan 1986 lira 15 ku· 
ruş bedeli keşifli 4 dersane inşatı, 
938 senesi teşrinievvelinin 21 inci 
cuma günü saat 11 de vilayet encü 
menınde ihale edilmek uzere 
eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin 140 lira teminat mak 
buzu ile birlikte ihale gün ve sa 
atında vilayet encümenine, keşif ve
şartna mesini görmek için de hergün 
maarif dairesine gelmeleri ilan olu· 

nur. 6- 9 - 12- 15 9827 

Seyhan Tapu müdürlü
ğünden: 

Burunsuz Karabetten metruken 
hazineye kalmış ve iskanca kaynak. 
Çt Memişe tahsis kılınmış olan Zen
cirli mezraasında kain 45 dönüm 
tarlanın tapuca kaydı bulunamadı
ğından senetsiz tasarruftan tescil 
yoluua gidilmek üzere temlik sebe 
bile mikta ve hududu hatırasının 
tesbiti için 938/ Teşrini evvelin 23 
inci Pazar günü mehalline memur 
gönderilecektir. 
Bu baptaki tescil muameresine kar
şaı bir hak iddia erlen vc;rsa o güne 
kadar Tapu müdürlüğüne ve muay
yen günde mahallinde bulunarak 
vesaikilP. beraber gelecek memura · 
müracaat oluo ması lüzumu ilan 

olunur. 9844 

d• ade ft:rller arasın de 
ğil, cemiyet içinde 
din muıipli ği hoş Şehrimiz idman yurdu ile Seyhan 

Adana Spor kulübü arasındaki fut· 
bol maçı bugün Mersin stadında 
yapılacaktır . Maçın hakemi Rıza 
Salih Saraydır . Bu maç·, Likin bi
rinci devresinin finalidir. 

Jebilir; Şu şartla ki, hudud a~ı~ 
olsun! Eğer yapılan her hangi 
ka, buna muhatap olanın, pelc af 
hi olsa, teesürünü, zararını ınll~ 

yorsa, «şakaıt manasında kullatıb• 
•muziplik,, kelimesi, ozaman 
ten «Azap vericilik» olur. 

,.-------·-----, Muzipliği yaparken, bu ş~k• 
ı · ·yıce 

Tu .. rkso·· zu·· nının doğuracağı neticeyı 1 
-

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masraflı 
zammedilir. 

2 _ ilanlar için idareye müra-

1 caat edilmelidir. 1 

T oros Fabrikasın
dan: 

Sayın Müşterilerimizin dikkat 1 

nazarlarına : 1 

1- Fabrikamızda Müşterilere aid 
1 

ve çoğalmış bulunan kaba balya pa 
muklarla diğer mallar sigortalı de· 
ğildir. Bunbrın sahipleri tarafından 
sigorta ettirilmesini rica ederiz. Ak
si taktirde vukua gelecek herhangi 
bir hasu v~ zarardan dolayı Fabri· 
kamız hiç bir mesuliyet kabul etmi. 
yect' ktir. 

2- Kılevlant pamuk mevsiminin 
sonu olduğundan Fabrikamızda kı- 1 

levlant çiğidi bulunanların 13/ 101938 
akşamına kadar çiğidlerini kaldırma· 
dıkları taktirde mukabilintie yerli 
çiğid ve yahudda beher kilosu üç 
kuruş hesabi le bedeli verilecektir. 

3 - Fabrıkamızda mevcut bulu 
nup sahipleri tarafından epeyice ev
vel satılmış olan pamukların alıcılar 
tarafından 13/ 10/938 tarihıne ka· 
dar kaldwlmasını rica ederiz, aksi. 
halde geçecek f günler için mezkür 
pamuklar ardiye üçretine tabi, tutu. 

saplamak lazımdır. Çünkü, . hU5ı 
yelle yapılan her muzipliğın jD 

vermiyeceği düşüncesi çok rT1 

olur. .
53 

Bakınız ; bir muziplik ın• 111 
ne yersiz bir hadise doğurmuş~ 

Bir İtalyan şehrinde, yük~ea 
yetenin iştirak ettiği bir balo 
henuz pek geç olmamakla berı 
bütün kadınların birer i kişer 5 

terk ettiklleri ve çok gcçmedellg 
da hiç bir bayanın kalmadığ.•~i 
müştür. Hatta geriye kalan.' 
kadın dans ederken birdenbıre ı 
yelerini bırakıp koşarak saJoııll 
etmiş tir. f 

Genç, yaşlı bütün erkekle S 
ret içinde donup kalmışlardır. ıı 
sonra bunun sebebini araştırı 
anlaşılm;ştır. fil 

Meğer çok muzip bir adil 
reyi veren kulübün, davetli ~·:, 
ikram ettiği fundanları de~ış 
bunların yerine çok müleyyı~ b3 
!ar koymuş ve bunları evvela fil 
Jara ikram ettirmiştir. Ve yarı .. ~ 

· te il" sonrada, salonda panik ış 

bepten başlamıştır. ; 
Görülüyorki böyle bir . hl~~' 

«Şaka• manasındaki «muı•P 
kabili tdif değildir. ~ 

TANGU,.ı 

,. 
• tıJ 

AdaJ?a sıtma enstı 
direktörlüğünden: 

ıtl 
1- Ada nada Reşat beY. ~ 

S ..... pavı) 
lesinde ıtma enstıtusu 8~ 
nın harici ve dahil! yağlı boı,, 
Linölyüm dösemesı (315:) ile 
kuruş muh1mmen bedelı 
eksiltmt.ye konulmuştur. 

2-Eksiltme 26-10·938 

b 
.. .. ast o 

müsadif çarşam a gunu s d 
sıtma enstitüsünde teşekkiH e ~ 

f d JacB komisyon tara ın an yapı ·r 

lacaktır. 9841 

saı 
3- lstiyenler keşifname ve ~t 

· ·· ·· dire kı görmek iizere enstıtusu 
ı güne müracaat edebilirler. 

1 4- istekliler 0/o 7 ,5 k11'ııt 
müdürlü-Seyhan Tapu 

ğünden: 

vakkat teminat vermeğe ve , 
1 yapabilmeğe iktidaı\ olduğtl:ııı 

d N f. ··d·· l .. ğ .. d .. n 3lı 
Palulu Panus ve hemşiresi Mar

yamdan metruken hazineye kalmış 

ve lskanca Ahmet Hoca oğlu Hasa
na tahsis kılınmış olan Zencirli mez 
raasında kain 70 dönüm tarlanın ta İ 
puca kaydı buluoam1dığından senet
siz tasarruftan tesc'li yo'una gidil· 
m~k üzüre temlik sebebile mikdar 
ve hududu hazırasının tayini için 
938 Teşrini "evvelin 23 çüncü Pazar 
günü mahalline memur gönderile 
cektir. 

e a ıa mu ur u un , 
1 

vesikayı ibraza macburdurfar· 

6 - 9-ıZ / 

Bu bapteki tescil muamelesine 
karşı bir hak iddia eden varsa o 
güne kadar Tapu müdürlüğüne ve 1 

muayyen günde mahallinde buluna 
rak vesaikile birlikte gelecek memu· 
ra müracaat etmesi lüzumu ilan 
olunur. 9843 

------------..-------------
Bir Bayan aranıyor 1 

Müşteri işlerine baka
cak ilk tahsilli bir Bayan 
arıyoruz. 

5 - 5 9811 Foto VenUs 

Hizmetçi araoıY0t 
•''" Evde çalışmak u:ı "''~ ı 

kadm aşçı ve bir f1f$ ı 
haran1yor. lstıyenıerl~ 

hanemize müracaat et c 

Satlık taş ve 

Boy - 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 

rsil1' 
Yokarıdaki ebatta n1 e 1ı 

ri parlalc ta~tan 2500 ad~:, 1~ 
bunlarla beraber enkaz Sil · ~I 

ı: 1 Ayrıca enkaz satma .. pı 
ler de Ulucami cıvarında k0

,, 

zarına dönecek yerde Abd~' 
Şenere müracaatları 2- 1 



1938 

~fkirı Umumiye 

8o Yalı af' 1 · ·· 1 d b · O b 1 t k d d b fi ış erın gun er en en un arı e rar e e e e era-
t'.b:rla reklamını yaptığı bir ber divana oturunca fark ettim ki; 
rıu.. E k k ~. nu görmekten çok, ilan- vanın iri gözleri ağlama tan ı-

ıtııs~i. ?eçen aşina bir yüzü zarmış ve büyük bir kederi vardır. 
~di U'.11ı~ıle gardenbara girin- Bu hal, nefis yüzünün ince çizgile-

ını luks bir kalabalık içinde rini kalmlaşhrmış , yan'.\k çukurla· 
· ~ ~u gece garden buzlu ve rında kırık bir eda gizlenmişti . 
·1c1 l~ının bol akisleri, ZPngin - Ne var, dedim . Hastamısın, 
I ınustesna bir akşam yaşı. yorgun görünüyorsun 1 Avuçlarında 

t ~lllokenli erkeklerin ve eti· f sıka Mka buruşmuş bir kağıdı önüme 
•
0
? ~Uğu gale gecesinin ehem- 1 attı. Açıp okudum . Bu Viyanadan 

Lig~ ana bir kat daha artırı- çekilmiş müstacel bir telgraftı . Ve 
'•ni v d · b h" h h i er ı. en, ıçte bu em- şöyle yazıyordu: " Kızınız ağır as-
~ g_~b~. itinalı değişmemiş 1 tadır geliniz . ,, Hayretten teessü-

il~· k duşunerek bir hasır kol . rümü gösterecek bir harekette bu 
dır en, masamı salona birer lunamıyorum • Eva demek ki anne 
I •ğılan artistlerin toplu bu· d: ölmüştü. Ben bu hayatın kadın-

'tt~tı. büyük locayı görebilir larını bu t.n büyük zevkten mahrum 
"rıı. e ı~tihap ettim. Az sonra addederim • O , teselli bekliyerek 
V.ıc~ .ınti~ak etmiş gibiydim. gözlerimin içine bakarken ; hen Vi· 

ıı1.1 ılerlıyordu. Sahnede bir yanaya gazetecilik tahsiline gitti-
6~~ro olup bitti. Fakat ben ğimde onun büyük şöhretini ve biz 
. ~ ettiğim aşina yüzü görme gazetecilerin , Viyana halkının , ef-
k b ayıf ihtimalimi daima çü- karı umumi yenin cınunla nihayetsiz 

, O ahan:sile kendi kendime: alakasını, ı;onra da onun .. Bir Kontla 
· be dcğılmiş Tahir, dedim . evlenerek velvdeli,şöhretli hayatına 
111 

nzctmiş olacağım. Sonra.. 1 nihayet verişini hatırlıyorum. Meğer 
l heden o her zamanki gaze· seneler ne hızlı geçmiş ve biz ne 
eccsü - d" S · 1 k d k F bir sum uyanıver ı. ervıs I a ar ocamışız. ırtıo.:ılı hayatını 

a· garsonu çağırdım ve sor sormadan o, rimdi gitmiş iri gözle-
~lt'ılta'~Y bilmiyordu. Yerimden rini kurulayarak anlatmaya başla. 

· ır t yolunu bulup garson mıştı : 
ercdd··tı- . h B z u u ıza ımı yapınca; - itiyorum Mösyö Vedat 1 So 

~dı anncdcrim, dedi. Aradığı- racaksın Konttan , kızımdan niçin 
ır 11 

bu olacak. Makiyaj oda. 
1 ayrıldım . Nasıl bu hayata tekrar 

i '.Bu gece sahnede şarkı söy· 
1 

döndüm.·- Sesi daha ağırlaşıyordu -
Çın Pat • · 1 a· b 1 b h rona rıca etmış ga· ' ütün un ara se ep ep siz gaze· 

Tlirksözft 

Yeniden d;\hili tertibat ve tezyinatile çok daha mükemmel 
bir şekle getirilen 

(Tan Sineması) 
1938 - 1939 Sinema Sezonuna DÜNDEN iTiBAREN Büyük 

bir proğramla başlamıştır 

Yüzlerce seyirci tarafından takdir nazarlarile görülüp beğenilen bu 
müstesna filmleri görmiyenler her halde fırsatı kaçırmamalıdırlar. 

ilk Programcia takdim edilen büyük filmlerimiz işte bunlardır 

(1) 

Kıymetli Binici Subaylarımızın Avrupada kazandıkları çetin musa· 
bakalarda en büyük mükafat olarak aldıkları MUSOLINI KU 
PASI, ile lstanbula gelişlerini ve kendilerine. yapılan misilsiz tö 

reni bütün tafsilatile gösteren 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Müstesna Film,. 

(2) 
Büyük Facia Artisleri 

Gaby t\/1orlay ve Victor Francen 
Tarafından ihtiras, Aşk ve Heyecan filmi olarak yaratılan 

TOL~TOY'un Şaheseri 

I< Ateş Gecesi ) 
(3) 

Fevkalade Filmler Kahramanı 

BELA LUGOZI 
nin heyecanlı, Esrarengiz 

(D~ktor 
30 Kısımlık Büyük Seryal Filminin Birinci Devresi ..... 

Dikkat: Yeni 14'iatlar: 
BALKON 30, DUHULiYE 20, LOCA 150 Kuruştur. Talebeye 

Ayrıca tenzilat vardır. 

9854 

Sahlf e 3 

Aşkın - Güzelliğin - Çiğan musikisinin şahane eseri ..... · 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Gala müsameresi olarak muhterem müşterilerine Viyana Operetlerinin 
en şen, en şuh, en güzeli olan \oe maruf bestekar (JOHAN ST ARUS) 

un seyrine doyulmaz büyük opereti 

Çingene Baron 
Nefis eserini sunmakla bahtiya,dır 

Reji: Villi F orst 
Müzik: J ohan Staros 

Oynıyanlar: DANIELA PAROLA-ADOLF VOLBOROK
GABRIYEL GABRIYO 

Beynelmilel şöhreti haiz ve Çiğan musikiyle süslü bu büyük opereti 
seyretmek fırsatını kaçırmayınız 

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 
Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Bugün gündüz 2,30 da matinede 
1- Cennette Hırsız ( Bing Grosbi ) 
2- Dehşet gecesi ( Meşhur Şando Kahramanı
Bela Luğosi - Sally Blan ) büyiik sergüzeşt filmi 

Telefon Asri 250 9836 

Misis yanında Acı dere 

içme Maden suyu açıldı 
Sıhhat ve içtimai muavenet Direktörlüğünün iste
diği fenni tesisat ikmal edilerek tekrar açılmıştır • 
Her gün iki t ren içmede durur saat 10 ve öğle sonu 
saat 17de. 1-7 . 9846 

~ · 1 teciler, hep o menhus tfkarı umu ,,_ ________________ ~ _ ____ ._ _ _ _ 

'Son cı fi . b "f d . 1 ij ve nın u ı a '!Sı teces· miye değil mi ? •.. Evet,. Efkarı umu· 
d~;ni baştan artırmıştı. Müte ; miye beni ana yaptı. Fakat bilmi- ! 

t•rs alar bol tecossüsümü alan yormuydu ki; ana şefkati, ana kalbi, 

1 
1 
:ı---------------·----

trııe~n~ beni Makiyaj dairesine ailem benim gibi bir kadının haya- 1' 

sını .. 1 d •rk soy e im. Beraber loca. tına girmemesi lazım gelen en bü· 
lJllı asından dış antreye çık · yük realitelerdir. Gör şimdi .O düm 1 

ilca le b" k "d · d h ~ttt . >ş ır orı oru geçınce üz ayatım ara ya ğiren bu küçük 
d e bır k .. ·• d J kl ·1 ld Q \'c .. apı onun e garson varı a tamamı e perişan o u. 
, burasıdır" diyerek çe- ı' E•ıa konuştukça a~lıyor , ağla-

'- ~ö dıkça daha içli konuşuyordu . Bir I 
Steril l , lJ k en odanın kapısı ara-

1 
dostu görmek sevincine doymadan, 

~a..ı la tan içeriyE' baktım. Genç onun iztirabına ortak olmak da bir l 
~ırı .. 1 

da Run ük bir kıyafetJe bir zevkti. Ellerini avuçlarıma aldım . 
t~cb~t~rmuş düşünüyordu Pek konuştum : 1 

·, ~ 1 dığim yüzünün profilinden - Sakin ol Eva 1 • Sen keder 
1 

onte . d h ~k· sı er al tanıdım . Bir- ve göz yaşı için yaratılmış bir insan 
1 g .. 1 1 ı ildı un erden kalma itiyadı değilsin 1 

İte~ ve kapıyı vurmadan S<"S· Asabi bir hareketle ellerini 
ırıa Ye ~aldım. Vaziyetini boz· avuçlarımdan çekti : 1 

tı. ·/0 re Eva beni görmemiş - Evet.. Çok doğru Mösyö Ve 

dü. Acizle mütemadiyen yumrukları 
nı ıssırıyor hıçkırıyordu. Sonra bir. 
denbire dizlerimin yanına düştü: 

- Ben kızımı ölmedı~n görmeli 
yim mösyö ve dada .. Bana yardım 
edin!. 

Ben hala şeşkındım. Ve hala bir 
roman dolduracak hayatın önümde 
akan bir su gibi geçip gidişi beni 
hayrete düşürmüş, bana yapılması 
lazım gelen hareketi yapmaklığı u
nutturmuştu. Yavaşça dizlerimdeki 
Ş,ahane kumral saçlı başını okşama 
ya başladım ve bü!ün teselli vere
bilecek bir talakatle konuştum: 

- Ağlama!.. Eva!.. Hayattır bu. 
Hepsi geçer.. Hem sonra kızını mut 
laka kayip edeceğini, göremiyeceğini 
vehmetmek neden? Niçin eyi olabi · 1\ avaşça seslendim : dat 1 Çok doğru . . Fakat efkarı 

~ 0rıtes ı Ş . ilşil\a "' umumiye ; ampanyanın, müzikin , 
ı leceğini daha evvel düşünmiyorsun ?. 

1~e11 h· ses ve fakat garip,bek geçenin hayatımın en tahii hakkı 
1irı Ri~·tau onu bir Pars görmüş olduğunu düşünerek bir zevk ma-
1tııı1 f ı Yerinden sıçrattı . Hırs- sasında Konte verilmiş bir sözün 
llılc ~rkettim. Lakin dönüp de ı dedikodusile beni bu adama bağ-
ıı i:uz Yüze gelince istif haml:ı 1 lamasalar ve beni ana olmak aza ı 
·~ •. ce, Yuvarlak kaşları düştü. 1 bına sürüklemeselerdi belki ömrüm-
. vlVes· . k 1 
•le ını aybetmiyen Fran· 

1 

ce gözüm yaş görmezdi . Ben her 
~~afkın dolu dolu; halde Şampanya kadehleri arasında 1 

1 " ••• Vu 1 Vu Mösyö Ve I bir ağlayan keman melodisini din· 
·~~İye söyle~di. Ben , bu Se~ l lerken can verecek bir insandım . 

~' - Az bir ihtimalle de 
1 

Mösyö Vedat 1 • Beşini · dolduran 
~ .~til~~ırlandığım için telaşsız · 1 kızım için bu tahammülsüz adama 
· ıın uzun uzun tlini öper- I hayatımı mahkum etmiş ve yaşı- ' 

~\'et b yorum. Fakat yine efkarı umumiye 
'lı • enim sevgili Kontes , 1 bir kadınlık zaafımın günahı , reza -
.~ah~ 'ı letile beni yine kurban ettiler. Kont 
~İliıılın Yüzünün şaşkın ifadesi tan ayırdılar. Ve pek tabii olarak 

tı11 ~emişti. Tesadüflerin, ma- : da kızım Kontun yanında kaldı. Bu 
b,~ka an~ tanıttığı çehrelerden hadiseden sonra Viyanada kalama-

"c h . bır asalet, bir ruh taşı- dım. Gurbete , sahneye , seyahate , 
~"a arıkulacie güzel bir kadın , onu unutabileceğim her şeye ihti· 
~lttı Çok eski, uzak bir ta hay'- ramla atıldım . Fakat lskenderyede 
llıa aktan hayret ve sevinçle bir ahbabımdan aldığım bir haber 

A.. sarıldı : ve bu son telgraf beni yıktı. Kor '·s"> Mösyö Vec.lad ! .. Ne karım ki kızımı göremeden kaybe. 
~ıtı 1 

senelere.len sonra bura- l deceğim . 
de Uenim en bedbaht bir Ayağa kalkmıştı. Bana başı hafif 
torınelc. inanılır şey değil. omuzları içine daha dikilmiş görün 

Evlat muhabbetile önümde diz 
çöken elaletini, mevkiini unutan 
kadını ayağa kaldırırken ilave ettim. 

- Haydı kontesi seni oteline, 
odana götüreyin. ve· eğer yanından 
ayrılmamı istemiyorsan benim apar· 
tımana giddim. Bilmelisinki ben ha 
la meyhanede olduğu gibi aile haya· 
tına karışmadım yapyaloızım. 

Ses çıkarmıyordu. Kapıda onu 
numarası için aradıklarında menfi 
çevap verdim ve evaya da: 

- Bu gece şarkı söyleyecek 
halin yok, dedim. Çok harapsınl 

O, bunlara mütaveatıoi hareketlerile 
ihsas ederken, gözlerini kuruluyor· 
du. Sonra tereddütle hıçkırarak; 

- Ben Viyanaya gidebilirmiyim, 
diye sordu. 

- Pek tabii, dedim. 
Üşür gibi ellerini yarı çıplak 

omuzlarında gezdirdi: 

-Ya angajmanım? .. 
Dikkatle gözlerine bakdım: 
- Ben her şeyi tamin ederim 

sevgili kontes, dedim. 
Yalınız ağlama artık .. Bu sana 

yakışmıyor .. 

DAVET 
Küçük prenses 

(Şir]ey T empl) 
Maiyeti ile beraber 

ALSARA y :::;na 
geldi . Sizlerle tekrar görüşmek 
arzu ettiğinden Cumartesi gündüz 

2,30 matinel..!rinden itibaren 

Alsaraya 
gelmenizi diler 

DiKKAT : PAZAR 
gündüz matinelerinde ilave olarak 

fevkalade heyecanlı 

Şeytan treni 
Telefon : 212 9838 

Eıı~i günleri ~ndıran çılğın ha· 1 

file boynuma sarıldı, başını omuzuma 
bıraktı. 1 

Hıçkırıkları kesilmiş, yaşları din 1 

mişti. Sadece kesik kesik Mırıl danı· j 
yordu: 

- Mil mersi ... Mil mersi .. Be
nim aziz dostum!.. 

Az sonra .. Zalim hayat rüzgar 
farının zedelediği ve şimdi sım sıkı 
koluma asılmış, astırağan~ kapı için· 

de saklı bu sevimli yaralı mahluku 
istiklal caddesinde yürütürken; garip 
bir halin rumiye ve üzüntü içindey- 'ı 
dim. Gençlik yıllarımın bir hatıra· 
sını anmaktan çok, onun efkarıumu· 
miyeye yüklediği taliine acıyor, bun 

1 

da ne derece haklı olabilecegini 
düşünüyorum. 

Tarık Ömer 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
Kanun No: 3499 Kabul tarihi : 271611938 

fVe§ri ıarihı : 141711938 

Dünden artan -

ndeki nezaret hakkını baro merkezindeki en yüksek dereceli hakim mari
fetile ve avukatlar üzerindeki nezaretini baro idare mealisi vasıtasile 
kullanır. 

73 üncü maddenin A bendinde yazılı murakabe hakkını kullanmakta 
ihmal v~ya suiistimali görülen idare meclısi Adliye V ekilioin kararile 
fesh of nur, • 

Bu takdirde umumi heyet, fesih kararının tebliğinden itibaren on beş 
gün içinde Adliye Vekili tarafınban yeniden seçim icrasına davet edilir . 

Baro reisine ve idare meclisine ait vazifeler. yeni mec)jsin seçimine 
kadar birinçi fıkrada yazlı hakimin inhası üzerine, Adliye Vekilliğince ba. 
roya kayıdlı avukatlardan teşkil edilen üç kişilik bir heyet tarafından 
görülür. 

BEŞiNCi BAB 
D;siplin muameleleri 

Madde 82 - Avukatlık vekar ve şerefine uymayan fiil ve hareket
lerde bulunanllrla mesleki faaliyette vazifelerini yapmayan veya vazife 
icabı olan dürüslüğe riayet etmeyenler hakkında bu kanunda yazılı disi· 
plin cezaları tatbik olunur. 

Madde 83 - Disiplin cezaları şunlardır; 
1 - ihtar, avukatı dikkate davettir 
Bu ceza, baro reisi tarafından yazılan bir mektubla tatbik olunur, 

Sicille geçmez ve aleyhine itiraz olunamaz. 
2 • Tevbih. mesleki adaba uymayan fiil ve hareketin disiblin meclisi 

kararı ile muahezesidir. 
3 ~ Beş yüz liraya kadar para cezası. 

4 . işten çıkarma, avukatın bir aydan az ve iki senden fazla olmamak 
şartile meslekini yapmaktan menedilmesidir. 

5 . Meslekten çikarma, avukatlık ruhsatnamesinin geri alınmasıdır. 

Madde 84 - Disiblin muamele ve kararları idare meclisi tarafından 
tertip ve tatbik olunur. Bu takdirde idare meclisi disiplin meclisi unva· 
nını alır. 

Madde 85 - Baroya kayid ve kabulden önceki fiil v~ hareketler 

(Sonu Var) 
, 

9583 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ----------- --- ---~-------
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KiLO FIATI 
Satılan Mikdar 

Kilo 
En az ı En çok 

K. S. K. S. 
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1 Dört yıldız Salih 
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.:o ~ Dört yıldız Doğruluk «! 
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~ g; j Dört yıldız Cumhuriyet N ~ l __ _,,_ ____ _,_ ___ l·----1 

-~ ,-ü~ç _ _..:.•~· --~"-----1------1 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları 
9 / 10 / 1938 

Kambiyo ve Para 

Santim Pene 
Jş Baukasından alınmıştır. 

Hazır. 4 92 Liret lso 1. Teşrin Va. 4 61 Rayişmark 16 

4 70 Frank (Fransız) -3-36 
2. Teşrin 

" Sterlin ( İngiliz ) -6- Ol 
Hind hazır 31 77 Dolar ( Amerika ) -ı-126 
Nevyork 8 16 Frank (İsviçre) oo-oo 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alman istihlak vergisinin tenzili hasebile 19/ Ağus. 
tos/ ] 938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fiyatlarla 
kabotlarımızın satılacagmı ilan ederiz • 

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

" " 
6 90 ,, 36 

" 700 

" " 
5 85 il 36 ,, 697 

il " 
.5 90 

" 
36 

" 728 
Arslanlı 

" 
2 90 

" 
36 

" ,,729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fal:.rikamız teslimi bedeli peşin tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve satışlara % 2 

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

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

natına müstenittir. 7 9701 

Seyhan Kültür Direktörlüğünden: 
Muhammin 

Kız lisesi Erkek lise. Öğretmen o. bedeli 
Erzakın cinsi kilo kilo kilo kuruş 

Koyun eti 5000 7000 12500 40 
Süt 1500 3500 4000 10 
Kuru soğan 1000 2000 3500 4 
Zeytin 500 200 700 35 
Maden kömürü 40000 50000 70000 2 50 
Patates 1500 3500 2500 8 
Kırılmış meşe odunu 20000 20000 20000 1 50 
Yoğurt 1500 1300 7000 12 
Kurufasulya (maden) 1500 150J 3500 12 
Beyaz peynir 1000 500 1000 55 
Sabun 1000 bOO 12000 40 
Pirinç (Maraş) 2000 2100 9000 25 
Zeytinyağı 1200 600 1200 55 
Ekmek 15000 28000 45000 9 
Sadeyağ 2000 2800 4000 100 

Adanada Erkek ve Kız liselerile erkek öğretmen okulu için yukarı· 
da mektep üzerine cins ve mikdarları ve muhammin bedelleri yazılı er· 
zak ve yakacak her biri için ayn olmak üzere (2490) numaralı kanun 
muciöince açık eksiltmeye çıkarılmıştır. Birinci teşrin 938 aymm 13 üne 
müsadif perşembe günü Seyhan Kültür direktörlüğünde toplanacak ko
misyonlarile k:~ i Hlafest yapıladğmClan illaleye iŞtiralC edeceklerin her 
okula ai muhammin bec{eJJerin yüıde 7,5 oisbetinde teminatla birlikte 
müracaatları iian olunur. J 1-5-9- 13 9806 · 

Türksözü 

Urfa Vilayeti Daimi Encümeninden 
.Urfa Vilayetinden: 

Diyarbakır - Urfa - Gaziantep yollarının telakkisinde ve Urfa şehri 
içinde ve Karakoyun d~resi üzerinde İnşa 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 17 ;101938 tarihine müsadif Pazartesi günü saat on birde 
Urfa Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

2 - Bu İşe ait evrakı fenniye: Proje, mukavelename Proje, metraj, 
hulasai keşfiye, kapalı zarf usulile eksiltme şartnamesi,b etonaı ma bü) ük 
köprüler fenni şartnamesi, hususi şa;tnamelerle bayındırlık işleri genel 
şartname~inden ibarettir. 

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

şarttır. 

A - Yukarıda mikdarı yazılı teminat akçasmın hususi muhasebe he
sabına Ziraat Bankasına yatırıldığına dair makbuz. 

B - isteklilerin yirmi bin liralık bir köprü veya yirmi bin liralık be
tonarme inşaat yaptıklarına dair ellerinde mevcut vesika ve aair bonservis
lerile ihaledan asgarı sekiz gün evval Urfa Vilayetine müracaatla alacak-
la ıı ehliyet vesikası. 

C - Teklif sahiplerinin menusup oldukları ticaret odasından aldı kla
n 1938 senesine ait vesika veya musaddak sureti. 

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

5 - İstek!ilJrin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun umumi hükiim 
)erile kapalı zarf usulile eksiltmeye dair olan maddeleri ve eksiltme şart. 
namesi ahkamına ve yukarıda yazılı maddelerin icaplarına riayet eyleme· 
leri şarttır. 
Aksi halde hiç bir mazeret kabul edilmez. 

6 - istekliler bu İşe ait evrakı fenniyeyi ve şartnameleri Urfa, istan
bul, Ankara, İzmir, Adana Nafia müdürlüklerinde tetkik edebilirler. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif me\rtuplarınin ıhale saatmdan bir 
saat evveline kadar eksiltme komisyonuna varması şarttır. Posta da vu
kubulacak gecikmelerden dolayı komisyon mes'uliyet kabul etmez. 
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IRMAK HAMAMI 
Hükumet kouağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Lutfi Selçuk 

Tatlı suyu ile meşhur Irmak kamamını açtım . Sayin müşterilerimin 
sıhhat ue istirahatl~rini göz önünde bulundurarak bütün malzemeyi yeni· 

den değiştirdim. Duş ve banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, Ucuzluk 9679 
14 

Malatya bez ve iplik fabrikası Türk anonim Şirke
ti Adana Mensucat Fabrikası müdüriyetinden: 

1 - Fabrikamızdaki amele lokantası 1 Teşrinisani 938 den itibaren 
bir sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Münakasaya iştirak etmek arzu edenlerin 10 - 10- 938 pazarte. 
si günü saat 16 da fabrikada bult1nmaları ve şartnameyi gormek istiyen-

lerin fabril<a müdüriyetine müracaat eylemeleri ilan olunur. 2- 2 9840 

9 

:1 BELEDİYE İLANLARI 
-----------------------1- Belediye zabıta memurları için 30 takım kışlık elbise ve 

det kaput açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 
2- El biseve kaputların muhammen bedeli 1200 liradır: 
3- Muva~k~t.te~inat~ ~oksan liradır. .. .. dı 
4- lhalesı bırıncı teşnnın 10 uncu Perşembe gunu saat 011 

1 diye encümeninde yapılacaktır. 
5-Şarlnamesi yazı işleri kalemindedir. ls!eyenleı orada gôre, 
6- isteklilerin ihale günü teminatlarile birlikte belediye eıı9 müracaatları ilan olunur. 13- 28-4-9 

ADLER ••• 

Adler .. Adler .. 
ÖÜnyaca tanınmış meşhur ADLER 
maı kalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KROM olduğu için kat'iyyen pas
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Sin ger 

Bisikletlerimizi, Nauma Dikiş, 
iDEAL ve ERİKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticareth8~ 

Telefon : 168 Telgraf : Başeğ 
9490 79 

Türk Spor Kurumu Seyhan Bölg 
Başkağnlıından : . 

rot· 
Adana Stadyom sahasında yapılacak spor tesisleri inşaat i ~d 
23 9.1938 cuma günü ihalesi ilan edilmişken talip çıkmadığırısı 
1.- Eksiltmeğe konulan iş: Adana'da inşa edilmekte ofao i~ y 

ikmal inşaatından, su tesisatı, birinci keşiften geri kalan işler. e 
tefcir kuyusu, yeniden bir hela ye kuyu ile yeniden bir büfe... \ot 

2. - Keşif bedeli : (9370) lira (98) kuruş. (Dokuz bin üçyuı ' 
ra doksan sekiz kuruş.) .. .. s' 

3.- Eksiltme: 17. Birinciteşrin. 1938 tarih pazartesi gunu dı 
da C. H. Partisi binasında T. S. K. Seyban Bölgesi Başkanlığıll 
edilecek komisyonda kapalı zarf usuliJe yapılacaktır. dı~ 

4.- Eksiltme şartnamesi ve buna bağlı müteferri evrak A 0 
fia Müdürlüğü ile C. H. Partisi binasında T. S. K. Bürosunda g ~ 

A.-) Eksiltmeye girmek için isteklilerin (702) lira (83) ~ur~~ 
vakkat teminat vermeleri ve bu işi yapabileceğine dair Nafıa 
ğünden tasdikli evrak göstermeleri lazımdır. 

1 
B.- ) isteklilerin teklif mektuplarını üçüncü maddede yaı1.;i 

bir saat evveline kadar komisyon Başkanlığına makpuz mukab1 

meleri lazımdır. ıı 
C.-) Posta ile gönd~rilecek tekliflerin dış zarfı mühür rn°111 

kapablmış olması lazımdır. q: 

D.- ) Postadan olacak gecikmeler kabul edilemez. s 
i b 

Salih Bosna fabrikasındafl ; ~a 
\ıc 

deı 
• 11 ldh 

Fabrikamızda Pamuklarını çektiren sayın müşlerileril~r1•
1 

JJ 1~ \ı' 
muklarını çekildiği tarihten itibaren bir hafta ve çiğitlerııı' di, 

gün zarfında kaldırmaları rica olunur. o' ~~~e 
Bu müddet içinde kaldırılmıyan pamukların beher balyası~ 

1 
111 

Leş kuruş ve çiğidin beher tonurıda .1 iki kuruş arziye üçreti ·~i~ ~~k 
Pamuk alan tüccarlarında koçanların Borsada tesçili tart 0 ~ıı 

ren nihayet bir haftaya kadar kaldırmadıkları takdirde bu f11 r )~k 
nundan itibaren balyada günde beş kuruş arziye alınacağı 5~ ~b 
rilerimizin nazarı dikkatlerine arzeyleriz. 9831 ~~ı 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail 

civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi 
apartımanında 

Hastalarını hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 

--------------------------------~--~---Umumi neşriyat ~ 
G~ Macid 

Adana TürksözU 
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