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Unutkanlık ve dalgın 

rekoru kırıldı Bu müstemlekeler nerede? mesaha 
, ......................... 1 ...... --.. ................ c:nm ... , ..... __ ll!mmmll!IBl::lllm., 

nüfusları ne kadardır ? ve 
Şampiyonluk maçı 

Almanlarm müstemleke 
meselesi Avrupa ve dUn
ya siyasetinin birinci bir 
hAdlaealnl teşkll etmek 
Uzeredlr. 
lnglltere Alman mUstem· 
lekelerlyle meşgul olmı· 
ya başladı. Almanlar ya-

Japonyanın hakimiyetine umumi 
harpten sonra verilen bu adnmların 
mesahası 2500 kilometre munabba · 

, ıdır. Nüfusu 204,000 dir Büyük şe· 

birler Yalunğ ile Ponana'dır. 

Önümzdeki pazar günü öğleden 
sonra saat 14,30 Stadyomda Sey.
hım Adana spor . A<lana idman yur 
du arasında final maçı yapılacak ve 1 

bu maç neticesinde bölgemiı şampi· 
1 

yonu kalan takım grup birinciliklerine 
1 

iştirak edecektir. 

ı 

kin bir istikbalde harbi 
umumi nihayetinde kay. 
bettlkleri mUstemlekeler 
için siyası tefebbUsata 
geçeceklerlni de açık 

söylemeOe başladılar. 
Almanlarm geri almak 
istedikleri bu mUstemle
keler hangllerldlr? •• Al· 
man menabllnden verllen 
malOmata göre, umum1 
harbten evvel Alman hi
mayesi altmda bulunan 

1 

arazı ile mUstemlekeler 
,nnlardlr: 

Amerikada 1885 senesinden 
1920 senesine kadar Alman hima 
yesinde bulunan bütün arazi başka 

devletlerin eline geçmiştir. Bu ara· 
zinin şimali garbisinde Runda ve 
Urindi mıntakaları Belçika müdafa
asına verilmiştir. Şarki Afrikadaki 
himaye ise İngilizlere geçmiştir. 

Bu müstemlekelerin mesahai 
sathiyesi 995.000 kilometre muıab· 
bat olup umumi harpttn evvelki nü· 
fusu 7 milyon 660.000 idi. Ekseri 
yeti zencilerle, deniz sahilleri ise 
Arap ve Hindularla meskundur. 
Beyaz insanların sayısı 8500 kişi 

olup bunlar arasında birçok Alman 
da vardır. Müstemlekenin en bü· 
yük şehri Dar · Es . Salam'dır Mu· 
ayyen mikdarda pamuk, kahve ve 
kauçuk istihsal edilir. 

Almanlar burasını 1884 ten iti· 
baren hakimiyetleri altına almıştır. 

Küçük bir ktsmt Frans1zlar ve di
ğer mıntakalar tamamiyle lngiltere 
ye verilmiştir. 

Mesahası 790.000 kilometre 
murabbaı, nüfusu 2.653.000 dir. 
Mütemadi yağmurlar altında bulu· 
nan yerleri vardır Kuraklık olan 
yü~sek mıntakalarında .:>udaolı zen
ciler yaşar. Birinci şehir Busa' dır 
Lıu müstemleke çok zengindir. Mu
ayyen fak at mühim mikdarda ka. 
kao, ceviz, yağ ve diğer maddeler 
yetiştirilir. 

Almanların 1884 den itibaren 
ellerinde bulundurdukları bu mÜs· 
temlcke ] 920 de Fransa ve lngil 
tereye veril.ı,iştir. 87,200 kilometre 
murabbaı mesahasında venüfusu 
1,033,000 dir. Büyük şehri Loma'dır. 
Umumi harpten evvel Almanların 

en çok terakki eserleri gösteren 
müstemle kesi burası idi . 1 

Burada mühim miktarda pamuk, 
ceviz ve diğer yağlar, kakao istih l' 
sal edilir. 

CenubugarLi Afrilcasın_daki a~azi I 
1884 senesinde Alman hımayesıne 

1 

verilmişti . Burası da 1920 senesin ı 
de Cennbi Amerika ittihadı manda- 1 

sına verilmiştir. Nüfusu umumi harp
ten önce l 05,000, mesahası 835000 
idi . 1936 senesinde yapılan sayım

de nüfusunun 267,000 e yükseldiği 
anlaşılmıştır. 

Bu insanların 31,000 i beyazdır. 
Beyazlar bu memlekete Alm1n ka
rakteri verdirmt>ğe başlamıştır. Bü· 
yük şehirleri 1 t>,000 nüfuslu Vinduk. 
dur, Yumurta ve tavukçuluk terak· 
ki etmiş Otava denilen yüksek mev
kilerde ziraat te yapılmaktadır . 
Yeraltı madenleri zengindir. Bakır, 
çin.rn, halta elmas çıkarılır. 

Umumi harp sonunda Avustral
ya hakimiyeti altına verilen bu müs 
lemleke 236,000 kilometre murab· 
baı genişliğinde olup nüfusu 40,000 
en büyük şehir : Babol'aur, 

Umunıi haı pten sonra yeni Ze 
!adın hakimiyetine verilen Samao 
da Almanlar 1900 senesinde sahip 
olmuştu. 2572 kilometre muıabbaı 
gemişliğinde ve nüfvsu 39,000 dir 

552 ~ilomltre murabbaı geniş· 
liğindedir. Nüfusu 393,000 dır. Bü
yük şehir Sinotayı'dır. Bu müstem 
leke umumi harp nihayetinde Çine 
verilmiştir. 

Bütün bu müstemleke ve Alman 
himayesi altında olup nmumi harp ! 
nihayetinde Almanyadan alman yer·: 
ler 2 milyon 950,000 kilometre mu· 

1 

rabbaıdır. İ 
Bu yerler Almanyadan 6 kere I 

büyüktür. Tropik mıntakaları ihtiva 
eden müstemlekelerin hir kısmı ma- ' 
denlerle doludur. 1 

Fakat, kauçuk. pamuk ve kah· 
veden başka petrol ve diğer maden 
!er de vardır. Hatta elmas bile çıka 
rılmaktadır. Umumi harpten evvel 
Alman sanayii buralarda pazar bulu 
yordu. Ham maddelerden mahrum 
edilen Almanya, snııayiine de umu· 

1 

mi harpten sonra mahre9ç bulama· 
makta olduğu için müstemlekeler me 
selesinin yakın bir istikbal dt çetin 
bir safhaya girec~ği tahmir edil.!bi
lir. 

Gilodo fabrikası 

Haber aldığımıza göre belediye 
nisliğine seçilen doktor Yusuf Ziya 
Özbakan, yeni 'vazifesile kabili te· 
lif görmediği için doktorluğunu yap 
makta olduğu Gilodo fabrikasın· 

dao istifa etmiştir. 

. . 
Vilayetimiz asayışı 

Geçen son yirmi dört saat için 
de şehrimiz dahili, köy ve kasab~lar I 
da hiçbir zabıta vukuatı olmadıgı 
polis ve jandarma raporundan an · 1 

laşılmıştır. 

1 
Yağmur yağmakta 

devam ediyor 

Şahrimiz cıvarıyle köylere yağ. 
mur yağmakta devam etmektedir. 
Dün de birkaç saat sürekli yağmur : 
yağmıştır. Yağmurlar dolayısile Sey. 
han ve Ceyhan ırmakları da bir mık ı 

Çin - Japon 
münasebatı 

düzelebilirmi? 

tar yükselmiştir. i 
1 - , ™ ' 
~i~'±E 

ı ) ' ,... 

Alman gazetelerinin 
mütalea lan 

3 Teşrinisani 938 

Gök yüzü kapalı. Hava yağmurlu 
ve rüzgarlı. en çok sıcak 24 dereee 
Geceleri en az sıcak 12 derece: 

1 Berlin: 3 - "Leipzigeı Neues . ......,~= ......... -·~-~------
le Aachrichteo,, gazetesinin muha ı 
Liri Japonyanın ileride hariciye na 
mı olması pek kuvvetli bulunan ve 
halilıazırda Roma sefirliğini yapan 
Shiratori'le yaptığı bir mülakatta 
sefir uzak şarkta yakınlarda harbin 
biteceği, harbin devamına imkan 
olan mühim yerlerin Japonlar tara 
fından işgal edildiği, Hangkong şeh 
rinin cenup memleketlerinden irtibatı 
kesilmesiyle Çinin kımıldayacak bir 
hali kalmadığırıı zikretmiştir. Çan· 
Kay . Şek ya ecnehi memleket· 
)erinden birine gitmek mecburiye · 
tinde kalacak, veyahutda te~likesiz 
mahalli bir general olarak hükmü 
kalmıyacaktır. 

Japony'i ile Çin arasında mcv· 
cut bütün işlerin düzelmesi on sene 
lik bir zamana ihtiyaç vardır. Yt-ni 
Çin bir ikinci Mandschukuo olacak 
ve Birleşik Amerıka gibi birço~< 
müstakil ve münferid hükumetlrri 
havi bulunan ve fakat tek bir dev· 
Jet reisi tarafından idare edilen bir 
hükumet haline girı·cektir. Japonya 
ile Çin arasında askeri ve harici 
siyasette bir ittifak y-ıpılacağı gibi 
gümrüklef de birleştirilecektir. Ec
nebi devletlerin hiçbir hakkına ilişi). 
miyecektir. Alman sanayii ve endüs 
tri ve ticaretlerine daima tercih 
edil· n bir muhit ihzar edilmiş oia
caktır. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicami civarında 

Toros eczahanedir 

Eski Çekoslovakyanın 

cam endüstrisinin üçde 
ikisi Südet Almanya 

arazisinde · 

Prağ: 8 - Enski Çekoslovakya· 
nın 1930 senesindeki imalatı sinaiy 
ye adetlerine göre 63,529 amelesi.1 

den mürekkep 10,449 cam imalat. 
hanesi m.:vcuttu. BirÇek hesabatına 
nazaran bunc'.an üçde biriııi, yani 
20,000 amelesile l>craber 3550 ima 
lathane Ç ·koslovakyaya üçte bıri t 

Südd Alman er uisine isabd etmek 
tedir. ç .. k c-ırn endüstrisi Kkrıiggj 11 

ratz odasının bulunduğu mahalle ve 
Südet Aiınan erazisinde brlurıaıı cam 

1 
endüstrisidc: Reicheoberg tic...: ret o 1 

dası muhitine düşmı ktedir, 

Yuğoslavyada Gümüş 

madeni istihsal ediliyor 

Belgrat : 3 - Bu zamana ka· 
dar Yuğoslavya Gümüş toprakla· 
rından sadece h ~m olarak istihsali le 
~ktifa etmişti. Şimdi hafriyat ma· 
hallinde bir elektrik tesisatın ilave. 
sile .Sabac ve Zvecanc havdlisinde 
Gür:nüşe mukkzi çinko ve kurşun 

madenleri crittirilmektedir. Bu baş- 1 

!anan tertibatın iki seneye kadar 
ikmal e<füeceği ve senevi Gümü~ 
hasılatın 60,000 kilograma çıkan· 

1 

Jacağı beklenilmektedir . Bu suretle 
Yuğoslavya Avrupanın en çok Gü

' müş istihsal eden bir memleketi 
olacaktır . 

~Odun ve kömür fiatları ı 

Yağmurların yağması üzerine 
toptan kilosu 3.25-3,50 kuruştan 

satılan kömür 4 kuruşa ve peraken j 
de 4,5 dan 5 kuruşa ve mahalle ara 
larında perakende 5 den 5,50-6 
kuruşa çı~mıştır. 

Seçilmiş meşe odununuş kilosu 
1,25, çam odununun kilosu 1,60, 
kesilmemiş 1,50 kuruştur. 

Hırsız yakalandı 

F ekede maliye tahsilat !calibi 
Kaıım Soyerin g~celeyin evine gire· 
rek kırk altı lira para smııı meçhul 
şahıslar tarahndan çalındığını yaı· 
mıştık. Jandarmaca yapılan tahkikat 

Bugiinkü İmsakiye 

• 
Bugün güneş saat 6.S de 

doğacaktır. Öğle ezanı saat 
11,38 d,., ikindi ezanı saat 

14,28 de, akşam ezanı 16,49 
de, yatsı ezanı 18,14 de oku. 
nacaktır. imsak saat 4, 13de bi 
tecektir. 

vt takibat neticesinde parayı ç;ılan 

!arın kasabada o!uran Nuri oğlu Enver 
Musa oğlu Tevfik Tayyar ve kızıl 

yer köyünden İsmail oğlu Mehmet 
Türke oldukları anlaşılarak yaka 

lanmış ve haklarında kanuni 
mele yapılmıştır. 

mua· 

Çin fethedilmek 
•• uz ere bulunuyor 

-Birinci sahifeden artan -

dönmek olacaktır. O zaman Gene 
ral Araki'nin planını tatbika ve Pa. 1 

sifik üzerindeki bütün Rus mınaka. lı 
kasını , dış Mogolistanı ve bütün 

1 
Transbaykalları ele geçirmiye te· ı 

şebbüs edeceklerdir. j 

ikinci engel; logiltere_ ve birle I 
şik devletler Japonyanın ıngiliz ve 1 

Amerikanın maliyesi ve piyasalarını 
gitgide daha ziyade hesaba kat· j 
mak zaruretinde oluşu, Pasifik ok
yanusyade anlaşmaları Japonya işin 
ağır bir darbe olacak olan iki bül 
yük devlete cepheden karşı koymak 
imkansızlıkı. 1 

. kart k 
Hollandalı zengin bır . 

b· ıı rtesı -otomo ı e geçen cnrnae pa 
akşam üzeri yorgun argıo . 

tele 1 
gelerek ilk rastladıkları o . 1 
!erdir. Otomobile bir gara!, 
için şoförü başka hir yere go 

• 1 • • l başırıB 
mış er ve parısı ya nız k 

• me~ı :çın pazartesi güniioe 
izin vermişlerd ir. , 

24 saat dinlendikten sorı· 
Hollandalı seyyah OperaY11 .~ 
güzel bir gece geçirmişlerdıt· 
vakit, otellerine dönmek ıJfl1 , 

lince, erkek, ceblerinde otelıll 
si bulunan kağıdı aranııŞ \ . 
düz giydiği elbiselerde uıııı! 
büyijk bir esefle anlarrııştrl'·. 
rağmen oteli bulabilecekleıill 
ednek bir taksiye atlanıışl31• 
sabahın saat altısına kadar 
tıkları halde bulamamışlardır, 

Nihayet ümitleri kalm•Ya'e 
polis kaı akoluna müraca:ı~ ~ 
!er, fakat küçük bir cadde.

1 çük oteli bulmak yine kabı 1 • B .. . t kr:.ır mış'ır, unun ıızerıne ~ 

ye atlıyan unutkan seyyahlar 
bB~ cadde caclde dolaşmıya ', 

lar, fakat oh!li bir türlü buııını 
)ardır. 

Öğle üzeri yemek yenıek f 11 
cıoı duymuşlar, ceblerinde 08 
frangı olmadığı ve bankaııır 

rsc palı olduğu için tekrar po 1 
, 

vurarak kendilerine hıraı P 
darik etmişlerdir. Diğer t 

polis komis~ri şehrin birço~ 
riııe telefon ettiği halde l •' 
seyyahların indiği oteli bul 
tır. 

1 
Nıhayet Hollandalılarırı 

Biz ancak o zaman Mareşal Blü-' 
her'in organize etmiş olduğu ordu- 1 

nun hakiki kıym _tini öğrenebilece il 

ğiz. Fakat daha şimdiden şunu söy
leyebiliriz ki, Japonya, Çinle tasar- l 
ladığı şekilde bir Çin Japon mua 
hedesi akdt-tmiye muvaffak olduğu 1 

takdirde , 500 milyon Çinliye hük · 
medecek ve bu ilibarla dünyanın 

birinci devleti mevkiine yükselecek· 
tir . 

Üçüncü engel: Viladivosl ok üs
siyle Japon şehirlerini doğruddn doğ 
ruya tehdit eden ve diğer taraftan 
dış Mogolistan ve Çin Türkistanı 

yoliyle Çin ordularına vardım ede 
cek mevkide bulunan Soyyet Rus· 
ya. 

Gerçi şimdiye kadar Sovye:t Rus 
yanın aksiyonu kati mahiyeti haiz 
olmamıştır. Bir müddet, Mançuride 
ki Japon kıtaları üzerine Rus tazyi 

diklt>ri otel bulununcuya kad3r , 
' dilerini ba~ka bir otele yer~ 

mekten başka çare kaluıııı1' 
böylece unutkanlıkta ıokor. ~r• 
Hollandalılar kaldıkları oteh 

1 
, 

için Pariste birkaç gün do 
81 

!ardır. 

Ne Asya milletlerinin kaynaş
ması, ne de Asyanın servetleri hak 
kında hiçbir fikir sahibi değiliz. 

Hakikalte, yalnız sarı ırk insan· 
lığın üçle birini teşkil eder ve Ja· 
pon milleti bütün sarı ırkı dirije 
etmek emelindedir . 1900 senesine 
doğıu pek çok meziyetlere sahip 
olduğuna kani bulunan ikinci Vil · 
helm san tehlikeyi temsil eden bir 
tablo izahetmişti; o zaman , impara
toru hayalperestlikle itham etmiş· 
lerdi. Fak. t Japor.ya günün birinde 
on'l hak verdirebilir. Hc-,haldt-,dün 
ya imparatorluğu yarışı da çok 
siiratli gitmiştir . 

bu:,unla b'!r;ılıer Jcıpon emelleri 
önünde üç engel Jikilnwktedir. 

Birirıci t ngel:: Çan K;1y Ştk'ıe 

ailesinin faaliyeti, rnareş::ıl:\ )'akınları 

la ~fiye c.::lilse bilP, Oİr yandan Çin. 
!ileri çete harbi. diger taraftan şu 

son zamanlarda merkezi hükumetle 
iş~ıirliği yapan Çin kızıl orduları. 

' kinin Japonlaaı Çindeki )!erleme le· 
rini durdurmıya mecbur edecek ka 
dar kuvvetli olacağı sanılmıstı, fakat 
mareşal Blüher, Moskovanın fmri üze 
rioe süratle bir mütarekl:! kabul etti, 
Japonlar <la Kantoıı ve Hankov üze 
rine zaferleıini serbestçe hazırlamak 
imkanını buldular. 

1 ---··-·,.---"--·-··-------
Ankara radyo neşrİy;dı 

[İle 200 ila 2000 metredeki] 
bii ıii n dünya neşriyatını 

Mİı<A RADYO 

iıc 
<linleyini;d - --

35 Lira 
En ucuz, en temiz ,.c en giiıt!l 

Trende panik··· 
. ~ 

Roma - Torino eksP' r 
bt 

üçüncü mevki vagonlardan 
kimin malı olduğu meydarııı ç 

yan ve içinde asit Si.i!füıik 1 
\c 

bii- şişe yt>re düşiip kırılmı~ ıı 

lığd zehirle} ici bir koku ya) 'cra 
Derhal trende bir panik baŞ"Jı 
miş ve yolcu!eırd<ın uir i >eri' ~ 

1 H .. . irrıjll 
UClYI mıştır. HlllllO Uzcrıne n 

el11'' re tin saldıran ) olcıılar tr 
d b. d .. . ,.?Ç, en ıre ur ması uzerıne v 

aşağı atlanıış 1 aıdır. Treoırı 
k 

,,e 
vagoıılarınd.l 1 ulunan r;s er 
memur! .r ı b~yılan uiıkaç 'v 
kııı tarmağa koşmıı~ 1ar lır. . ,r 
Jaki Liitlin yoıcuların di ~e_r J 
gona nakli :çin trt n y'ııT' 1 k,ıı 
bıdar durduktan ::.on ı a tL 

rekt.:l etmiş tir. 

13füiirı aıaşlııım,l<Ha 

şt nin 'sahibi l u'unmnn ıştıı. 
(5 la:nb1t kudretin J.! 3 adet çi.t va· 1 

zifeli laınb ·ıl ar·a ın 'icehh ~~) Radyo· j 
dur. __..........,..._ •• .,.._,,_,,,..,.,.,._ ... 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

l 2 A) lık 
6 Ayhk 
3 Ayhk 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

1 -Dış memleketle< için Abone 

bedelı değişmez yalnız posta masralı 
zammedilir. 

2 - İlanlar için ıdareye ınııra

caat edilmelidir. 

! 

MÜRACAA'T: Rı:.ıı Sıılılı Sııro r 
No7li"' A,. i3clıckli kilise sokağı 

1-30 996 l 

----------------------------
Kongreye davet: ı __ ...:;. ____ _ 

1 

Çukurova Atlı Spor 
kulübünd~n: 

3 11 ·938 günü toplanacağını 

ilan ettiğimiz yıllık Kongrede ekse 
riyet olmadığından tüzüğümüzün 33 
üncü maddesine uygun olarap 10 
11·938 Perşembe günü akşamı sa 
at 18 de C. H. Partisi salonunda 
kongrenin toplanacağından sayın ü· 
yelerimizin hu toplantıya onur ver· 
melerini rica ederiz, 9945 

Seyhan Nafia 
ğürıden: 

I
. .. ,ı.ı 

1 Adana ismet rıo• 
9 

enstitüsü Çamaşırhane, nı ııl 1~1 
ütü dairesi ilavei inşaatında ~ 
piralör, Lir Su kaynat:na 111 • 3~ 

(525) lira hşif tutarı ile P " 

çıkarıinı ·~ tır. ·rer 
2 - Pazar!ık 7/11/938 ı 

. . ... s:ı 
ııı! müsadıf Pnaıl esı g unıı ki 
de Nafia dairesinde yapılac.:ı r 

3 - İste}•enler ke~ıf e\ ~ 
d··r ıt?

görınck üzere Naf a ınti lJ 

muracaat edebilirler. 11ı 
4 - isteklilerin (40) liı:ı <~ 

ctı11 
kat teminat vermesi icap 
dir. 

9887 



Yuva Arıyor! 
a • 

l tYI" 1 

~ .. ~~i~şrçi;~ c~~~~~~~~] 
areı · 

Ah mel'un ilan .. 

Doğrusur u söyli . 
yeyim mi, benim 

hiç nazarı dikkati. 
mi çekmemişti .. ne gid t-n 

~n sarı bez bavuluna eşyasına 1 

ırrrıekle uğraştık ... 
~a}'et şu on iiç gün geldi. 
~nleri tam bır buç~k sene 
tı bekliyordum. 
ne k:ıdır adalet ~iztir! Ser ~em' 
llıünasebetsiz bir herif yani 

~ıın Sadık belediye ı eisinin 
~ ~e'.liheyi zevceliğe kabul edi 
eyınce biçare kadını mütema 

~ur:yle kalbinin en tabıi arzu 
~ 1ııinden merı'e hak kazanıyor, 
~ıhenin kalbinin en tabii ar

" Cninı, 
~~~d· 

~ d· 1 kendime "geceler hayrol 
İ ~tıy~tum ve yatıyorum. 

Ylut - Oh nihayet gitti. 
q~llt'rce mendilleri.mizi salladık. 

1 

~ at ne ben Nezıhe başımızı 
~.~atı katara doğru çeviriyorduk. 
'lıııı· 

. 1Zdeki bez Parçalarını maki 
1 ~ayri ihtiyari bir hareketle. 

11
ken, r.ı:emurlard~n biri biz~ 
· l' reO'n on dakıkadan berı 

~ dan çıktığını ve arlık orada 
'Yacağımızı söyledi. 
~%enin evine geldik. Hazin 
tla yumuşak şapkasını bir ka · 

c fırlattım. Kendim de güzel 
~in ayaklarına kapandım. 

ezihe, SİLİ seviyouml. 
~ihe, sükunetle beni yerden , 
'· Sadık yalnız on üç glin kal 
~eıe gitmişti . Bu kıymdtar 1 

~ boş geçirmek caiz olamazdı. 1 

Uıı için tekrar ayaklarına ka· 1 
tıı: 

Sadık gideli dört gün oluyor, biz 
olduğumuz yerde sayıyoruz. Nı> güç 
işmiş yarabb: l Fakat artık hulduğu: 
mu zannediyorum: 

" ...... ,, Sokağındeı güzel bir evde ... 
Birinciden altıncıya kadar bütün 

katlardaki kin:ıcı 1 ar kibar. Tesadü-
fen ikinci katta oturan yaşlı bir ka
dın, apartımanından iki odayı kira. 
ya vernısk istiyormuş .. Nezihe şüp 
hesiz çok memnun olacak . Hemen 
evine koş tam. Sevgilim, şapkasını 

giyerken benden tafsilat istiyor, ce
vaplarımdan da seviniyordu: 

- Anlıyoıum, diyordu, bu sefer 
galiba buldunnz.. Fakat, ev nere
de?. 

- " .... ,, sokağında 120 numara .... 
Hemen alnını çattı: 
-" ..... ,, sokağı mı ? 120 numa 

ıamı? 
Durun bakayım .. Böyle bir apar

tıman .... 
İki tarafında avlu~u var .. Tamam 

tamam .. Orada Bay E cümend ve 1 

ka rıs I otııruyor.. Ah azizim, tabiği 
oladlara merdivende tesadüf etme 
me siz de razı o1mazsı'lız .. 

11 Eylül - Şimdl artık bize ne 
lazım olduğunu, daha doğ 

rusu ne lazım olmadığını hiliyorum. 
Binaenalevh arama işi kolaylaşa 

cak: 
1 - Harici manzarası fena bir 

ev olamaz. Çunkii Nezıhe böyle bir 
yere girerken görüleceğinden kor
kuyor. 

I (TAN Sineması) 
Bu Akşam 

Ateş Gecesi Filminin unutulmaz iki Büyük Yaratıcısı 

üABY MORLA Y ve VİCTOR FRANCEN 
İ, Nefis ve Şahane bir mevzu çerçivesi dahilinde cereyan eden 

Lüks.Cazibe ve Güzellikler Filmi 

(AŞK Şükranı) 
FRANSIZCA SÖZLÜ, Büyük Şaheserde takdim ediyor 

KUVVE.TL\ bir temsil heyeti tarafından yaratılmış sürükleyici, 
Meraklı ve Güzel bir Süper Film 

.. - ... .. ... --......... 

iLAVETEN: 

MÜTHiŞ Heyec<-nlar ve Mace ı al ar Şaheseı i 

(AV C 1 BAY TEKİN) 
[ 30 K 1 S 1 M L l K ] Ser.yal Filminin 3 cü Devresi - - ... 
PEK Yakında PEK Yakında 

SENENiN E.n Acıklı, En Romantik, En Hissi ve E.n Heyecar.lı 
Filmini göreceksiniz. Bu Şaheser MAURICE DE COBRA,n~n . 

Misilsiz RomanmJan ınuktebe> ve PİERRE RICHARD W1LLM MICHI 
KO TANAKA SESSUE HAYAKAVA Tarafıadan Şayanı Hayret 

Bır Tarzda Yaratılan 

[YOŞİVARA] 
BÜYÜK ve HARKULADE FiLMDİR 

~947 

----------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

·~-

Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır· 
Üçüncü nlilll diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlaınıştır. 

2-5 9943 
-----------------------·--------------~~---------------· 

Seyhaıı vilayetinden: 
Mahalle 

ve 
Sokağı No. Cinsi 

Babıtersu.3 20 Hane 

Mıkdarı Muhammen 
metre kıymeti 

mur~bbaı lira Hududu 

388 500 Gün doğum; demirci Sim on vere· 
sesi Nezaret ve kısmen boyacıy:rn 

Hıçır oğlıı Avadis iken elyevm 
Vanlı polis Celal ve kısmen Kıbrıs· 
lı Ahmet B(•sirn ve Bekir; 
Günbatısı; Musa oğlu Mehmet hane
si, poyrazı llmumi yol, kıblesi bak
kal Ahmet ve kısmen fotoğrafcı 

Hto se yin hanesi 

1 - Hususi idarenin tahtı tasarrufunda bulunan yukarıdarmevki, nıik 
darı ve hııdudu yazılı h?nenin mülkiyeti açık artırma suretile ve peşin 
para ile satılığa çıkarılmıştır. 

2- Şartnamesi husu1:! muhasebede görülebilir. 
3 - Artırn11 l 1 ·11-938 cuma günü saat on bird e vilayet daimi en

cümende yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mıkd·uı 37,5 liradır. 

21- 25- 29 - 4 

Diş Tabibi 

Nureddin Dinler 

9885 

Alrnanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerind~ u_~un müd · Kızılay caddesi Pamuk pazarı Karakolu karşısında 
det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Hilaliahrn('r civarınJa Mu.)lum apar- hastalarını kabul 
tımanında hngün sabah!e}İn saat 12 8, öğltderı soma 6 2 ye kadar 

1
43 numaralı ınuayenehanede 

1
Ne vakit, ne vakit o saadete 
~Cağım?. 
Oh hayır... Burada olmaz .. 

2 - Haridi manzarası güzel bir 
evde oiamaz. Çünkü Nezihenin bu 
radaki kiracılardan birini tanıması 
ihtimali var, 

1 
98 etn1ektedir. 9434 4 - 15 

kaLul eder . 95 g. a. , 1 .._______ -------------.,_-·----~ 

ı ' 
ıOrsu • h' ·ı nuz ya ızınetçı er .. 

1
,tvc:t, anlıyorum.. bize bir 

1 

;ı~ın a· / t .. 1.. ır yuva ... 
r. Ylul - Sabah .. Saat sekiz .. 
~~tııbbi, hava da ne kadar gü 

b~kat kayucdilccek bir deki 
ıle k 

J Yo .. 
ğleden evyel bir yuva bulmak 
.. 

~k··Yu va lar neredesiniz?.. Gaze 
il .. 

Buldum, lıulJuın .. Yuvamız " ... '" 
caddesinde olacak.. i 

12 Eylül - Hayır .. Yuvamız" .... ,, 
caddesinde olrnıyadak.. Nezihenin i 
nezaket hissini pek iyi tak fü ede- i 
ri m; onun için israr etmedim. Bana 

1 

mahzun hir sesle şu iti:afta bulundu: 
- Oh, hayır. "yuvamız " .. ,, cad. : 

~ Çu:, ilanlar sayfasına baktım; 
r.· 

a :ıı. 1~alık yu·ıalar, serlevhasını ı 
Jını. Yarabbi ne budalayım!.. 

' d~sı olmasın .. Kiraladığınıza teessüf ı 
ede rim. Fakat böyle bir gün;:ıh işle· I 
mcktense şi Jdetli arzu'Iluza vedaı I 

!.:'v~~ ;;,:;~~ ::~;'~t1i~i~d~v;::~~:~ j 
~?ı!ete hiç böyle bir şey yazar
san bu yuvaları *m~fıuş ap'lr 
ilr ·ı • • d L 1 •• ı anlarııı a ou ur. 
~YOğlu sokaklarında lıir kaç 
~· ı ııc~ ins'ln aradıerı yuvaların 

tlııiiı' d"f d~ [) . ne tesa u e~ ı yor. uuoıın 

<ırıı: ·· h b' 1 k' · d • gu.1 PSa ıy e, ımı e 
~ 1 ı l 1 1 u uyor. 

·Ye b!r tanesi on üç gün tutu· 
~? 

~tı· h 
~ ' af talık bir > uva tuttum .. 
•tcıı Pahalı fakat güzel.. Kirası 
Pe · ~ I Şın verdim .. Bu yuvamı her 
~ ler, leylaklar. karanf llerle 
~~si İçin köşe başındaki çi 
~~k~dına i_stediği p.ua yı ödeme· 

·Otnedıın. 

:;t 2 - Otomebil, Nezihe ile 
1, "ta uçnruyor. Nezihe, mahzun 
~tııyor. Ben de öyle.. Gayri 

ıh " ... " cad<lesindey ii . ı 

- Yaa?!. 1 
15 Eylül Bu günü, Sadıkm 

' gi lişin fon beri ba:1a gö~d e rdiği me 1ı ktııpları okumakla g1:çirJim. Bt'n de 

oııa onsı>kiz sa} falık bir risa'e}le 
cev,,p vedim. B lı sadık ne iyi çocuk 

' tur! 13izi birbirunize ne bdar derin 
bir muln bb~t rnptediyor!. 

Üç gün sonr.1 dönecek .. Ak1am· 
1 arı gene be ı a her gc cir ece-giz. Ne 
talih .. 

. Ha .. Sahi .. Artık yuva araını 

yarum .. Her a:-.şam saat 6 da Nc>zi· 
heyi gör .neğ.-; gidiyoru n; soruyor: 

- Ne yaplınız? 
Meyus bir tavırla şu cevabı ve 

rıyoıum: 

- Hiç .. hiç .... Bulamadım ... 

~ 1 
bir hareketle eldivenini öpii-

• 1 

ta ha . ı . . J' - . h' 

17 Eylül - Teftiş cidJen a .~ır 
bir iştiı; zavallı arkadaş .. Oh ~rtık 

kurtulsa. 
Zaten tam 24 saati kaldı. 

l aurcsını ver ıgım manın ,, d 
· llruyor .. Ben tebessüm ec.li-

18 Eylül - Telgraf müvezzii 
bana iki telgraf getirJi. birincisi: 
"Ağır bir cezaya uğradım Stkiz 

gün h -ıpisteyim. Karımı teselli et.. 
- Sadık,, 

İkıncisi; 
"dcklenilmiyen saadet .. Sadık hap

se atı i dığı için drha sekiz gün gel
emiyecc:k .. Bir yuva araymız. Nezihe 

Yarabbi şiın-:fi de yapalım?!. 

Kadirli İlçesi İcra 
murluğundan: 
Sayı: 938135 

Me ... 

Kozanda Hacı Ahmet Yazara 
borçlu Kadirlinin Akmaşat köyürıcle 

ölü Osman karısı zeynebi'l borcu 
nun ödenmesi için haczedilmiş olan 
Kadirlinin Akmaşat köyünün Ak
maşat ve köy civarı mevkilerindt". 

Tapunun Mart 3t5 tarih ve 
13,14,15,16 Nıırııaralaıında şaıkı:ın 
Celil Süregi Garben Raınazanoğ 
lu Veli, Şimalı n İt·rabim tarlaı-ı 
Crnuhen saz ile çevrili <'~ki nıık
yas 133 dcnüm tadanın üçte ikisi 
nin 4 hisse itibarile bir hissfsinin 

sekiz sehimde beş sehmi ve Şar
k<ı ., ~~ehıııet tarlası, G<ıı ht n dt:l i 
İbrahim, ~iınalen kuru Süleyman, 
Cenuben gt"ne kuı u Süle}man tar· 

!asiyle ~evrili (lCG) döı ıünı \'c Şar
kan fc ı tik, Garlıen Hasan, Şimaltn 

Ahmd l rı rla!iı, Cenuben genetarık 

ile ct.vıi 1 i (100) döı.üm \e Şaıkan 
tarık, G<tı beıı Ahıııet tarlası, Şima · 
lendeli Veli tarlası, Cerulırn 05m· 

man Larlası ile çevrili ( 100) dönüm 
ve Şarkan Hacı Osman oğlu Kerim 
mülkü, Garben şif, Şimalen tarıkıam 

cerıuben Hacı Halil oğl~ tarlasile 
mabdut (200) dönüm ve şarkan 
tarık, Garben Ramazan oğlut ariası, 

şimalen kör Mehmet tarlası cenu
ben Ali Vc:li tarlasile mahdut 
(100) dönüm ve şarkan larık, gar· 

ben Veli tarlası, şimalen M, hmet 
tarlası c~rıuben Süleyman. tarl< sile 
mahdut ( lCO) dönüm ki crnıan 6 

parça tarlanın da dörtte lıir hissesi 
sekiz sehim itibarile beş hissesi 

18 10.938 taribinden itibaren bir 
ay müddetle ve açık artırma ile 
müzayedeye konulmuştur. 

! __ .._. __________________________________________ __ 
- .. _ ... ________ _ 

Nıhayet beklenen gün geldi 

Bu akşam 

Alsaray 
Sineınası nda 

Sinema tekniğinin zafer abidesi 
baştan sonuna kadar tabi! renkli 

( Meşum Gemi ) 
Dişi Tarzandan daha enteresan 
Tar zandan daha heyecanlı aşk , 

ihtiras ihtişam renk v~ srüzellik fil ı ı i 
1 o 

PEK Y AKlNDA : 

(Korkusuz Kaptan) 
Klark G r,ble Ch ,tdes La
ugthon Franchot Tone 
İzdihaml mahal kal mırnıoı k üzere 
kişe saat 6 dan itibaren a ı;ıktır . 
Localarınızı telefonla al d ırınız . 

Cumartesi 2,30 dd Meş
u m Genıi aşk oyunları 

Pazar 2,30 da Mcşum 

Gemi aş~( oyunları 
Telefon : 212 Alsaray 9Y48 

____ ..__"™ _____ ,,_ ____________ __ 

Almak isteyenlerin tarlaların 

mccmuunu yani satı lcı cak ) ukardaki 
hissel<'rin mu~an mm kı) meti olan 

üçyi.iz yetmiş bı>ş lira üzerinden 
0/ 0 yedi bu çuk depozitosunu Ka
dirli İcra veznesine yatırrn .. k ı::ure
lile artırmaya iştirak <"d( bileceklcri
ııin ve daha fazla malümat almak 
isteyenlerin 35 dosya numara.sile j 
Kadirli İcra memurluğuna mliracaal 
lan ilan olunur. ı 

3 9105 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
----..-...-.....-.-------

Bazı ın ad del erden istihlak vergisi alınması 
hakkındaki 2731 numaralı kanunun bazı 

hükümlerini değ·iştiren kanun 

/\t1111111 ı\ıı: 3S3f> /\u lml tarilıı : :!'J 61 /').18 

Yeşrı tanhi : l(Jı-;/ f<Ff8 

Madde 1 - Bazı maddelerden istihlak vergisi alınması hakkındaki 
27-5- 1935 taıih ve 2731 sayılı kanunun birincı madJesinin 5 rıumaralı 
bendinin "B" fıkra!il aşağıdaki şekiide değiştirilmiştir: 

B) Her nevi ay·1kko:ıbı ( Jerid ~ ıı ın ııda) m ~vaddı saire ile müretteb 
ve g1yri mürclt.! b (ıdh llat u 1ıu n! tarifesinin 447 numarasının A ve B 
pozisyonlarını giren h •r n.:!v:) b,.her kilo gr.:ım hn 16~ kuruş (anc1k Lu 
aya'< '< 1\l rn l h \rİ .;.h1 i ihı ' i n ' , ı!e befı '! r k i l ogra •nı 1 l.:ı 196 kJruş alı· 

naca ktır} 

M ıdd c 2 - Aıni k ıııunu 1 ı>; rinci m1dd .. sinin 9 numaro brndi aşağı
daki _şekerd e Jeğiş t ı ril ıniştir; 

9 - P dm ık i p 1 i.~ , p ı n ı d ı n : ı; ı.:: ıt .;e p l n ı '< t.=ıt lnz ı r eş}·a; 

1 - Hariçte•l idhal ohın ~ n veya dahildeki fabrikalada imal olunup 
fabriblar,Lrn sa tılan pa n.1'< iplikl.!ri (ilh1lat u numi tarifsinin 366, 367, 
368, 359, 370 VI! 3, 3 nu.nara ve bı.ı numaraların pozisyonlarına giren 
ipliklerin) 25 İngiliz n Hn3.ra ;;ın ı kalır olanla rının kilosunJ.ın 13,5 kuruş 
ve 24 İngiliz numarasından y

0

ukarı olanların kilosundan 22 kuruş, 
il - H:triçten idh;:ıl olunan veya dahildeki fabrikalarda kendi imal 

ellikleri ipliklerle dokunan p ınıu lr. m ensucatı (ldhalat umumi tarifesinin 
377, 378 v ı:: 379 nuın Ha v' lun!arm pozisyon 1arınl giren her nevi): 

A) ldlıalat umu rıi tarifı·s : ııin 377 nunıa ı asıııa ve bunlar111 pozisyon
:arma giren rncnsucallan: 

Mdre nıurab baının sıklt"ti 100 g ram1 kııdar (100 dahil) olanların kilo
sundan 25 kuruş, ın " lr c mııra b~)aı ıııı sıkleti 100 gramd:ın 150 grama 
kadu (150 dahil) olanların kilosundan 9 kuru ~. ın c ln' nıura~,baının sık. 
Jeti 150 grı..1md .1n fazla olanların kilosundan 4 kuruş. 

8) İdbalat umum! larifısinin 378 V ! 379 nu.nara ve bunların pozis· 
yonlarıııa giren nwnsııcatıan: 

Beher metre murabbaının s kldi 150 grama ka !ar ( 150 dahil) olan· 
ların kilosundan 25; beher mdrc mur.ıbbaının sıklet i 150 gramdan faz· 
la o!c1rı!arın beher kilo gramından 15 kuruş. 

(Sonu Var) 958:1 
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Adana Borsası Muameleleri 
. 

PAMUK ve KOZA 

• KİLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az j En çok 

K. _ S. _ K. S. Kilo ,_ ·-:---- - -
Koza 7,50 

~~4 Piyasa parlağ'ı ,, ··-32 

Piyasa temizi 
" 1 - Ianel. 1 --iane il. 

1 -Ekspres 
Klevland 36 1 42 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
ÇIGIT 

Ekspres 
iane 
Yerli "Yemlik,, 

" 
"Tohumluk,, 3,12 :i.22 

HUBUBAT 
-Buğday Kıbrıs 1 
--"--Yerli 

" 
Men tane 

Arpa 1 
Fasulya 

,_Yulaf 
1 

Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16.25 1 

UN 
Dört yıldız Salih .. -,.., uç " " :ö .: Dört yıldız Doğruluk r.: 

...:.<: :.: üç .a ı:: " .. 
o - Simit - - " ·- re ~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

N (.)o 

üç ,.... .. " 
Simit ,, 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para ,J 3 / 11 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Saııtim 

Hazır 5 12 l.ırf'l 

ı--Rayişmark 
Va. 4 82 1. Teşrin Frank ( Fransız) - 3-35 

2. Kanun " 
4 84 - Sterlin ( ingili7. ) -6- 00 

__ 41_2Q_ -
126 1 00 Hind ha1.ır Dolar ( Amerika ) 

Nevvork 8 41 Frank ( İsviçre) 00 00 ' 

------------------------------------------------------
R 
A 
L 
E 
1 
G 
IH Raleigh 

sayesindedir . 

Bisiklttinin l ütiin dünyad~ 
kazandığı şöhret dayaıııklıgı 

Meşhur Ralli 

R 
A 
L 
,E 
" 

1 
G 
H 

Adana pamuk Üretme çiftliği müdürlü
ğünden: 

10,000 çu,·al alınacak 
4 -1 l -938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 5 hin tanesi 

hemen ve 5 bin tanesi de bir hafta zarfında teslim edilmek üzere 10 bin 
çuval pazarlıkla satın alınacaktır . 

2- Taliplerin 500 liralık depozito akçaları, nümunelcri ve teklif mek-
tupları ile Adana Ziraat Bankası Müdürlüğüne müracaatları.9936 1-3 

Birinci 

DOKTOR 
Ziya 

sınıf 

Rifat Tümgören 
Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

Her ~Ün hastalarını 

ınahallesi 125 
ile 

9877 

Abidinpaşa caddesi Saracan 
numaralı muayenehanesinde kabul 
teşhis ve tedavi eder 

8-15 g. a. 

... 

.. 

• 
TÜRJCİYI! 

~IRAAüiANKRS( 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları mütehassısı 

Hergiin ınuayenehanesinde hastalannı kabule 
başlamıştlr. ______________________________ ,,,_____ ----------------

4 o W LWt!i...,._.......~ i .. WWWW · ,. -.....--...... ~ ... -. 

l~lUJ~MH~A1~A 
CA·N ll/UQTAQ.IQ. Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
ÇUKUROVA UMUM ACEN1ESI L 
ASFALT CADDEDE DEDEoGLU 1 '1.h • 

1 
BiSiKLET TECIMEVI ~ 

8 - 26 9901 17 
~------ :-. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogruya müe.>sese na. 

mına getirilen en müntdıap, tdze ve kokulu çaylardarı vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tertipleri vardır. 
Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

, ~arındaki Al bayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanasa : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal salan 
b;okkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Babçckapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

El 
A 

,. 

-

1:-_B_E_L_E~_E_i_LA_A N_L_A __ R_.I 
. . k eksitl 1-Atatürk parkı şimalında yaptırılacak yol ınşaatı açı 

nulmuştur. 

2- Keşif bedeli 767 lira 42 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 57 liıa 56 kuruştur. 
4- ihalesi ikinci teşrinin 17 inci perşembe günü saat 

encümeninde yapılacaktır: . . .. . .... ~ .. . . enler 
5- Şartnamesi beledıye fen ışlerı mudurlugundedır. lstıY 

görebilirler. . . birlık 
6- isteklilerin ihale günü muayyen saatte temınatlarıyle 

diye encümenine müracatları ilan olunur. 29 - 4 - 9 - 13 

1 - Yeni yapılmakta olan Halkevi - İsmet İnönü Kız 
arası yolunun inşası kapalı zarf usuliyle ek~i!tmiye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 5088 lira 90 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı 381 lira 55 kuruşlur. 
4 - ihalesi ikinci Teşrinin 17 inci Perşembe günü saat oıı 

belediye encümeninde yapılacaktır. . ıer 
5 - Şartnam si beledıye fen işleri müdürlüğündedir. lstıyeo 

görebilirler. . tU 
6 - Taliplerin ihale günü saat on dörde kadar teklıf mek 

bir makbuz mukabilinde belediye reisliğine vermeleri ilan olunur· 
29-4-Y-13 9424 

1- ismet İnönü kız enstitüsiinün cenu bundaki yolun temdit 
açık eksıltmeye konulmuştur. 

2- Keşif bedeli 3 l 9j lira 26 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı 239 lira 49 kuruştur. 

4- ihalesi ikinci Teşrin 17 inci perşembe günü saat 
encümeninde yapılacaktır . 

5- Şartnamesi belediye fen işleri müdürlüğündedir. lsteyeoıer 
görebilirler . 

6- Taliplerin ihale günü muayyen saatte belediye 
caatları ilan olunur. 29-4- !l- 13 

Saathane meydanında bir buçuk sene müdc.Jetle icara veıilecefc Je 
di dükkanın ihale tarihi 10 teşrinsani perşembe günü yazılacağıyer 
rinsani perşembe olarak yazılmıştır. 

10-Teşrinsani-930 peışembe olduğu tashih olunur. 
2 -4-6- 8 

1 - Sebze hali üstünde Belediye}e ait iki evin birer sene rıı 
icara verilmek üzere açık aı ttırmaya konulmuştur. 6" 

2 - Hastahane cihetindeki e\ in muhammen icar bedeli (215) 
nıuva~. kat teminatı 17 füa 50 kuruş Toros fabııkası cihetindeki t 
hanırncn bedeli 200 lira olup muv.ıkkat teminatı on beş liradır. dl 

3 - ihaleleri İkinci t('şrinin 17 ırıci Perşembe günü saat 15 
di)e daimi endimeninde yapılacaktır . 

3 Şartnamf'yi görmek isteyenler Belediye hesap 
at cl)e b lirler. 

5 - İstekliler ihale giinü muayyt!n saatte muvakkat ıeırııo' 
biı Jikle Be:ediye daimi encümenine müracaatları ilan olu1ur. 
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