


_2 

Avrupa mektubu 

DAN PARA HA 
AL 

TAL 
AY N OKTO 

Bütün dünyaca 
tanınmış; operatör · 
)erden birisi dok. 
tor Pol Hatisondur 
Yirmi) senelik mes 
lek hayatında bir 
opt rasyon için en 

Bin dolara yapılan katarakt 
bir Öperasyonu ıçın ancak iki 
lira alan doktor Harisonun şa
yanı dikkat hayatı 

çok aldığı para onbeş dolardır. Nev 
yorkta; 1000 dolara yapılan bir ka. 
tarakt operasyonu için doktor Hari 
son ekse1iya iki lira ister. Talihi 
varsa ancak kırk elli kuruş alabilir. 
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Hars Komitesi 
çalışmaları iBÖLGEYE GELECEK 1 

!AKALA TOHUMU Vilayet Ha rs Komitesi azaları , 
bu pazar günü dört kola ayrılarak 
Miızaçelebi, Seyhan. Akkapı , Ha· 
dırlı bölgelerine gitmişler ve bu 
rada köylü ile temaslar yapmışlar , 
ve Dıl , Hars üzerinde samimi ko 
nuşmalarda bulunmuşlardır . 

DÜNKÜ HAVA 

Bu ohnmlardan yağ istihsali 
iİÇİD kırd rılınış olarak geliyor 
! EAe bölgesinde yetl,en Akala cinsi pamuk tohumlarından 

ISTiRAHAT, 
PAZAR 

fC5) ir talebe için haftanın c 
u;;;!) güzel günü muhakka 

pazardır. Fakat biz d 
iş adamı için, pazar, sıkıntılı gündü 
Ve ancak bir istirahat günü olmak 
tadır . .. 

Halbuki pazar; bir neş'e, eğlene 
günü niçin olamıyor? Pazar tatilind 
iş ad amı neyaµar? Bu sualin cevab 
ancük «uyur» olabilir. Böyledir de. 

Hafta tatilini neşeli geçird~ğin 

iddia eden pekaz kimse çıkar. Amerikanın. ı lmi değeri e m~şhur o'an · 
Coı Ponpkinz üniversitesinden me· 

zun olan doktor Harison Amerikan 
oreratörJer kollejinde azadır. 

lak zarları pa tl ıyan inci avcıların . si - ı 
nekler gibi ölen yüzlerce fakir çocu 
ğun doktorudur. Haftada bir gün 1 

madam l-larisonla birlikte otomobil· 
lerine binerek sahranın daha iç kıs 
mma gidere,.. oradaki fakir hastala· a 
bakar. Buralarda uzun zaman aç 
kalmanın neticesi olarak küçük bir 
ceriha bile çok zaman ölüm tevlid 

1

1 

ede r. 

ya§ istihsal etmek U2!ere Adanadakl pamuk llmitet müesseel 
hcsabma lzmlrden satm altnan 3 bin ton pamuk tohumunun 
ıtraat teşkilatı ve pamuk kontrolUrlerl nezaretinde lzmirde 

kırdırrlaGak Seyhana sevkine 
Ziraat Veklllnce milsaade edll · I 
mlştlr. Veklletln emrinde de"ll I 
Jyor ki: ı 

Tatilde neşcsizli~in sebebi, eğlcıı 
- cc vasıtalarımızın yokluğudur. Sine 

Avukatlık kanu- nın ve tiyatrolar uir eğlence vasıtas 
olmaktan ziy de bir ihtiyaçtır. Vt 

Harison; Spinal Onesthesiada 
yegane otorite olan bu adam bütün 
mesleki hayatını Arabistanın Mus· 
kat kasabasında geçirmektedir. 

Haftanın 6 günü doktor Harison 
hnştahanede çalışır. Hastahanenin 
36 dane çimentodan yapılmış odası 
vardır. Buralarda cüzi bir ücret mu 
kabilinde hasta yatırılır. 

Şehrimizde dün Gök yüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sı· 
cak gölgecle 2~ dercc,.yi bulmuş 
tu . Piyasada bilahare tesİf yapaıllma j 

sı için bu miktardan başka kırılmış J 

da olsa Eğe mıntıkasından hiç bir 
suretle akala pamuk tohumu gönce 
rilmesine müsaade edi1miyecek1ir. 

nunun tatbikatı mahdut bir insan kütlesinin sıgabildı 
ği bu yerlerde eğlenilmiş değil, vak 

Muskat Hindistan hududunda 
Bombayın şimali garbisinde küçük 
bir kasabadır. Muskatm bütün et 
rafı kayalık tepelerle çevrilmiş oldu. 
ğu için deniz rüzgarlarını almaz 
Dünyanın en sıccı k yeri denilebilir, 

-: .,e endüstrisi balık kuru tmadır 
'·ulu bir iş . ) 

Yegca •• 
(En kötü ko ... 

Doktor Harison -

iinivcı siteyi en 
"nra la· 

iyi derece ile bitirdikten ::ı" 
babet aleminde bir misyoner olmQ 
ğa karar verdi. fababet bakımın · ı 
dan dünya da en fena bir yer, dok 
' otların gitmek istemediği lakin t>n 
çok doktora ihtiyaç olan bir yer ara· \ 
dı, 

Doktor Ha•ison ilk istasyonuna' 
varabilmek için tam iki ay, Arap· 1 
çayı layikiyle öğrenebilmek içinde 
iki sene zaman sarfotti. O zaman · 
dan'>eri bütün hayatını lran körfezi 

Ayrıca büyük kovuşlarda vardır 
Birkaç odada karyolalarda varsada 
araplar bunlardan hazzetmedikleri 
için hast0 lar kendi kilim ve çullarmı 
yemek pişirmek için mangallarını ve 1 

hasta bakımı olarak da akraba ve 
dostlarını getirirler, Burası bir dok 
tor ve bir hasta bakıcıiı hastahane 
dir. 

Cirit oyunları 

Wzun zamandanberi Halkevi-
mizin, gayrifaal hir halde bulunan 
Spor şubesinden ciıit faaliyeti Lu 
hafta başlamış bulunuyor. 

Pazar günü Demirköprü civa· 
rında yapılan cirit oyunları alaka 
uyandırmıştır . Bunlar gayet hara
retli olmuştur, 

Eğe pamuk müstah!.illerine tevzi 
edilecek iyi cins alaka pamuk tohu ! 
mi arı yakmda Nazilli pamuk istasyo 1 
nundan rzmir ziraat mücJürlliğüne ge 1 

lecek ve ziraat kşkilatı vasıtasiyle 

müstahsillere dağıtılacaktır. 

l Telgraflar vaktın-I 
Dün:~~:1;i~~:;i~;~!~~e7~:·~~: -- de tevzi olunacal{ 

ilik vasn... . .., ,stır J .Jktor Hari B • R HALK 
muvaffak o1amaı.... ı,miyetirıde } Bazı yerlerde gec\~nin muayyen 
son bunu yapına.· mel.. • -tle · / bir zamanı geçtikten sonra tefgraf 
idi Ru usulün biitt .• n n ... i •s Clh"- P.VL f~ ~ Ti\I ' tevziatı yapılmadığı ve telgraHarın · 
rinin doktor Hariscn tarafm~ao. bu ~ ,,__, J-llLJ • sabaha kadar telgraf.haneler.de alı · 

1
~ 

lunduğu ve çok mükemmel bır tarı' 1 konulduğu anlaşılmrştLr. Daha ziya. 
da icra C'dtldiği birçok doktorların ' de, acil bir ihtiyaç üzerine çe. 
malumu bile değildir. Dokror Hari~ Ve onun kilen telgrafların, imkiimnzlık müs-

son yazdığı monoğ'raflariy le bu sa h $11 pfj ' tema o\mak üzere tatil günleriyle İ · ·~ ' .. · ' - ı çık bulundu}u · müdd~tçe1 ge.Jdiği ı 
Her yedi senede bir Amerika Burada Arapların kendilerııii?! 1

' Cümhurriyrsetine intihabından gibi derhal saliiplerine tevzi edil· ı· 
ya döndüğü zaman meslekdaşları doktorlarından sağlık alır; Sina ağa' irkaç gün .sonra ismet lnönü Cüm~ 

1 
mesi kararlaşmıştır . 

vatana dönmesini ve para kazanıp cının yapraklarını kaynatıp içnıek hurİ'IJd Halk Partisi reisliğine inti-
zengin olmasını söylerler. Fakat o· ten tutun da Kurandan ayetler alıp hab o?tmciıı. Kemal Atatürkün da· Bay Nuri Genç . 
nun n11za ında Amerikada doktorluk nüshalar yazarak vücuda bağlama hi Partinin' " Miie.,s.ese ve ebedi Hat:ıy Gazetesi Sanip ve Ba~ · 1 
lüzumundan fazla kolay, zahmetsiz ğa varıncaya kadar kendi aralatınJ Şefi " ol ara~ ilan edildi • muharriri arkadaşımız l.;ay Nuri c 
hir iştir. Uzun zamandanberi Arabis da böylece bin türlü tedbirler a· Bir hail< evladı olan ve halkın Genç şehrimizde tetkiklerde bulun 
tanda çalışan başka uir doktor bü hrlar. Çare hulamayınca doktor Ha elem· ve ıs\1rapfarınr hissetmiş bu- maktadır. Arkadaşımız bugünlerde 
yük bir yağ kumpanyasının doktor risona giderler. lunan Kemai / ideallerle aolu olan Hataya avdet edecektir . l 

Adliye Vekaletinin yeni 1 

hazırladığı talimatname 
Yeni avıık:allık kanununun mer· 

iyet mevkiine girmiş olması mii· 
nasebetiyle:-, lstanbul barosunda 
teşkil oluoan bir komisyon; kanu· 

1,un tatbiki hususunda hazırlıklara 
başlamıştır . 

Baroya mensup avukatlar ya· 
rın Adliyede yeni bir toplantı ya · 
parak bilhassa bütçe ve aidat iş· 
!erini görüşeceklerdir . 

Diğer taraftan, Ankara barosu, 
yeni avukatlık kanununun mer'i ye · 
te girmesı uzerine teşkil edilen 
baroların listelerini hazırlamakta. 
dır . 

Yeni teşkil edilen 32 barodan 
bir kısmı reis ve idare meclisi se 
çimini yapmış ve listelerini Adliye 
Vel<a\etine göndermiştir . 

Ank3ra barosunca hazıı !anan 
haysiyet divanı ve avukat azası 
lictrf;",. ,,.~r ... rliv:ın Rrisi temviz 
mam•emesı reısı; aza da temyız 

reis ve azasiyle avukatlar arasın · 
<fan seçilecektir . 
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Adliye Vekaleti tarafından ye· 
avukatlık kanununun tatbikatına 

aıt bir talimatname hazırlanmış ve 
.alakadarlara bildirilmiştir . 

Bir köydeki 
mühim hırsızhk 

Iuğunu kabul ederek Amerik;ıya Hükümlerinde ne kadar hakikate ruhunun sevkiyle hgrarelli bir va· 1 

döndüS!ü vakit "zaruretten artık u· yaklaştıklarını bilmeden Araplar onu tanperver olmuştur. - \ Bölgemiz Şdhin Ağa Kilike kö · 

geçiriimiş olur. 
Eğlenmek, neşelenmek; oyalan 

mak demek değildiğir Eğlenmek, ne 
şclenmek için koşmak, sıçramak, ba 
ğırmak, kahkahalanmak lazımdır. 

Neşe; insan hayatının, en büyük gli 
lükleri karşısında bile aciz göstermi 
yen bir kuvvettir. Ve hu ııeşe atmo 
ferinin muhakkak ki kaynağı eğlen 
cedir. Eğlenmiyen insan neşeli olma 
Neşesiz adam, durgun bir su gib 
yosunludur. Çağlamalıyızl 

Biz, en ehemmiyetli bir dava lı 
!inde olan «eğlence ve neşe., mese 
lesini ancak, istirahat zamanı ile eğ 
lence zamanını takdir ettiğimiz gür 
halledeceğiz. 

Sıhhallı bir insan için istirahatır 
mutlak gece olduğunu bilmeliy ı 
Gece eğlence .. inden. ancak vlıcu 
harabiyetine mal olan bir neş< 
alınabilir! Şu hale göre paıar g\inl 
h1r istirahat günü aeg-•ldir. Bolca b ' 
istirahat ancak pazar nkşaını y•pıla 
bilir. 

Kaba olmakla beıaber Şu darbr 
meseli tekrnrlıyacnğım: 

•·Pazar gavurlar azar». 
Buradakı pa:r.gınlık., hiddet taş 

' ması değıl neşe feveranıdır! 

TANGÜNER 

. ~ .. ı .. . ... . ·': .. -·j. ~·' ~1' .. 
RAD o 

• BugUnkü program • 

Türkıye lfodvo difizi} rm posta/ur 
Tiirki)c Radyosu - Anl.aw Radyo> sandım. Biraz rahat etmek istiyo· mucizeler yaratan bir adam ofarak Kemalin vücuda getirdıg.t eoon:n sinde Bulgarlara karşı harbetııı İş 1 yünde evvelki gece mühimce bir 

rum . ., Demişti. Fakat bu haleti ruhi tanirfot. anlaş iması için , insanları birb1'fe- ve irtirdat edilen Edirneye ilk ola- l hırsıt.lık vakası olmuştur : 12.30 Müzik ( küçük 'orkestra 
yeyi doktor Harison anlamıyor ve rine katmış olan hadiseleri ; coğraf1 !ilk girmiştir. ı işe derhal Muddeiumurnilik ve şef Necip Aşkın ) 
başını sallıyarak: Sanayi teşvik kanunu vaziyeti dolayısiyle her milletten 1 1914 senesinde bütün Avıu · ~ Jandarma el koymuş ve tahkikata 1 A. Rubinstein - Kostümlü balo 

"Artık onun için hayatta zevk tadil edilecek ziyade kartştnış olan Türk milletinin 1 payı .sarsan harbe herkes iştirak f girişilmiştir . Tahkikat neticesini ~ süitinden - başlangıç; 2- A . ·Rul 
yoktur., diyor. tarihini sayfa sayfa tekrardan oku- dmişti. Henüz 3 J yaşında olduğu 

1 

bildireceğiz . nstein _ .. .. " Napo 

Arabistandaki hayatı onu her mak lazımdır . G~rblrr. k~p~srncla 1 h,,.ald~ Erk~~~harbiye R~isi hulunan Bina, arazi ve . balıkcılakı, 3- Sio Gebhardt - Ro· 
nekadar fazla yormuş ve 55 yaşı Ankaradan haber aldığımıza gö· bulunan ve Şark medenıyetmtrr doğ. Kemal Atalurk Çanakkalede fn- 1 mans _ Viyolrmsel ve orkestra içi 
onu fazlaca ihtiyarlatmışsa da gö· re, teşvik i s nayi kanununda esaslı duğu diyar olan Türkiy~. herkesten 1 gilizleri durdur~uş .. ve ~rı~_enistaodaı yol Vergileri 4- j. Strauss - polka, 5 _ Hanı s 
zünde parlayan bir saadet ışığı var v<? geniş mıkyasta tadiller yapmak ziyade sarsıntılara ve hücüınlara Rus- kıtaatını puskurtmuştur. Schmit- İnc:ler - Vals 
dı. için iktisat Vekaleti alakadar daire- maruz kalmıştır. Mal:' lecie 13unJan sonra Atatiir- i Ht'r Vilayette F-Iususi nıulıasrbe 13.00 Saat, aı·ans, meteoroloı·i 

Dok!or Harisonun hastahanesi k.. f • .ı l h rı kt !erince hazırlıklara başlanmıştır. Makı·donyalı bir ailenin evlaJ ı un eser e:u:l(J<' n Ja sec 1 me e ve . Mlidiirlükleri, taksit zamanları gel· lıaberlt!ri. 
ı 4,000 dolara mal olmuştur. Hasta Bu suretle sanay icileriınizr; son olan Kemal Atatürk ilk defd olarak denilrnektedİf .ki : ı miş olan l>ioa ve arazi vergilerilc 
haneye. yakın meydanlık vardır. Bu .1 d . 13. 10 Müzik ( kliçük orkestran r 

muamele vergisi kanuniyle ve ipti· Abdülhaınide karşı alenen kıyam "Atatürk v~icuda getir iğ1 Ş.C)i - yol vcrgi;i ve bakaya vergılerin e. devamı) 
;adat mu1a1.vend~l~dilmeğe gelen hasta 1 dai maddeler muafiyeti ve tenzilatlı etmek suretiyle ken Jioi göstermişti. feri anlamak için ,ttncak ,.ski l ürki. 1 hemmiyetle tahsili için bütün ~ii 6 - Leopold _ "{ ~ni dünyarıın eski 
.ar . ese ; e ıHır tvehya n:1ua:.enedye ı listeleriyle tcrr.in cdi lerı menfaatler IAtatürkün zaferlerinin silsilesi o yeyi tilnımış olmak ~erekri r. belere ve kazalar husu.si mulın st>be şarkıları, 7- F. königshofer- Tirol 
;c;• d•e a ını r. as a anenın onün e 1 ve kolaylıkların sahası genişlet i lmiş ıaınandan başlar. Atatürk Trablus· Atatürkün harici s.' yasetindt"t re memurluklarına bir tamim gönder cnteımezzosu., 8 - ltalo Azzoni- Me 

lü~~~;:~a~:~:r!:ü j ol·a-ca•k•t-ır_·~~~~~~~~~~~g•a•r·p-te~l-ıa_ı,_·a·n·l-ar·a~-ve_. ~ı-9_ı2_~ _rn~c~~~~-G-e_r_ıs_i_ü_ç_ü_nc•~-· -s-ah_._;fu•d-e~~~~m~iş_t_ir~·~~--~~ lodi.9 - Gerhard V~nkler-kem8 
azaltacak bezden peıde le r gerilmiş · f" ---..... nın aşk şarkısı 10-· Becthoven -S~ 
tir. Burada kasabanın 12 cüzamlısı ı k IJ v f · ı · I ı 1 oçya havalnrı . 

1 
PARISTEN 1 Belçika Kra e· K 1 1 . A ıgı zaman ngr iZ ıaneuına men· ·- ... . 

yaşu Dr. Harisonun bunlara yapa· MEKTUP lı 111 üncü Leo· ır ra v en yor sup Lirisi ile evleneceği ileri sürül· 13.40.14 lurk muzıkı - Pi 
b. ı cceği eıı iyi yardım ancsk bu ka .. t- S d b·ı-ı· 'ld' . 18,30 Proğram 

muş u, onra an ı uırı ıgıne gö· 18 35 ·r .. k ·· · · ( F 1 h t dardır. Cüzam tedavhi için tahsilatı pold; bu hafta Parise gelmiştir. r 1. • . y· p re şayı'alar· çıkarılınıştı. K L .. . . · ur muzıgı ası eye 
un r ransaya ge ışını, unan ren rr, mi ondraya, gozlemıı meş· b f I ) 

yoktur. Fakat bu şerait altında has · Kralın bu ziyareti büyük bir . 1 k d b I I - mu ay yer as ı 
1 sesı rena ile ala a ar u an ar var. MalUmdur ki. Belçika Kraliçesi hur bir Doktora O'Österm· c •t · 

ta ığın neşriyatına da imkan kal· mer akla karşılanmış bulunuyor. Çün d ç d . <> ıy gı mı~ 19.20 Saat. ajans; meteoroloji 
. maz. r. ünkü Kralın bu seyahatin e Astrid Lundan üç sene evvel, ko- tı h b 1 . . t b ( r· t) 

ku··, Kral Leopold kışı ekserı'}•et İs· p . a er erı, zıraa orsası ıyaa rensesin yakınları ile temas etme- ı. B d b' k d ı Vasati olarak doktor Harison cası ile beraber <lağa tırınanırıı;.en ıın an ır sene a ar ev ve 19.30 Türk müzıki ( muhtelif 0 viçreye gitmeyip Parisi tercih etme si münmkün görülmektedir. 
günde 125 hastaya bakar; haftada ölmü~tü. Kralın Belçikada oturmakta olan yun havaları ) 

si biraz alaka ile karşılanmıştır Belçika Kralının Prenses lrena 
15·20 ameliyat yapar. 13u ameliyat Kraliçenin öl ti nıiindrn bir sene eski Avusturya · Macaristan Krali- 1-Aç kapS oyun havası, 2 -
lar ekseriya hastahanede, f:ıkat u' a · Kıalııı seyahati ŞU şekilde izah ile evleneceği şayiası bilhassa Lond. . z· k p Ad d Bartın oyun havası 3- Genç Q'l:Url 

- S(ınra, sarayın tuttuğu bir yıilık nıa- çesı ıtanın ızı renses elai · ı 
zan da bir hurma ağacının altında ediliyor: Doktorlar, Belçikada Valide ıada ve Bürükselde deveran etmf'k· havası, 4 - Anadolu oyun havası 
olur. Hastaların çoğu parasız bakı . Kraliç("yi Elizabcte Fransanın ce· tedir. Fakat, salahiyetli Bt"fçika ma· tem daha henüz sonra erdiği gü .ı · ile evleneceği kati bir kara ı gibi 5 - Odeıniş zeybegi havası, 6- Balı 
lır, bazılarından birkaç kuru ~ alır. • nup sahillerinde bir müddet istira· ha fili; lJurıun ancak bir şayiadan i· lerde, kralın f,:,vcç veya Norveçli bildirilmişti . kesir oyun havası 7- fzrrıir kordon 

Doktor Harison nç ve ıplıık, hat tavsiye etmişlerdir. baret olddğunu, aslı bulunmadığını bir Prensesle evleneceği haber ve- Fakat; sonra bunun da bir şa· havası, Ç;=ılanlar: S. Yaver Ataman, 
yıkanmak nedir bılmiyen gözleri ya. Kralda annesini yalnız bırakmak söylüyôrlar. rilmişti. Bu şayialara Kral Leopol · yiadan ibaret olduğu anlaşılmıştı. Vecihe, C. Kozan. C . Çağla, H. Gli' 
ralı bedevilerin; gündeliği on beş istememiş, ve Fransaya bera ber Filhakika, Kral Leopoldun f~lan dün Stokholma sık sık: gidip gel · O sefer Belçika sarayı, Kralın :l0.00 Konuşma ( hukuk ilmi y~'f 
kuruşa sabahtan akşama kadar kuru gelmişti. ca veya filanca prepsesle evleneceği ıpesi sebep olmuştur. evleneceği hakkındaki şayiaları res· ma kurumu ) 
balık !aşıyan hamalların, yaralı şa Bununla beraber ... ral Leopold· hakkında şimdiye kadar bir çok ke · Kral, lıir nıüd<let lngilterede men tekzibe mecbur olmuştu, 20.15 Ttirk müziki ( şarkılar) 
~lerin, clleri ke~len kı~ızlan~ ku· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Geri~iüçüncü sahifude ~ 
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TORKSÔZÜ 3__,,.. 

Telefon A ft • d s r 1 s 1 n e m a a Telefon 

250 Plaklarda ve radyoda seve seve dinlediğimiz ünlü okuyucu Sabriye Tokses ve arkadaşları temsil Heyeti 250 

( Çift Keram et! • .) Bu 
akşam 

20,30da
1 

Vodvil: 3 perde . Yazan : Reşat Nuri . Ayrıca : Meşhur Miçe Pançef canbaz heyetinin görülmemiş hünerleri, Rintintin ve 

Kemiksiz kızın şayanı dikkat nurnaraları Sololar.Fiatlar:Loca 200 kuruş - Numaralı yerler 50 kuruş duhuliye 30 kuruştur 

Bu 
akşam 

20,30da 
Kişe her vakıt açıktır . Numaralı yerlerinizi ve localarınızı telefonla temin edebilirsiniz. Sinema müteaddit sobalarla ısıdılmaktadır. 
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~ NiŞANLIYA HEDiYE 

Tuhafiyeci dük· 
kanına tam saat 
onda girmişti ve 
hala kutuları açtırı 

yor, öteyi beıiyi 

Yazan 

l.~· ~~~İ-~KA~A _Y_EC_l __ ı 
madam Jan ve Ja 
nın dükkanında 

satıcı olursa yalnız 
kimse ~görmeden 
gözlerini sılmeğe 

karıştırıyor, satıcı kıza mütem1diyen I 
sualler soruyor, çıkqrdığı dantelalara 
bakıp bakıp bırakıyordu. Hiçbirini 
beğenmiyordu .. 

Bana bak bayan .. Elli kerre 
söyledim belki. Kendisi sarışın, sen· 
den biraz daha uzun boylu.: iki sa 
ate kadar, yirmı yaşına ba~ac.<k. An 
!aşılıyor mu? Yirmi yaşına ba8acak 

-Anlıyorum, bayım O halde 
nıesela lıir ınerıdil alabilirsiniz. 

-M~ndil mi? Söylüyorum ya, 
yirmi yJşında ve sarışın. 

Satıcı kız, k< rşısındaki müşt~ri 
sanki ayıp bir lakırdı söylemiş gibi, 
kıpkırmızı oldu. 

-O halde, dedi, size ilk evvela 
gösterdiğim gömleği alın. Hani şu 
acurlıı gömlek .. Hayır, acurlu değil, 
sıçan dişli' .. Haıır, lıayır, pardoıı .. 

Zavallı kız öyle bunalmıştı ki fa. 
kırdısını şaşırıyordu. Neredeyse hün 
gür lıüngiir ağlıyacaktı. Bir saatten 
beri, çıkardığı binbir çeşit kadın eş 
Yasını ' karıştırıp duran lıu salak a 
dam ne istiyordu? ne arıyordu aca 
ba? 

Mesele Jak Dokostelin dünyaya 
kararsız bir adam olarak gelmiş ol· 
masaydı. Annesinin evinde altı ay. 
dan beri devam eden bır tereddüdü 
yenebilmesi için iki ay uğraşması 

lazımgelmiştir. 

Ndı ıyet Lıu sırada, sarışın Emına 
bir Endüliislü l;a,lar esmer Alberti
ııin ve kırmızı saçlı, sıkılgan bir kız 
olan Josyanırı rakabetinden kurtarı. 
labilınişti. 

hakkı .ardır. 

Fakat bu kızın ağladığını Jak 
görmüştü. O, kararsız olmasına mu 
kabil, şair ruhlu bir adamdı. Men· 
dıller pal.:et olup sicimle bağlandığı 
zaman nasıl özür dileyeceğinde te· 
reddüt ediyordu. 

Nasıl söyliyecekti? "Çok ınüte· 
essirim ... Doğru yapmadım .• mı der· 
sin, yoksa "aklımızdan bir nişanlı 

genç kız geçiyor, değıl mi? "Bir a·j' 
damın .böyle lıareket etmesi hiç doğ l 
ru değıl ya?,, mı. 

Dukkiindan dışarı çıkınıştı, fakat 
nasıl öziir dileyeceğini kararlaştıra l 
mamışlı. Şimdi de eve gidip gitme· il 

m!kte tereddüşt ediyordu. 
Sonra, aldığı bu mendilleri ne 1 

yapacaktı? Emma İnce bir kızdı, bir i 
bakışta iki dantela arasıııdaki farkı 
deıhal anlıyacak bir kız. Büyük ma
ğazalaıın sergilerinde her şeye bir 
bakar: "Şu iyi, bu fena!. diye derhal I 
lıir hüküm verirdi. Bu kaba sarı men . 
diller ona verilir mi hiçi Ne aptal· 1 

lık! 
Tam bunları düşünüyo~du, dük· 

kandan Madlen çıktı· Acele giyin· 
miş, yemeğe gidiyordu, t3iraz evvel 
can sıkıcı müşteriye, gayet samimi 
bır şekilde, gülümsedi ve: 

O 1 Siz misiniz? Dedi. 
Tamam. Jak kararını vermişti 

Ha gayret 1 
Kıza yaklaştı, canını sıktığı için 

öıür diledi, bundan dolayı duyduğu 
teessürü anlattı, fakat bilhassa kızın 
ağlamasına çok müteessir olduğunu 
söylecli . 

Bir ha1k ev]adı 
- ikinci sahifeden ıırtan -

nebi devletlerdeıı şunun veyahut bu 
nun tesir ve müdahalesine kati su 
rette imkan bırakmıyan halcikaton 
müstakil bir Türk siyaseti tesis et· 
miştir. 

Atatürk, Yunanistan, Yugoslav
ya ve Romanya ile Balkan antantı

n; Afganistan, Irak, Türkiye ve lranı 
birbirine bağlıyan Saadabad paktı· 
nı akdetmiş ve fakat, bunlara rağ· 

men, biitün devletlerle ~ayn mü 
kemmel münasebetler idame ede 
gelmiştir . 

Atatürk bir adanı değil, fevkal · 
beşer bir insan idi. işte Türkiye bu 
giin bu fevkalbeşer insana ağlamak. 
tadır. 

"Atatürk., s~n ölmezsin. Çünkü 
Sen bir irlealsiıı . ., Atattirkc halef o
lan ismet lnö~ü de, Onunla birlıkte 
lıu ideal İ<;İn çalışmıştır, Türk mille
ti ismet lnönünün Atatii ke layık 
bir halef olduğu imanındadır. 

Onbcş senederıberi Atatiirk ile 
birlikkte idare ~ttiği es~ri lıundan 

beyle dahi idare ve ink ·şaf ettirmek 
gibi mukaddes bir miras lıerkest~n 
evvel ismet lnönün~ düşen bir ıııi · 
ras idi .• 

l't·lıf }flrıltJ/l 

Adolf Hitler 
- Birinci sal>ifeden artan -

devleti olmak arzusunda dejtildir . 
Bu vaziyet ancak senelerden sonra 
Polonyaya elverişli gelebilir . 

Almanya bir veya iki seneden 
evvel müstemleke me.,lesini asla 
mevzuu bahsetmiyccejtini İngiliz Baş
vekili Bay Çemberlayne söz vermiş 
bulundujtu ıçin hazırlanmakla olan 
planın ati için tatbiki mevrnu bah
solabilir . 

Arap illerinde 
- Birinci sahifeden artan -

çıkarılması için en kuvvteli bir te· 
minatlır . 

Şam 13 - Süve>dad:ın gelen 
haberlere göre dürzü şeyhleı inin Ce 
belüdürzdaki istiklal harekı-tleri de 
vametmektedir. Şeyhlerden mürek. 
kep bir heyet Süveydadaki Fransız 
delegesini ziyaret ederek Suriye ile 
kati surette alakalarını kestıklerini 
ve Cebelidürüzün Fransa himayesin 
de miistakil bir hükumet olaıak 

t~~ınmas:m ~uhafızlı.k adının değiş I 
tırılerek hakım,, kelımesinin kullanıl 
ma~ıııı isternişl~r v~ .bu. [dileklerinin ı 
yem Ho-Komıserı ıblağını rica et . 
mişlerdir. ' 

-• 

Görülmemiş bir muvaffakıyetle 

TAN SiNEMASINDA 
Gösterilmekte olan Şarkın en büyük mugannısı 

AB DUL V AHAP'ın 
Emsalsiz şahl'seri 

~Aşkın Göz Yaşları -sa 
TÜRKÇE SÖZLÜ v E ARAPÇA ŞARKILI 

Büyük filmi bütün seyredenleri ağlatmaktadı~.Bu film senenin en 
muvaffakıyetini kazanmakta ve takdırler toplamaktadır 

büyük 

Ha-Komiserin yakında Cebeli· ! 
d~rüzü da ziyaret etmesi muhtemel DİKKAT : 
dır. ı . 

1 
. · 

Huaıustan Beyrut t 1 . 1 Yer bulabilmek için liltfen erken gelinmesı ve oca ıstı yen sayın 
• gaze e rıne . d · 1 bildiriliyor. 1 müşterilerimizin de telefonla localarını ayırtmalarını rıca e erız. 

Liizkiye mıntakasındaki isyan 1 10166 
hareketi her .?ün biraz daha büyü . I 
mektedır. Suleyman Mürşit çeteleri 
Humus topraklarına akın etmeğe 
başlanıışlardıs. Bu çeteler köylere 
para cnası tarhetmekte ue bu para . 

yı yermiyen köylerin yakılacağını bil l ·----------·------------------ı 
dirmekt dirler Humus civarındaki 
iki köyden 3500 lira para cezası a 
lırıınamrşiır. Lazkiye bölgesinde em 
niyet ve asayiş namına hiçbir şey 
yoktur 

Radyo 
- ikinci sahifeden artan _ 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza Kanununun bazı maddelerini 
değiştiren kanun 

/... a11un l\o: 3531 
kabul tarilıı: :JCJ/61193/J 

Neıri tari/ıı: Ifı/7/ J<J:JH 

Daima olduğu 
sizleri 

gibi bu sefer de 
düşünen 

Alsaray 

1- Hüseyini peşrev, 2- Rahmi şar, 
k.ı - acep nazende şuhu 3 -Suphi 
zıya - Feryae ediyor bir gül 4-Ral 

1 
hıni - Muhayyer - Serapa 'hüsnü / 
ansın . 5 - Reşad Erer -Keman tak 
sini, 6 - Mustafa çavuş _ Hissar 
puselık şarkı du çeşminden gitmez 
aşkııı ııayalı. 7- Hacı Arif bey _ 
Hicaz türkii - aman dağla• c,ınım 

Dünden artan · 

M 
• . I · t' k eden kimseye altı aydan iki seneye kadar ( zkur cemıyet ere ış ıra 

hapis cezası verilir. 
d ·ı · lan yukarıda yazılı cemiyetleri sahte nam 

Dağılmaları emre ı mış o . k'I d 1 h kk 

Sineması 

Senenin en kıvrak en şuh eıı 
eğlenceli fılmi 

kr de olsa dahi yemden teş 1 e en er a ın-
altında veya muvazaa şe ın k .. 1 

. 
1 

.. t b' den eksik olmama uzere artırı ır. 
da verılecek ceza ar uç ı:. ır . . • . .. , . . 

42 
M ı ket dahilinde ıçtımaı bır zumrenın dığerlerı 

Madde 1 - eme . . • b' .. . t d 
üıerinrle tahakkümünü tesis etmek veya ıçt~_maı . ır_kz~mdr:yı or a. a.n 

Jak hıçbir şeyde karar vcrmi· 
Yordu ve biraz daha karar uermiye· 
c .. k olursa kızın yirmi yaşı hoşuna 
gidecekti . 

- O ! Ehemmiyeti yok .. Bazan 
olur böyle. Hayat bu, malum ya. 

Dürüst ve samimi , güzel bir 
kızdı bu. 

l (Patronum) 

8 - Halk türküsü - bülbül ıaşda 
ne gezer, 9 - Selahaddin pınar hi 1 

caz türküsü - hala yaşıyor, 10-Sa. 
dettin Kaynak - Nivend şarkı -Kir 
piklerinin, 11 - Eviç türkü - Al· 
ladın bahçedıı ;gireim, Okuyanlar 
Muzaffer flkar. S. Tokay Çalanlar: 

d 1 k t dahilinde teşekkul etmış ı tısa ı veya ıçtı· 
kaldırmak yahu mem e e . · • h k k" b' · • . d · k hud ıneınleketın sıyası veya u u ı ır nıza· 
maı nızamları evırnıe ya . d 'k" k d . . da yapan kımse altı ay an ı ı seneye a ar 
mını yıkmak ıçın propagan 

Bereket versin, tuhafiyeci dük· 
kanının sahil:,i olan bir ka'1ın her 
şeyden anlar.Burada da dükkanın 

- Acele işiniz mi var ? 
- Hayır, fakat bir buçuk saat 

h.b sonra .. 
sa ı i İşe miıdahale etti ve, satıcı 
k - Ha, evet, bıl iyorum.O sarışıp 

1 
1 

Kocam 
Baş rolde : 

( Clodett Colbert ) 
Ve fılmi görmeyen müşterimizin 

Veçihe, C. Kozan R. Erer, R. Kan 
21.00 Konuşma ( Türkiye posta

sı ) 

hapis cezasile cezalandırılır. . . 
k k' f krada yazılı hareketlen şıddet kullanarak el. 

Propaganda, yu arı ı ı ·ı k b k d 
f b 1 d ğu takdirde verı ece ceza eş seneye a a a· 

de etmeğe m1tu u un u 
ğır hapistir. . 

. T k'l"t Esasiye Kanunıle muayy~n olan ana vasıflarını ve· ızırı sinirlerini yatıştırmaktan ziyade lı b" b ı k d · · h b ı ayan ır uçu« saate a ar yırnıı 

• u aş belası müşteriyi savmak içiu b k H d' ı· bana O I yaşına asaca . . a ı ge ın 
- yle oluyor, Madlen, dedi. · k , · 'k d' 

ricaları 

( Sezar 
üzerine 

Borjiya) 

21,15 Saııt, esham, tahvilat, ko 
mbiyo - nukut borsası ( fiyat ) 

21 30 Müzik ( radyo orkestrası 
- şef : Hasen Ferit Alnar ) 

Devletın eş 1 a 1 k · · J · 
.• h' . t smak veya zayıf/atma ıçın bun ar aleyhırıde ve ya· 

ya mıllı ı5sıya ı sar 1 1 d · · d 
b 

.. 
1 1 h' de propaganda yapan ar a tı ay an ıkı seneye ka ar 

et• 

I' 

n 
1 

alı 

n 

n. 

H d' rçece • uır şey ı ram e ın ... 
ay ı sen git yemeğine, baya ben 1 B· t · ·ıd··ı ·· J d'ler b k • ır saa gu u er , soy e ı , a arım.. b h 

ı;- . .. i yüzmeden. spordan, hayattan a · 
n • akat Jak hıç de bu yorucu mu· · settiler . Fakat sonra , Jak birden· 
akaşaya tekrar başlamak arzusun- bire : 

da değildi. Hayır, hayır ... Daha ol- _ Matmazel, dedi, ben bu men 
ınazsa başka bir dükkana giderdi. dilleri ne yapacağım şimdi ? 

Türkçe sözlü baştanbaş ı heyecan 
kaynağı tarihi muazzam ş,heser 

1 

DiKKAT: Sinema 8, 15 de Sez;z 
Borjiya filmiyle başlar 

10187 
-----~----·----Oradan kaçmak için, aklına ge - Hah ha 1 Berı olsam sofrada 

l~n bir şeyi söyledı··. t l k k il I gülmesini biliyor, herşeyden kendi peçe e o ara u anırım on arı . 
- Bana bir düzine mendı"I ve ş· d' k"' ı.. I - d B· . sine neşe çıkarıyordu ve hayatta 

tin Hani • k 1 d ım 1 oy.u şey en ıno a · ızım hiçbir endişesi yoktu ... 
· şu, saıı öy Ü men illerin b' k :l .. t · · · · d ·· 

1 ır a ın muş erıınızın evın e gor· Emma da nişanlısının ona ııasıl c en .. 

1- L. van Beethoven : . 3 üçüncü 
Leonore uvertür . 2- L. van Beet 1 

hoven : 6 ıncı Senfoni fa majör ( pa 
stonal ) 

22.30 Müzik konuşmaları ( Fol· 
klor ) 

2J.45.24 Son ajans haberleri ve 
yarınki proğram. 

Yeni Maarif teşkilatı 

h k düm, çok güzel duruyor.. olup da " bu kadar ınüst~sna , bu 
A ma adam iki saatteııber'ı bu J k M dl d ld kt Maarif Vekaleti yeni bir teşkilat a , a en en ayrı ı an sonra kadar 51Je zarif " bir hedıye ge . 

ı · ı'n nıi bu kada d" .. · d kanım projesi hazırlamakıadır. Mev-
1 ı·ı ıç r uşunüp uru· kendısini on adam kuvvetinde his. tirdiğini, yirmi yaşına bastığı gün 

? M dl b f cut Maarif Vekaleti teşkilatının bu-
Yorm ış. a en u se er artık göz sediyordu. Demek gizli gizli a"'lı onun ııiçin bu kadar neşeli oldug· u 

k ı 5 günkü ılıtiy•çları karşılamamakta ol-
le•ıne biıi ·en .yaş_ arı tutamadı. Şık yan , sabahtan akşama kadar bir nıı ve o gün akşama kadar Jakın ı 

ması projenin hazıı anmasında en 

ancı reıım er e ın 

h . ·ı cezalandırılırlar. 
apıs cezası e 

Yukarıki fıkralanda yazılı fiilleri medih ve istihsan eden kimse de 

aynı cezaya mahkum olur. 
Madde 149- Her kim Hükumet aleyhine haikı silah veya uyuşturucu 

yahud boğucu vrya yakıc~ gazlar .. v.ey~ p~~layıcı maddele~ kullanmak 
·ı · a veya Türkıye ahalısını bırbırı aleyhine silahlandıı arak 

suretı e 1.11yan . . 
mukateleye teşvik eylerse yırmı seneden aşaği olmamak üzere ağır ha· 

pis cezasHe cezalandırılır. 
Eğer bu teşvik netic~si olarak isyan veya kıtal zuhur etmişse buna 

sebebiyrt veren veya asılere kumanda eden kimseler hakkında ölüm ce· 

zası verilir. 
Bu cürümlere yalnız İştirak etmiş olanlar altı seneden aşağı olma· 

mak üzere ağır hapis cezasile cezal,mdırılırlar. 
Birinci fıkrada yazılı sılahlar ve diğer maddeler yalnız bir yere de· 

po edilmiş olsa dahi isyan silahlı sayılır. 
kaJınlar da bu göz yaşlr.ı ırıdan son- dükkanda çalışan , öğleleri bir çö nasıl irade sahibi bir adam olarak başta göz önüne alınan nok~alardan 

~~r~a~s:iı:ıi~r ~b=u=h~ra~n-ı ~g~e-li_r.~F-a_k_·a_t~i~n=•a:n:.__::re~k~le~k~a~rn~ın~ı:__.:d~o2y~u~ra~n:_:;b~u__:k~ız~c:a!ğ;ız:....:,.h;a;r~e;k;et;,.;;tmlt~i"~irmıil.iiamnliı lıia ıiıilı-. .... -' .. ;;;;~ı;;.;;i~~;;jjıİİİııİl~iİİİİİiİİİılııı .... 11 .............. .. 
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YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinnları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
6 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi Satılan Mikdar 
En aı 1 :En çok 

Kilo 

- - KiLO FTATI l 
K. S. K. ~:-

--..c8,5Ö 1 9~50~ 
~ ---

ıKoza 
- 31 - -,- 36 ---

'27 ,- . 2,sO-- --
Piyasa parlağı ,, 

_ Piyasa temizi_ - .=-_-_ ---·•-...., 
1 ------- - 1 --1 -

Klevland 41 1 ""42 
YAPACI -

1 1 1-Beyaz - Siyah _____ _ 

-ÇIGIT -
1 

1 
--

1 / 4,12 5 
Yerli "Yemlik" 

- - .. - -"Tohumlu.,_k .. - -

HUBUBAT 
Buğday Kıbn,.,-s ___ '-----ı----~---•I -------

Yerli .. 
--., - Mentane 

Arpa 
- Fasuly_a _ _ _ ___ ----!-----
'- Yulaf 

Delice 
·-~------- -------1--------1 --------Kuş yemi 

Keten tohumn 
l--'---,..---.,,~---.......... ı-~---·----- --------Mercimek 

Susam 
UN 

- .. ---= Dön yıld.:=ız~S::.;;a:....;li.;,;.h ____ 
1 
______ 1 

üç " " 
:Ö .g Dört yıldız Doğruluk 
.!ı! ı.:: ..a c: üç " .. 
. ~ ;; _ SimJ!.....___~·~· ,__.,..__,--ı------
::ıt:: ~ Dört yıldız Cumhmiyet _ , __ _ 
N t.r 
[' _üç " " 

Simit .. 

Llverpol Telgrafları 
16 I 1 I 1938 

P~ne 1 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 
~antım - - --------..,----

_-_H-=_a-=_zı-=_r-_-=_-_-_-_-_-_--~-·--1-5- _].2_ --=~,.....'=...,~i,.....şm_a_r.,....k-----ı----

--=2::... ;.:K:.::.a.:..:.:nu:.:.:.n:._.,;V_a_. ---·ı-....,4:--_8~ Frank ( Fransız ) - 3- 33 
4 ., 83 S terlin ( İngiliz ) - 5- 91 
4 1 t Dolar ( Amerika ) 126 53· 

- 8- 33 - Frank(isviçre) 00- ()O 

Mart " 
Hind hazır 

Ne:zork 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacllk nıuraçaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

18-156 10116 Numara: 200 
---~-..-------...... ..----..=-m------------------------------...--

DOKTOR 

Kızılay 

İsmail 
civarında 

Müslüm 

• 

Kemal Satır 

iskan dairesi 
apartımanında 

" 1ında 

Haatalar111 hergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 14-26 10040 

Ana Dilini onuşnrnko 

• • 
EViNiZE HER VAL<IT 
NEŞ'E VE 

• • 
ZEVı< GETIRIQ 

Teşhir ve satış yeıi: 

Hükumet caddesinde Ömer Başeğmez ticaıethanesi 
9490 77-90 Telefon: 168 

D . Demiryolları beşinci 
işletme müdürlüğünden: 

1 -Malatya istasiyonund~ inşa 
edilecek sıhhiye binasının fenni şart· 
name ve kroki, mukavele ve fartna. 
mesine tevfikan inşa,sı kapalı zarf 
usuliyfe eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 6-2-939 Pazar· 
tesi günü saat 10 .da Malatyada be
şinci işletmo biMsında yapılacaktır. 

3 - Muhammenbedeli ( 6524,30) 
Altı bin beş yüz yirmi dört lira otuz 
kuruştur. 

4- Eksiltmeye gireceklerin ( 4i 

1 
9,33 ) dört yüz seksen dokuz lira 

otuz üç kuruş muvakkat teminat mak. 
buz veya banka mektubu, Kanunun 
dördüncü maddesine tevfikan müııa · 

kasaya girmeğe nıanii kanuni bulun 
madığına dair be' anname, kanunun 
tayin ettiği vesaik ile birlikte müna 
kasasını saat dokuza kadar tıek)if 

mektuplarını komisyoı reisliğine vrr 
miş olması. 

5- Bu işe ait şartname ve muka 
vele projesi, fenni şartname ve krt>· 
kiler Diyarbakır, Elazığ, Narlı, Eloğ. 
oğlu istasyonlarında Malatya ve Ada· 
M işletme veznelerinde isteklilere 
65 kııruş mukabilinde verilecektir. 

HS-20-22-26 
10184 

Satılık arsa 

Yeni istasyon kar~ısında 570 
metre murabbaı iki tarafı sokak olan 
bir arsa satılıktır. 

lstiyenler Türkocağı mahallesin
de Dr. Bay Hıyri karşısında 174 
Numaralı evde lthameye müracaat 
etsinler 1 -10 10186 

ı•=~,.......""="~~.---=~~~~--~~~~-=-~~s~=-~~~"'="~~~~~~~~~~~~~~~ ___ ._.. ....... ..,.__,_ __ ...,... __________ ~ 

! .. ------==--·---
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindish n, Seylan t Çin ve Cavadan coğrudeın dogruya mÜe!SfSC na. 

mına getirilen rn müntt·hap, taze ve kc kulu çaylardan \ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre dcği~en numaralı tertiplrıi vardır. 
Muhtelif cins ve bü)üklükte ~utu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır . 

Adanada : Ali Riza Kel leşcker ticarethc;ntsi ve ıyı cıns nıal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi drpoları ; lbtcınlul Ta~miscnü l\'o. 74 ( Kurukahveci hanı 
1 altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - İstanbul . C. 

------~--..-~-. .... --~-----·~~ ....... .-..-.... ...,.~.-·P ~~ ..... ~~~...-----

i~lUJ1MU 1/~J~A 
CAN l;(UQTAQIQ. 

1 

J 
I 

1 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirke ti 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

İktisat Vekaletinin 19-8- 938 tarihli resmi gi\zdede neşrettiği yeni t 

bez fiatları esasları dahilindr fabrikamızın imal etmekte olduğu kabut 
bezini aşağıdaki fiatla satacağımızı ilan ederiz. 

Cinsi Tip Beher Beher 
No. Genişliği lop m. Top Fi. 

Çifçi bezi 2 90 36 729 
Adana 5 90 36 728 

1-Satışlarımız ptşin ve fabıika leslin idir. 20 toptan aşağı verilen 
sıparişlere yüıde 2 zam yapılır. 

2- Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartiylc gönderilir. 

6 10054 

Tornacı alınacaktır 
Ankara a~keri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkalede istihdam edilmek üzere Tornacı alınacaktır. Fabrikaları· 
mıza girmek istiyenlerdcn lstanbuldakilerin Zeytinburnu Fabrikasına 
lzmirdekilerin lzmir silah fabrikasına, vesair yerdekilerin de Umurıt 
Müdürlüğe müracaatları. 

27, 29- ı-4-7-10- 13-17,19, 22 10119 

Zayi nıühür 

Bundan bir lıaft;ı evvel namıma 
ait ır.iilırümü :t.ayi ettim . Bu mü
hürle lıiçuir kimseye borcum yok 
tur. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hiikmii olmadığını i!an ederim. 

Karasokııda 13akkal 
C. Ahmet Nadir Eret 

Satlık Bağ yeri 

Ceyhan Sulh hukuk hl 
kimliğinden : 

No: 1207 

Müddei Ceyhanın Sarıbahçe ~ 
yünden Hacı Seyit oğlu Kasım 
tarafından müddeaaleyh ayni kö 
Mustafa kızı Huriye aleyhine C 
han Sulh Hukuk mahkemesine 
lan sulh teşebbüsü davasından 

layı müddeaaleyh Huriyenin ik• 
gahı meçhul LulunduğuncJan ili 
tebliğat yapılmasına mahkemec! 
rar verilmiş olduğundan yevmü 

Yılanlı mezreasında BayZekinin hakeme olan 30-1-939 pazı 
bağı civarında içinde kuyusu bulunan günü saat 9 da Ceyhan Sulh 
onbir buçuk dönüm bağ yeri satılık mahkemesinde haztr bulunma5' 
tır. Almak isteyenler kız lisesi karşi- olunur · l 0185 , ---------- ----"""" sinda Merhum Abdurrahman Alinin 

evinde bayan Nakiyeye müracaat et 
meleri ilan olunur. 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Gliçlü 
5- 10 10161 


