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Avrupa'da söz dttellosu başladı 

emberliy'nin son nutku Avrupa 
tbuatında büyük alika uyandırdı 
ondra-PariS mihveri, Roma-Berlin 

ihverinden çok daha sağlamd1r ,, 

ONDRA Almanyaya nefret 
haykırmaktadır ! BERliN soğukkanlılık 

göstermekte 1 

dra : 15 ( Radyo ) - Bütün 
• lngiliz başvekilinin dünkü 
İJe alakadardır • Muhtelıf in
tteleri ezcümle şunları yaı · 

•rlar : 
ıı 1 ngiliz hükümeti Akdeniz 
~ 'rı hiç şüphesiz Tunusa da 
ııtunu hiçb:r zaman unutmı
. Buna İtalyanın aykırı bir 

. hiç şüphesiz lngiltereyi gü-

tkil Çemberlaynin siyaseti 
dtter bir mahiyettedir. lngiJiz 

da hiçbir dejtişiklik yok· 
~lılan matbuatının iftiralarını 

kartılıyo: uz . lngiliz Başve-

kilinin, Fransız-lngiJiz münasebehn· 
den bahsederken kullandı~ı cümleler 
büyük mana ve ehemmiyettedir . ln
giliz p'>litikasının esaslı yolları dünkü 
nutukla bir defa daha çizilmiş oldu. 
Çemberlaynin münakkitleri , kendi· 
sini pro~ramında d nmamakla ittiham 
edemezler . Ancak onun hareketini 
tasvip edebilirler . Bu da en makul 
şekildir . 

İngiliz teslihatı o k:1dar mükem· 
meldir ki , bu teslihat sayesinde İn
giltere , vcrditi taahhütleri yerine 
wetirmek kudretindedir . 

Parla : 15 ( Radyo ) - Bütün 
Fransız matbuatı ÇembcrlAynin son 

nutkundan alkıtlarla bahsetmektedir. 
Fransa ile İngilterenin sıkı münue- • 

1 
batı bu suretle bir defa daha tezahür I 
etmiş oldu. Londra - Pariı millveri 
hiç şüphesiz ki ~oma-Berlin mlbve- 1 
rinden kat kat satlam ve kuvvet- ı 
lidir . 

Berlin : 15 ( Radyo ) - Gerek 
matbuat ve gerek siyasi mahafil , 
Çemberlaının nutku için ne lehte ve 
ne de aleyhte bir şey, sö1lemiyor . 
Yalnız muhtelif kaynaklardan ahnan 
hadiaelor e dair maliinıat hiç mutalla 
ilAve edilmeden gazete sahifelerine 
geçmektedir . 

r ...... ---·· ........ -- .. ·< 
f Ruzvelt lspan~ i 
ı yada Frankonun 1 
ı galebesini niçin 1 

istemiyor ? l 
Eden Amerika ricali ! 
ile temaslar yapıyor i 

Nevfark : UI (Radya)-1 
hkl lnglllz hariciye nazırı ; 

i 
Amerika rlcall ile va,tng-i 
tonda temaslar yapm•k· 
.. dır. Eden ispanya meae. 
ıeainl mevzuu bahsetmek
te ve Amerika ricalinin bu 

t t 
ı huauatakl noktel nazarla-
$ ranı almaktadır • * Sllylendlllne gllre , bir 

kabine ezası ispanyada 
Frankonun galebealnln arzu 
edllmedlllnl çUnkU bunun 
~merlkan menfaatlerlnl ha * 
ıeıdar edecek mahiyet ala- * 
celını sllylemı, ve Ruz· ı 
veltln de bu fikirde oldu· 
ıunu lllv• etml•tlr • 

........................... t 

Şehrimize gelen 
futbolcular 

C. H. P. KONGRESi 
Kongrede dün yalnız en
cllme.nler seçimi yapıldı 

Kongre 
bu günde 
mesai3ine 

devam edecek 

KONGRE DEGERLI SAYLA VIMIZ 
BAY CEVDET KERiM İNCEDA YI

NIN HUZURIYLE YAPILDI 

C. H. Psrtisi vilayetimiı yönku
rul kongresi dün sabah saat 8,30 da 
parti binasında vali ve parti başkanı 
Tevfik Hadi Baysalın başkanlığanda 

ve lirCn yönkurul Ü_Jelerinden lı.tan· 
bul mebusll Cevdet Kerim lncedayı 
nın huzurlariyle ve 53 ilçe yönkurul 
delegesininin iştirakiyle yapılmıştır. 

ikinci reisliğe doktor Ekrelll Bal 
tacı ve katipliklerede Taha Toros 
ve Mendııh Pekbilgin seçildiler: 

Vali ve parti başkanı Tevfik Hadi 
Baysal kurulun iki senelik mesai proğ 
ramını okudu ve kabul edildi. Bundan 
sonra şu encümenler seçildi: 

Tetkiki hesabat encümenine; ecza 
zı Basri, doktor Basri uzel; Nabi Me 
nemenct oğlu, Mahmut nedimKibaro~ 
Ju, Hasan Çankay. 

Büdce encümenine; Zeki Akçalı, 

Kerim Ulusçu Türk, Osman, Muhar· 
rem ve Tıraje Yüreğir. 

Uılekler encümenine: Meh net Ke 
çioğfo. Tevfik Kadri Ramazanoğfo 
Sabri Dincer, Menduh Çelik ve Mah· 
mut Boşlas. 

Kongre bugün öğleden sonra saat 
15 de toplanarak mesaisine devam 
edecektir. 

Filistin meselesine Suri
ye iyice karışm~ktadır-

Bugüu salihiyett~r ·mu- .,Bazı istekler yerine gelmezse, Suriye 
rahbasın huzurıyle • k 

kur'a çekilecek verılen kararları tanımıyaca mış 

~~ica .. 'ftJPılac:ak olan 
gurup birincihk müsabakalarına İŞ· 
tirak •edecrk o!<.n Mardin, Kayseri, • 
İçel v~ Konya bö!gt-leri şampiyon· 
ları oün ş«'hrirııizc gt"lmiş ve durakta 
sporcularımız tarafındand;ın hararet· , 
le karşılRnmış ve lıölge tarafından 

YAHUDİ - ARAP • iN .jlLİZ BOGUŞMASI 
80TON H RARETIYL'E: DEVAM EDfYGıt° 

l misafir edilmişlerdir. 
Dıyarhakar ve Malatya bölgele 

1 
ri şampiyonları da bu sabak şehri· 
mizde bulunacaklardır. 

Kudiis : 15 (Radyo) - Filistinin 
hemen her ınıntakasmda dün s:ıbah· 
tan akŞama kadar çarpışmalar olmuş· 
tur. İngiliz askeri altı kişilik bir Arnp 
çel esini yakalamışlardır. Çeteden ba
zısı yaraianmıştar. fü,zı Yahudi köy
lerinde yangınlar çıkarılmıştır. 

Şam : 15 - Filistin meselesi son 
günlerde Suriyeyi f evkelade alakadar 

etmeğe başladı. Bilhassa bütün Su
riye matbuatı Filisrin işi ile meşgul
dür. Suriyt: propaganda bürosü dün 
bir tebliğ neşrederek, Yahudi muha
cereti işiyle daha bir kaç talcbın na
zarıdikkate alınmadığı t~ktirde Fili~

tin konferansını kararlarını Suriye 
hükümetinin tanıınıyacagmı beyan el· 
miştir. 

Son korkunç saylabın harap eıtil!i dile ocakları 

lJNUS MESELESi 1 

nıa ile Londranın arası 
ll yüzden açılabilir mi? 

~Otna mahafili Londra efkarıumumiyesindeki 
ttaksiyondan büyük endişeye düşmüştür 

1 : 15 (Radyo) - Romadan blldlrlllyor: Roma slyaal 
• lt•ıyanın yeni talepleri mUnaeebetlyle lnglllz etkarı
, .. nde glirUlen akaUllmelden ve lnglllz- ltalyan daat. 
bozuıma•ınden endl••dedir. 

---- ltalyan matbuatı büyük bir 

santimetre 
Kolera seromu 

' : ıs ( Telefonla )- Çin 
Çibde salgın halinde bu 
ranın önüne geçilmesi 

' Seromu yardımı yapel
~racaatta bufunmuıtur • 

iz der hal Çin bük6me· 

itld•I gllstermekte, ltalyan ta
lebelerlnln :ıngllterenln Akde
nfzdekl vaziyetine mutevecc:lh 
olmadılını temine c;all,makta-
dır. 

Faşist mahafilind~ iki noktainazar 
belirmektedir. Bir kısım Faşist ma· 
ha fili, ltalyanın fazla isteklerde bu
lunduğunu, diğeı kısmı, az bir şey 
koparmak için fazlasını istemek la· 
zım geldiğini beyan ediyor. 

tine Kolera aşeSt gör.dermiştir.Gön 
derilen Seı omların miktarı bir mil· 
yon aaotimetrc mikibıdır, 

Seylapzede 
lerin evleri! 
lstanbul matbuatında 

çıkan yazılar 

Bundnn bir muddet evvel çıkan 

nushalarımızda Adana seylipzedeleri
nc aid evlerin henuz yapılmadığından 

bahsetmiş ve bu işin tehiri esbabını 
araştırmıştık. Bu yazılarımız ğerek cf 
kariumumiye ve gerekse matbuatı e-

hemmi,n:tle alakalandırmıştır. 
1stanbulda çıkan Akşam. BugUn, 

Sonposta arkada~larımıı; bu mevzu 
a dair «Adanada su baskınına uğnı· 
yanların evleri niçin ,yapılmı~·or'? » baş 

lığı altında makaleler yazmakta<lırlar. 
Akşam nrkadaşımızdak.i bn mcvzua 
aid makaleyi a,yncn aşağıya alıyoruz. 

· Adana: efkarı umumi_veşindc men
fi bir tesir husule getirmekte olan bir I 
mesele ile meşgul bulun uy er. Bu hal. 
Adana seylapzedeleri evleri meselesin
den ileri gelmektedir. 

Malö.mdur ki Adana seylabı Kır· 
şehir f eliketinden iki yıl kadar evvel 
vukua gelmitıti· Bugün, Kırşehirde 

felaketzedeler için mükemmel evler 
kuruldup ve felaketzedeler bu yeni 
evlerine yerle1tirildip halde, Adana 
~ylapzedeleri maale•ef bala açıkta 
ve çadırlar altında yaşamaktachrJ.r. 

Bu altı bölge şampiyonlariyle 
bölgemiz şampiyonu Adana idman 
yurdu arasında . beden terbiyesi ge
nel direktörlüğü selahiycttar mümes
sili huzurunda kuıa çekilacektir. Maç
lara yarm stadyomda baılanadaktar. 

Bağdad'da 
bir komplo 
teşebbüsü 

DEVLETiN EMNiYETiNE KAR. 
ŞI KOMPLO HAZIRLIY J3 NLAR 
GENERAL BEKiR SITKININ 
AKRABALAR! iMiŞ! 

Altı kişi 
tevkif edildi 
Bağdad : 15 (Röyterin muhabiri 

bildiriyor) - Irak de~letinin eınni

yetine karşı suikast yapmak tı şeb 

büsüne gc-çen alta kişi tt vkif edil 
ıniştir. liuol3rın arasında iki müdafa 
a nazırı ile ıılbay Şakir ve baro 
mensuplarmdan bazı kimseler vardı r. 

Bunların çoğu merhum general 
Bekir Sıtkı'nm akrabalarıdır. Bunlar 
evlerinde mevkuf bulunmaktadır. Bu 
şahıslarm evleri ayrı ayrı kordonlar 
altına alınmışbr. 

Bu vaziyet Adanahlar üzerinde 
çok. fena tesirler husule getiriyor. 

- Gerili ikiDci aahifcJe -

.Radyoda münaka- 1 

şalı konferanslar 
Pamuk hakkındaki 
münakaşalı konuş
ma d Ü n y a p ı l d 1 

Ankara: 15 (Radyo)- Ankara 
radyosunda bu akşam .. pamuk,. mev 
zuu üzerinde münakaşalı bir konf e · 
rana yapılmıştır. Evvelce de bildirdi· 
tim gibi bu konferanslar her hafta 
yapılacaktır. 

!ANKARA 

Takdirname alan 
memurlar 

Ankara: 15 (Telefonla) - Erzu· 
rum vali muavini Hilmi Balcı, Sey-

han idare heyeti azalığına Ha"kı 
Ildır, Erzurum mektupçusu Yave 
Soydaş, Alaca kaymakamı Kamil 
Yıldırım, Petürge kaymakamı Ad· 
nan Akse!, Taşköprü kaymakamı 
NiyaziDolokay, Erzurum oüfu~mü
dürü Ömer Akgün takdirname ile 
taltif edilmişlerdir. 

SERGiSi 1 

Ankara sergi evinden bir glrUnU• 

Ankara : 15 (Telefonla) - Yerli mallar haftası münasebetiyle An· 
kara sergi evinde açılan yerli mallar sergisi büyük bir ra~bet görmek· 
tedir. Sergi evi sabahtan akşama kadar binlerce halkla dolup boşalmak· 
tadtr. 
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• •• 
AT ATURK'TEN 
• • • • • • 
iSMET INONU'NE 
Meşhuı l,,ir dar 

bımesele göre her 
gidenin yerine ge 
len olurmuş 

Fokat hakikat 
I" •• --.. Yazan • - - - ·ı 

Ch. op. M. 
"Jurnal dö Montör,, 

• •• .. •• .. .. 00 •• •• •• •• •• 

üzue Lozana : 
görıdrrdi. 

Modern Türki 
yenin banisinin hu 
intibahı çok isıtbet 
lı idi. Zira 24 ni· 

te bu, daima varid değildir. Zira hir sanda Onchy'de Beaıı-Rivage ote 
adamın popüler olmasında hazan linde' Suriyeyi, LüLnanı ve Filistini 
onun hakiki kıymetiyle alakadar ol kaybetmiş olan Türkiy~. yeniden fet 
mıyan bir takım yabancı unsur ıar hettıği Anadoluyu resmen muhafaza 
rol oynıyabilir yahut ancak fekalade t:diyor, diğ «' r taraftan büyük garp 
hadiselerin tebarüz ettirdiği bir t;ı fovlr:tleri de birer müstakil ermeni 
kım meziyetler müeessir olabilir. Hı1; v,. kürd devleti kurmaktan vazgeçi 
şüphe yoktur ki, Mussoliııi l/eya Hıt yorıardı. 

ler günün ~~itinde yok olurlarsa, on Bu suretle büyük asker de, ayn 
lsra öir halef bulmak icap edecek zamanda muvaffak bir diplomnl oldu 
ve bu hal .. f d"' kolay!ıkla bulanacak ğunu isbat ediyordu. 
tır; ancak kat,h•f'n ıkisıı ın de }eri Fransada ancak kısa bir müddet 
dolrnıyac ktır Z ın ge•t-k Hitler, ikamet etmiş olan Kemal Atatürk 
gerek Mussolini, tamamen farklı, ta yabancı memleketleri pek:ız t nırdı. 

mamen başka bir devrin insanlarıdır Buna mukabil fs'11et lnönu iya. 
ve işgal f'ttıkleri iktidar mevkiine setine belki de daha ziyade garplı 

çok hususi ve dramatik şartlar dahi- bir tandans veren bir Avrupalıdır. 
linde gelmişlerdir. Bu gibi şahsiyet Maamafih bu, sadece bir tahmin 
lerın ellerinden bu akmağa mf'cbur den ibarettir ve hadisatın tamamen 
oldukları dizginleri yt"niden yakalan aksini isbat etmesi de kuvvetle mü 
mak ve kulh>nmak gibi me,uliyetli mkündür. Biraz evvel kendisinin 1923 
bir vazife ile mükellef olacak kim. de Lozan'da toplanan Yakın şark 
selerin ise. her şeyden evvel prestij konıeransında 1 ürk heyetine riayet 
denilen mühim nesneye malik olma· ettiğini hatırlatmıştık. İşte bu esnada 
ları lazımdır ki, bu da kolay kolay ismet paşa refakatinde diğer bir türk 
herkese nasib olamaz. zabit~ ve Albay Bo"nand oldu~ hal 

Aynı şey, birkaç gün evvel. alt· de d'orgeveauX'daki eski müsabaka. 
mış yaşında olarak yeni daha haylı sına gitmiş ve fevkalade alakalar 
genç iken şan ve şeref içinde olrn olmuştu, Bu orta boylu, kartal nazır 
Türkiye rei5icümhuru için variddir, lı, ince çehreli Türkde şakacı bir 
Bu ölüm genç Anadolu cümhuriyeti ifade ile kuvvetli bir irade birleşmiş· 
ni uz göıüşlü ve hiçbir manidt-n tir. f met lnönü Kemal gibi bir as· 1 

,, ............................................................ .... 
11 ş eh n ır lhlalberoern 
, ................................................ --................. . 

Şehr~mize ne~adar Çek sahtekar lığı davası 
yagmur yagdı 

Mt'teoroloji l~tasyonundao aldı 
~ımız malumata göre mevsım bida• 
yetinden şimdiye kadar şehrimize 
312 ve birinci kanun ayı içinde 97 
milimetrtt yağmur yağmıştır: Ova 
kısmına düşen yağmur mikdarı ise 
dahcı f r1zladır. 

Resma alametleri sÖ.ı<Ül
ınemiş elbise giyenler 

Dahiliye vt'kileti vılayete bir 
emir göndernıiştır. ôu emirde rrsmj 
aıametleri sökülmemiş resmi tip 
elbiseleri giyenlerin Türk ceza kanu 
nuna göre cezalandırılmaları bildiri! 
miştır. 

Hem dövmüş ve hem de 
hakarette bulunmuş 

Hacıbayram mahallesi civanndi\ 
oturan lbrahim oğlu Zübeyir adında 
birisinin Osman oğlu Şahini döv 
diiğü ve hemşirt-si Naimeye de ha· 
karette bulunduğu iddia ve şikayet 
edilmesi üzerine suçlu yakalanmış 

ve tahkikata başlanmıştır. 

Bir adamın zorla cebin
den parası nı almış 

ihsanın kefaletle tahliye 
talebi reddedildi 

Sahte çek tanziminden suçlu ve mevkuf Ihsan Enerle ara· 
bacı Himmet ve gayri mevkuf Ragıb Batumlu, Ömer ve All 
Kibritin duru,malar1na aıırceza mahkemesinde devam 

olunmuttur. Ihsan Enerln bu 
defa da kefaletle tahlfy e talebi 
reddedllmlttlr . 

Duruşma; fabrikatör Nuh Naci 
nin m1hkemeyc cdbedilerek kendi· 
sinden bazı cihrtlerin istizahı ve 
maliyeden de bazı noktaların sorul· 
mas. İwin 23 birinci kanun 938 ou 
ma gününe bırakılmıştır. 

FAUST'UN 
DEKORLArı 

Londrada oynanacak 
operanın dekorları 

Bir Tllrk 
yapacaktır 

/ngilterede hazırlaamakta olan bir I 
operanın dekor ı•e kosıilmlerini bir Tiirk 
ıe.~sarıtı ynpacokıır. lngiliz gazetP.leri 
bu Türk sanatkardan takdirle balıseı· 

Kumar oynarlar
ken yakalandılar 

Abdullah oğlu Mehmet adında 
birisinin yer gô;;termek suretiyle 
Ali oğlu Yusuf, Ahmet oğlu Şerif 
lsmail oğlu Mehmet, Hasan oğlu 
Kadir, Ali oğlu Mahmut, Hüseyin 
oğlu Mustafa, ITaceddin oğlu Rıza 
Derviş oğlu Mihmut, Mahmut otu 
Şükrü ve Mustafa oğlu Sabriye ku 
mar oynattığı haber alınmış ve 
bunlar 735 kuruş para ve kumar 
aleti ile cürmü meşhut halinde ya· 
kalanmış ve hak!arında kanuni mu
amele yapılmışhr 

Sehir harici asayişi 

Geçen son yirmi dört saat içe 
risinde ... köy ve kazalarda hiçbir 
zabıta vukuatı-olmadığı jandarma· 
nın vilayete verditi rapordan anla
şılmqtır. 

ürkmiyen eı erjık bir şef ten mahrum kerdir, fakat diploması ile uğraşmak 

ediyor. Atatürkü istihlif iddiasını suretiyle inceleşen bir asker: Mehmet oğlu Mustafa adında tlarımdan birinin dediği ıibi Gertie' 
bihakkın ileri sürebilecf'k tek bir Genç ve dinç Türkiye cümburi- birisi sabıkalılardan Mustafa otlu 

mektedır. Mr.zkiir opera hakkında "1\'i .,.~~~~ ........ ..,......,,.....,=,,.-~"'="'~~ 

:ruz Kronik!,, gazetesinde çıkan bir , .a 
zıyı aynen alıyoruz: 

nin kendi eseridir. 
insan vardı ki, o da Jsmet lnönü yeti, mukadderatını kemali itimad Ali Gele~ tarafından zorla cebinden 

'k. Lo d Be er• F t t 1 Lord Berners'e göre Gertie'nin 
idi. Buna sebep, Türkiye Jsviçre me ile onun iyi ellerilene terkedebilir... yirmi lira paruının alındığını Şı a r rn "' aus un şe} ana "Faust .. v " modern, fantastik ve 
deni kanunun kabul etmeden evvel yet etmesi üzerine suçlu yakalan· olan dostluğu mevzuu üzerinde büyük 
dahi, şanlı lsmı-l paşa ismini taşıyan mış ve hakkında kanuni muamele bir opera hazırlamak üzeredir. eskis:nden daha eğlenceli " dir. 

H "' ·d ) K•ndı·s·ıyle be ab 1 M' - Mesela, sonundan haclıyalım. adamın, cümhuriyf't banisinin en ususı 1 are memur arı yapılmıştır. .. r er ça ışan ıs y 

Gertrud Ştayn ( " Yenı· ed bı· t Mdistofeles gelip, anla.,.ma mu-iyi İş arkadaşlaıından biri sıfatiyle e ya ın Y 

bu-yu-k rah'ıbesı· " ) sek·z ay) k b" cibirıco hakkı olan şeyi - Faust'un 
onunla birlikte bütün tehlikelere biitün ~ _ _'§-. __ ...,. 1 1 ır 

Ankara: 15 (Telefonla) - Hu 1 r çalışmadan sonra operanın mevzuunu rnhumu - istediğini zaman Faust 
miicadelelere iştirak <.tmiş, w lhasıl snsi idare memurları için kabul editk,~ d ~-~ ·: _ yeni tamamlam14tır. Lord Bernerıı bono veııniye<:<ğini, çünkü sattığını 
:u\:~ü~:~~··h;n iyi yaverliğini yapmış le rı tip kadrolar üzerinde, vilayetler ==:.___ _ ~- _ bu " libretto. yu almış ve Berkşa. söylüyor. Bu suretle, asrı şeytan 

arasında memur olmak arzu~u uyan .., -, ' yr'dalci köşküne çekilip tetkike baş mağlüb edilmiş oluyor, 
ismini taşıdığı lnönü zaferi İs<> ona dığı görülmüştür. Vekalet, memur· 15 K. evvel 938 lamışbr. " Sonra, operanın sonundaki ko I 
genç cümlıuriydin t ütün minnettar. larııı mensup olduğu vekaletin mu Gitmeden evvel kendisiyle gö ro o kadar modern bir şarkıyla baş· 
lığmı kazandırmıştır · Bu iti tıa· la Is vafakntı olmaksızın yer değiştirme Gök yüzü açık. Hava hafif rÜZ· rüştüğüm lord: 1ıyor ki 1 mesela : " nereye gidebifü? 
met lnönü Gazıyi - Bd ki daha az s ine müsaade edilemiyeceğini alaka garlı. Ençok sıcak 19 derece. Gece· -Operanın mevzuu Götbe'nin çümlcsi vardır. Buna beste yazmak 
bir prestijle - fak at herhalde aynı ı darlara:bildirmiştir. leri en az sıcak 8 derece. yazdığı gibi değil, dedi. Fransız dos· -Gerisi üçüncü sahifede- 1 
otorite ile istihlaf etmeğe layıktır. 

Türkiye cümhuriyet:nin yeni re '!!~• _• _•,.• ... • _
11 
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isi 26 eylUI 1884 tarihinde lzmirde 
Cloğmuştur. Parlak bir şekilde gf'çtn 
askeri tahsilden sonra 1906 cia er
kanıharbiye yüzbaşısı olmuştur. 

Erkanıharbiye reisliğini ve niha 
yet harbiye nazareti nazır muavinli 
ğin j,ifa eylemiştir. 

20 mart 1920, General ismetin 
hayatında çok ehemmiyetli bir tarih. 
tir; zira ogün , lstanbulda padişah, 
lngiliz askeri makamlarının emir.t>ri 
ni itaatle telakki ederken, Auado 11 

da, \" unanlıleıra karşı mücadeleye 
girişmiş olan asi general Kemalin 
milli har,.ketine iştirak r tmek üzere 
Anacfoluy" hau·ht f'f mişti .. 

G .. ner .ı l I · net, "rkaıııharbiye re 
isi sıf ati) le, Kf'maı ile birlikte, par 1 
çalanmnk tehlikesine maruz bulunan 
mernld·t>tinin istiklali için çarpıştı. 

f nönüde, Sakarya nehri kenarın 
da. Türıt ordu undan daha kalabalık 
daha iyi teçhiz edilmiş olan Yunan 
ordusunu tamamen hezimete uğrattı. 

Bunun Üzerine Ankara Büyük 
Mıllet Meclisi, milletin minnettarlı 
ğını ifade için, kendisine evveli Tuğ· 
general, sonrada Tümgtneral rütbe 

1 sini tevcih etti, 
Muharebe meydan:arında başlı 

yan bu işbırliği, kısa bir zaman son 
ra hüku nrt kabinelerinde dt>vam 
etti. Nitekim Kemal 1923 stnesinde 
bu en yakın iş arkadaşını diploma· 
tik müzakerelerle . müşterek zaferin 
in semeresini tahtı emniyete almak 

- • •C'. ... v. 

H 
t 1 

1 K 1 

I A 

~ I 
---

Tuhafiyeci dükka 
nına tam saat onda gir 
mişti ve haıa kutuları 

açtırıyor. Ôleye beriyi 
karıştırıyor, satıcı kıza 

mütemadiyen sualler 
soruyor.Çıkarltığı dante· 
lalara b;tkıp bakıp bı

rakıyordu Hiçbiıini be 
ğenemiyordu ... 

- Bana bak Ba 
yan .. Elli kere söyledim 
belki . Kendisi ~auşın, 

senden biraz daha uzan 
boylu . iki saate kadar, 

hayır, iki saat on dakikaya kadar , 
yirmi yaşına basacak . Anlnşıhyor 

mu ? Yirmi yaşına ·basacak .. 

- Anlıyorum, Bayım. O halde 
meseli bir mendil atabilirsiniz . 

- Mendil mi? Söylüyorum ya, 
yirmi ya'şında ve sarışın • 

Satıcı kız , karşısındaki müşteri 
sanki ayıp bir lakırdı söylemiş gibi 
kıpkırmızı oldu. 

- O halde, dedi, siz ilk evveli 
gösterdi~im gömleği alın • Hani şu 
acorlu gömlek.. Hayır , acorlu de· 
ğil, sıçan dişili .. Hayır , hayır , par· 
don .. 

Zavallı kız öyle bunalmıştı ki 
lakırdısını şaşırıyordu • Neredey~e 
hüngür hüngür Ağlıyacaktı. Bır sa· 
attenbcri , çıkardığı bin bir çeşit 

kadın eşyasını karıştınp duran bu 

Yirmi yaşında 
Yazan : Plyer Janlore 

salak adam ne i~tiyordu ? Ne arı · 
yordu acaba ? 

Mesele Jak Dakostelın dünyaya 
kararsız bir adan; olara~ ge]miş 

olınasıydı. Annesinin evinde altı ay. 
danberi dev.ım edrn bir tereddüdü 
yenehılmı-sı için iki ay ugraşması 

lazımgelmişti Nıhayet bu suretle 
sıırışın Emma, hir Endülüslü kadar 
esmer All:lt:rtinin ve kırmızı saçlı , 
sıkılgan bır kız olan Jozyanın re 
ka betindt'n kurtarılabilmişti 

Jok hiçbir şeyde karar veremi· 
yordu ve biraz daha karar vere· 
miyf'cek olıırsa kızın yirmi yaşı bo· 
şuna geçe t'kti . 

Bc:rekrt versın , tuhafiyeci dük· 
kanının sahibi olan bir kadın h~r· 

şeyden anlar. Burada da dükkanın 

sahibi işe müdahale etti ve , satıcı 
kızın sinirlt!rini yatıştırmaktan ziyade 
bu baş belası müşteriyi savmak 
ıçın : 

- Ôğlt: olur, Madlen dedi. Hay 
dı sen git yemegine, baya ben baka 
rım, 

fakat Jak hiçte bu yorucu mü· 
nakaşaya tekrar başlamak arzusun· 
da dcA'ildi. Hayır. hayır .. Daha ol 
mazsa başka bir dükkana giderdi. 

Oradan kaçmık · 9in aklına ge· 

len bir şeyi söyledi: 
Bana bir düzüne mendil verin ... 

Hani şu, sarı köylü mmdillerimden 
Ahmak adam iki saattenberi bu 

rıun için mi bu kadar düşünüp du. 
ruyormuş ? Madlen bu sefer artık 
gözelrıne bıriken yaşları tutamadı 
Şık kadınlar da bu göz yaşlarından 
sonra sinir buhranı gelir. Fakat in· 
san madam Jan ve Jamn dükkanında 
satıcı olursa yalnız kimse görme· 
den götlerini silmeye hakkı vardır ... 

Fakat bu kızın ağladığını· jak 
görmüştü, O kararsız olmasına mu 
kabil, şair ruhlu bir adamdı. Mt-n Hl 
ler, paket olup sicimle bağlandığı 

zaman nasıl özür dileytceğinde !e· 
reddüd ediyordu. Nasıl söyliyecekti? 
"Çok mütressirim .. , Doğru yapma· 
dım .... ,, mı desin, yoksa aklımızdan 
bir nişanlı genç kız g~çiyor, de~il 

nıi?" "Bir adamın böyle hareket et. 
mesi hiç doğru dC'ğil ya?.. mı. 

Dükkandan dışau çıkmıştı, f alrat 
nasıl özür diliyecc>ğini kararlaştıra· 
mamıştı. Şimdi de eve gidip gitme 
mekte tereddüd ediyordu. Sonra, 
aldığı bu mendilleri ne yapacaktı ? 
Emma ince bir kızdJ, bakışta iki 
dantela arasındaki farkı derhal anlı 
yacM: :bir kız. flüyiik matazaların 

sergilerinde her şeye bir bakar: 
"Şu iyi bu fenal,, diye derhal bir 
küküm verirdi. Bu kaba sarı men· 
diller ona verilir mi hiç. ne aptal ı 

lıkl 1 
Tam bunları düşünüyordu, dük· 

·k~ndan Madlen çıktı. Acele giyin - 1 
miş, yimeğe gidiyordu. Biraz evvelki 

1 can sıkıcı müşteriye, gayet samimi 
bir şekilde, gülümsedi ve: 

- Ol Siz misiniz? dedi. 
Tamam. Jak kararını vermişti. 

gayret! 
Kıza yaklaştı, canını sıktığı için 

özür diledi, bundan dolayı duyduğu 
teessürü anlattı fakat bilhassa kızın 
ağlamasına çok müteessir olduğunu 
söyledi. 

- Ol ehemmiyeti yok... Bazan 
olur böyle ... Hayat bu, malOm ya .. 

Dürüst ve samimi, güzel bir kız 
dı hu, 

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

sonra •. 
- Ha, evet, biliyorum. O sarışın 

Bayan bir buçuk saate kadar yirmi 
yaşına basacak ... Haydi gelin bana 
içecek bir şey ikram edin ... 

Bir saat güldüler, söylediler, 
yüzmeden, spordan, hayattan b11hset 
tiler. Fakta sonra, Jak birdenlıire: 

- Matmezel, dedi, ben bu men· 
dilleri ne yapacağım şimdi? 

- Gerisi üçüncü sahifede -

(GORCŞL 

Seksapel 
grafigi 

/A
rtık, makinelerin 
yalnız madde itleri 
değil, his meselel 

tifadeye başlandı. 

• Yalanı ölçen makine 
Düşüncelerin fotoğrafını 

de tatbik sahasına k 
imiş! Bunlardan başka, 
makine de icad edilmiş! 

Bu son icadı yapan 
mühendistir. 11.lulton M 

!arından itibaren yukan 
anlaşılmış bulunduğundan, 

makineden çıkan bir korcl 
ğmdan yukan bacatın bet 
yerine rabtetmek gibi pl'I 
ket kafidir. Ve bundan 

sınız. 

Şimdi Amerikadaki 
bu makinenin yanına k 

Aceba bu makine 
çüyor? dersiniz Ve inSID 
rak şunu düşünüyor: Bu 
nik seksapeli mi? yoksa. 
sındaki hazzın derecesini 

Eğer makine bu iki 
edemiyorsa ne işe yaratkl 

lngilizler 
mali yar 

İspanya - Porte 
du hala açı 

Londra : 15 (Royt 
kist makamları yakında 
)ere yapılacak büyüte 
gizli tutmaktadır.t 

lspanyol-Portekiz 
tamamen kapalı bulun 
dud işler düzelmedikçe 
tır. 

Şanğhay : 15 (Ra 
hükumeti Çın'e mali y 
lan teklif etmektedir. 
kında Londraya gid 

f ugiliz mili m 
nazırı bir nutuk 

milli müdafaanazırı bir 
liyerok, imparatorlupıt. 

İçin lngilterenin her k 
olduğunu tekrarlamıştır. 

Seylapzed 
evleri 

Birinci sahifeden 

Çunku Adnn:t scylfıps 

yap{ınlmnsı için binle 
mi~ ve bu pnra bnnk•Y• 
tur. 

Bu gUzcl fikri talı 
lecek maddi imkan old 
ale ef bu evlerin yapıl 
hir tcşcbbus - yapıllll 
işle nlakadnr olan da 

Bu \'azh·cti ncı bİ 
eden Adan:ıdaki Ttırk 

cevap vermiştir: 

-On sene sonı•a 
için modern bir ıııahall• 

Bu mahallenin pi 
bir surcnte hazırlandl 

Bu ce\•np hayret 
Sruııl<lıgınn göre, 

deleri bu vaziyeti .. c 
ler, ya bankadn me 
kendilerine nnkden \ e 
evlerinin bir an e,.,,.ı 
istirham cdeccklcrd~ 
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Telefon 

a 250 

:~ fık kanun İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatk~rlarının en kudretli tvmsille.ri-Onlü yazıcı Müsahip zade Celalin seyrine kanılmaz ölmez eseri 17 İlk kanun 

edi llmartesi 
ırıa~' ' 

(AYNAROZ KADISt) Cumartesi 

gündüz ma
tinesinden 

itibaren 
10072 

. ~~ ndüz ma- Baş Rollerde : Kadı Divriki Yakup efendi . . . Hazım , . 
·kaıı 1nesinden 

bO ' 

aki0. 1tibaren 
Şemsi Molla bey 
Eda 

• •. Vasfi Rıza 
.•• Halide ' 

Diğer Rollerde : Behzat - 1. lialip - Emin Belli - Mahmut - Muammer - Şevkiye 

İyle memleketimizde ve ait olduğu s~hneler Milo adasında fılme alınan Türkçe sözlü ve şarkılı Türk musikili şahesere ait biletler şimdiden satılmaktadır.Kişe her vakıt açıktır Dikkat:Sinema müteaddit sobalarla ısıtılmaktadır 

iıkaP 

.;t~ nhat vekaleti me- 1 
:~;, Utlarına ikramiye 1 
ir Jıl 

8, ~~ \nka 1' ( felefo ) Sıhhat 
etj 30 yıl hizmetlerıne mukabil 

Jeiı 1 , et memurlarına ikramiyeleri 
aC" 
eoiO Paranın verilmesi ıçin vilayet 

n 0rı 1 büdc..,ıernıden sarfiyat yapıl· 
p, ı 
b0ısc ·a dair nui •ermiştir. 

un çiı· ilıan subay ve erleri
rıar· ilin yemin etmesi 

ıııo o a 
kil .• 

a ~ ~kara: 1) (Telefonla) - or · 
·n~n' .~oruma vazifesinde çalışan as 
~ıç~ı ıt'alara mensup subay ve er 
si si . •skerliğe duhullerinde yemin 

1 bulunmalaı ına göre, ayrıca 

6o~ı 0rnıan koruma memuru gibi, 
~akiınleri huzurunda yemine 
llıtulması devlet şurasırıca ka 

'e 'ltırı(ınıştır. 
il 

O~ Sftun 

~ııd ikinci sahif~den ı.rtan -

dı ,bıiYük bir şevk olacaktır. 1 

fr . ~is Ştaynm dostu olan Bene
;arııı :~ ra_hibi muharririn bu eserile 
uıU g i bıı dini meseleyi ortaya çı· 

r 1nı söylemiştir. 

Nihayet beklenen •• gun geldi 
17 Birinci kanun cumartesi günü 2,30 matinelerinden itibaren 

Alsa ray Sinemasında 
Türk tiyatro:..unun en eski ve en kıymetli senaryocusu Musahip zade Celalin 

defalarca tiyatroda oynadığı halde seyrine doyulmayan 

Aynaroz Kadısı 
Türkçe sözlü yeni ve eski Türk musikisi ile süslü büyük komedi 

İstanbul Şehir Tiyatrosunun en güzide artistlerinden 
Hazım - Vasfi Rıza - 1. Galip - Halide Pişkin • Şevkiye 
Muammer-Behzat-Emin Belli nin iştirakleri ile Tiyatrodakinden daha güzel bir 

şekilde filme çekilen : 

.( Aynaroz Kadısı ) nı 
' . . . 

Alsaray sinemasında göreceksiniz 
Biletler bugünden 

Alsarayın büyük 
tafsilat el 

itibaren satılmaktadır 

sürprizini bekleyiniz 
ilanlarındadır 10069 dudu 

1 
;aPcrada Margörıt kendisinin 

ıadı" !lenanın bir halinası olarak gö 
1 ırııt ~ledir ve çirkin bir mahlüktur. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

N E. F 1 S ve Çok Güzel bir Film Görmek lstezmisiniz Şu HALDE. 

TAN Sinemasının 
BU AKŞAM 

BÜYÜK SiNEMA Müsameresi olarak Takdim edeceği 

ATEŞ 
FRANSIZCA SÖZl,.Ü 

VE 

Victor Prancen ve Edvvıge Feullere 
Tarafından Harikulade bir tarzda yaratılan Emsalsiz Süper foilmi görünüz 

Kudretle yaşatılmış çok Müessir ve Heyecanlı bir Şaheser 

AYRICA: 

CEZAR ROMERO'nın Mükemmel temsili 

Yürüyen Kale 1 
Dehşet ve Heyecan Filmi 

Pek Yakında: 
BÜYÜK 

Pek Yakında 
RUS ARTiSTi 

OLGA THCHE.KOW A 

NIN Temsilinde emsalsız bir Kudret gösterdiği 

BÜYÜK ALMAN FiLMi 

''+ !: Bir Ana Facıası 
J /lub tamamiyle ştayn üslubu 1 y• • d ı " 

) ..... ~ 
01

11
" Kolayca anlaşılması için la 1

1 

1rm1 yaşın a j y ) ' 
,ııı 1~~ il.n noktalar ve virgiiller hiç 1 eni çıkan kanun ve nizam ar ··----------------·--------· 
tıt) ~r., 1 - İkinci sahifeden artan - 1 

10059 

tir· Peran,n dekorları ve elbiseleri 
'•d • 1 f d b·a sinema dekorları yapnw;; - Hah ha! Ben olsam so ra a 

9f~' 
110 

ır Türk ressamı taıafından 
1 

peçete olarak kullanırım onları. Şim 
"yl nacaktır. Lord Berners ressı:m di köylü şeyleri moda. Bizitn bir ka 

ı;O 'nda· dın müşterimizid evinde gördüm, 
,.- lı , 1 1.,,;,uı batı laııııyorum, diyor I çok güzt:I duruyor ... 

ııtU~: "k eserleri yn"li tarzcadır, garip 
1 

Jak, Madleııden ayrıldıktan son-
,u~'f ı kate şayatı,~ır. Kendisi yeni ı ra kendisini on adam kuvvetinde 

11 ~ L" d 1 h. d d D vel' ~ ır ehadır. (1) ısse iyor u. emek gizli gizli ağ· 
Perao•n musikisi, mevzuun ya lıyan, sa baht an akşama kada bir 

1a Ve operanın tarziyle tama· i dükkanda çalışan, öğleleri bir çörek 
j ~ 1~ olarak, on dokuzuncu asırda le karnını doyuran bu kızcağız gül· 

Jef /uk operalardaki gibi korolar 1 ınesinl biliyor, her şeyden kendisine 
;,~ettolardan, kuintlerden mürek neş';ı çıkarıyordu ve bayatta hiçbir 
~e endişesi yoktu .. 

aıtJ~ ~~ kar, uerliozun Busonirıin Eııım~ <la nişanlısının ona nasıl 
%n "Faust. larını tetkik olup ta " l u kadar müstesna, bu 

ı ~Unorıun operasını en iyi bul· ıeri~ ı, •~ kadar sade zarıf. bır hediye getirdi 
Ji<~ · t.1ust,, a haşlanlldan ev 

c ~ 'nii ğini, )'irmı yaşına bastığı gün onun 
~c ~ n·ıız ıekı baharda Londraea 

ı~ak "ı{ .d .
1 

p. ı için bu kııdar ne,'eli olduğunu ve 
·lııı· oıar upı on 1 e sıc j o gün dk~aıııa kadar Jakın nasıl ira 
'ıl ındeki baleti üzerinde meş J de sahibı bir adam olarak hareket 
"caktır. 

~-) , ettiğini anlıyamadı. 
ıı• ıı . 
1,t~r1, ı , & Çi >çi Birliğinden: ""---,..._-_. __ _,_,"""""~--.-
r-•• ' ııı k ~,u 1

1• 'l 
1
., Kongre 21 '12 938 Çar· 

.,i / () RU.~ij saat 14 de toplanacak· 
ı ~ 

1
Riin ve saattıı sayın üyelerin 

,.J6r1~ ~Q 'şrifleri rica olunur. 
·ı,ıı'"Ji~ ı ~aıııe : 
.,., . \ idare Heyeti Raporunun 
.,ıır"~, l •sı, 

Jıf ' ........ 
·•;,, ", i,1

1
1. Cemiyetler Kanununa gö· 

o . !ıl " 
ot• I•' r 'lı ııııamnamesine eklenecek 

I'~ ' ~~del · - ·· -1 · d .1 ı crın goruşu mesı, 
. ' 'B "'"'' r'I 1 , ütce müzakeresi, 

·6 s ) eçinı .. 

15 16 10065 

Seyhan - Osmaniye uray 
Başkanlığından : 

Osmaniye kasabasının elektrik te 
sisatı için bir kaç defa ilan edildiği 
halde talip çıkıııadığmdah paıarlıkla 
parça parça verileceğind.-n talip o· 

laııların bir haftaya kadar Osmani
ye Bdeıliye encümenine müracaat 
etmeleri ilan olurıur, 

10-13-16- 10045 

----•· Devlet Demiryolları 6 cı İşletme Komisyonundan: 

Gemiyetler Kanunu 
Kanun !\'(): 3512 Kabul tarihi: 281611938 

Ne§ri tarihi: 141711938 

- Dünden artan -

ALTINCI FASIL 

Müteferrik lıükümler 

Madde 40 - 3 Ağustos 1325 tarihli Cemiyetler Kanunu ile 15 teş· 
rinievvel 1339 ve 20 Kanunuevel 1339 tarih ve 387 sayılı kanunlar ve 
bu kanuna aykm bütün hükümler ve taamüller kaldırılmıştır. 

Muvakkat maddea ) Bu kanunun neşri tarihinde müesses cemiyetler 
ve müesseseler ~n çok bir sene içinde kendi teşekküllerini bu kanun 
hüküınlrrine uydurmağa mecburdurlar. 

B) Bu Kanunun neşri tarihinde mevcud ve müesses Cemiyetlerin ta· 
surrufiarı altında bulunan gayrimenkuller üzerinde her türlü tasarruf hak 
ve salahiyetleri b~ki olup 17 inci madde hükmü dışında tutulur. 

Madde 4 l - Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 42 - Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 

memurdur. 7/7/ 1938 

(SON) 

Meşhud suçların muhakeme usulüne dair 3005 
sayılı Kanunun üç maddesinin değiştirilmesi 

hakkında kanun 
K a"u" No: 3498 Kabul tarL'ı.i: 271611938 

NPşri tarihi< 131711938 

Maddt 1-3005 ~ayılı ıneşhud sııçların Muhakeme Usulü Kanununun 
3 maddesi aşağıda yazılı ş .. killerde değiştirilerek numaraları karşısında 
yazılı maddelerin yerine kcnmuştur: 

Madde 1 - Faili suçu işlediği sırada veya pek az sonra yakalanan: 
A) Ağır Ceza Mehkemesinin vazife gördüğü yerlerdeki Belediye sı· 

nırları içinde işlenen ağır cezalı meşhud cürümler; 

Malatya ve Adana işletmeleri memurin ve müstahdemini için gös· 
terilecek eşkaal ve harç numunesi veçhile ve yalnız kumaşı idarece veril· 
mele üı:ere maa harç kışlık elbise ve pılto dikimi kapalı zarfla eksiltme. 
ye konmuştur. Eksiltme, 31/12/938 Cumartesi günü saat 10 da Adanada 
işletme Müdürlüğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. 

Mukavele ve şartnameleri Malatya ve Adana işletme merkezlerinde 
ve Mersin, Konya istasyonlarına müracaatla bedeli olarak görülebilir. 
Muvakkat teminat 839,29 Liradır. 

İsteklilerin iyi ahlak belgeleri, nüfus tezkeresi ve bu işdeki ehliyet 
!erini gösterir tasdikli vesikaları ile muvakkat temin1tlarmın veznemize 
yatırıldığını gösterir makbuz veya Banka teminat mektubunun ve teklif 
zarflar.nm vekti muayyeninden bir saat evveline kadar komisyonumuza 
vermiş olmaları lazımdır. 

E.I bisenin Cinsi 

Memur elbisesi (serj) 
Müstahdem elbisesi 
(Serj ve Şayak) 

Beher katın maaharç 
Kat Muhammen Dikme fi. 

L. K. 
359 8 -
383 7 50 

Memur paltosu( Kastor )414 7 -
Mustahdem paltosu (şayak)392 6 50 

16-21- 25-30 10068 

Muhammen 
Bedel Tutarı 
L. K. 

2872 -
2872 50 

2898 -
2548 -

11190 50 

B) Asliye trşkilatı olan yerlerdeki Belediye sınırları içinde ve pana· 
yırlarda işlenen ağır ceza mahkemelerinin vazifeleri dışındaki meşhud 

cürümlerle Türk Ceza Kanununun 529, 534, 539, 545, 547, 548. 551, 
565, . Ş67, 568, 571, 572, 573. 574, 575 ve 576 ıncı ınaddelerile 540 
ıncı maddenin ikinci fıkrasında yazılı meşhud olarak işlenen kabahatler 
hakkınıta takib ve duruşma bu kanun hükiimlerıne tabidir. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
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En Kısa Zamanda 
PAMUK ve KOZA --

KiLO FIATI 
CiNSi En az 
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En çok 
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•. Kümbarctj biri 
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Fasulya 
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Delice 
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S•oUm 1 
Kambiyo ve Para 

15 I 12 / 1938 lş Eaukasından alınmıştır. 
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Hazır 
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2. Kanun Va. 71 
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Frank (Fransız. ) 
Mart 69 3 30 .. Sterlin ( İngiliz ) - 5- 87 
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Ne\·york 1 8 13 Frank ( İsviçre ) 00 00 - . 
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Beklenilen 
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''Ateş 
Sobaları 

• 

,, Geldi 
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Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklannı 

Çok ucuz 
fiat)a 
Yalınız 

Omer Başeğmez 

• 
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Esans, Kolonya ve Losyonları kazan111ıŞ 

. ~ 

ôtedenber! sabit ve tabii kokulu Esans, Losyon ve Kolonya bulıı:11r1' 
larından şikayetçi olan zevk erbabı iNCi kolonyalarından pek memnuıı P 

ı Çünkü; tNCl kolonyaları Paristen hususi olarak celbedilen es• 

1 
mal edilmektedir. 

Bilhassa ( 80) dereeclik İnci Limon 
Bir damlası insana taze bir hayat Bahşeder. 

Kalbinden, Ciğerlerinden ve göğüs darlığından şikayeti 

90 Derecelik Çam Kolonyası Hakiki bir şifadır. 

Satıf Yeri: 
23 - 30 

9988 

Oemanh Bankası karf ı sırasmd• ,.o: 

Feırlhıat: ~n<el 

• 

Ankara radyo neşriyat. 

[İle 200 ila 2000 metredeki] 

Devlet demiryollar~. 5d: 
ı işletme müdürlüğull 

bütün dünya neşriyatını 
MIKA RADYO 

ile 
dinleyiniz! -

35 Lira 
E.n uc-u1., en temi1. ve en güzel 

(5 l;ımba kudretinde 3 adet çi ti va 
zi'eli la mbala r·a ınücehh e1.) Radyo· 

• dur. 
, 

1 
a 

1-F.paşa Malatya hattı ~ 
de km. 58 ve 89 ..ı 700 dt ,e 
ocaklarmdan fenni şartnad'le 

·oe 
ki, mukavele ve şartnamesı 

··e 
kan 2047 ,5 m. Meelloo tetıJ ,11fi 
ihzar ve teslimi kapalı zarf 
eksil\meye konulmuştur. ç 

1 MÜRACAAT: Rı ::. 11 ,ı.,'ıılı lı ."·)ıırrır 

No~ A, öelıck li kilise sok::ığı 

2 - Eksil ı me 21 - 12 - 9~ t' 
şanlı a günü saat 1 l de Mıı'::3~t 
inci iş lf'"tmc l inasındct y;ıP'1 

1~; 
3- Muh:.mm< n hrdcli ( 

1 

28-30 996-1 

1 

1 
1 Adana belediye Re 
isliğinden : 

1- Belediye memur ve müstah 
demini için kışlık elbise yaptırılmak 
üzere dairede mahfuz ve mühür 1ü 
muhtelif cinsten beş nümune üzerine 
455 metre 60 santim kumaş aç.ık 
eksiltme ile alınacaktır • 

lirad ı r . .~ lı . cc 
4 - Eksi ltıney~ gır ' ~~~ 

· ı~ 
( 1308) liıa ( 90 ) kuruş 111

' ~ 

"" teminat mak.buıu veya bacı . e 

4 
.. " Jji!~(l 

tu' u kanunun unı:u ma.ı . 

fikan münakasaya girn~d\e 
kanuni bulunmadığına daır· 

5 
. . h "" name, kanunun tayın dl•r.1 10 

k 
.. .. a11t 

birlikte müna asa gunu s i' 
kOıtl 

kadar tek lif mektuplarını 
reisliğine verilmiş olması. 

ye 
5- Buişe aid şartname e 

. . f .. toa(ll 
kavele proıesı, enoı şar . rJ 

ı 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 52-90 

2- Alınacak kumaşların mu
hammen bedeli 1475 lira 40 ku
ruştur. 

krokiler H; paşa; Ankar3ı 
Adana işletme veznele rinded . k 

(1 ' Narlı , D. bakır istasyonları .l 

_.,· 

•• 1. :.--... .... t-

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 

1----Öok~r Opera tor 

Hadi er 
__....,w..,,.. 

Almanyada tahsilini ikmal et miş ve Berlin lıa stah .ınelerin:!e uzun müd
det asistanlık yapmıştır. Hasta laı ını Alıidio paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergiin stıbahlt..yin sant 12- 8, öğleden sonra 
2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

Ziya Rifat Tümgören 

Her gün h·astalarını Abidinpaşa caddesinde 125 nu .. 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 1 maralı muayenehanesinde kabul ile teşhis !I 
b 1 ve tedavi eder f 
aş a~IŞtlr. acı~ - ~~~~98_7_7~~~~·~•24_-~2-6~~~~~g~·-L~~~~ 

3- Muvakkat teminat 110 lira 
52 kuruş olup bu teminat ihale gü· 
nünden bir gün evvel belediye mu
hasebesinde verilecek irsaliye ile 
Adana mal sandığına yatırılacaktır. 

4- İhale 26- 12- 938 pazar· 
tesi gÜfıÜ saat on beşte Adana be
lediyesi daimi encümeninde yapıla
caktlr. 

5- Şartnameyi ve nümuneleri 
görmek istiyenler her gün belediye 
yazı işleri müdüı lüğüne müracaat 
edebilirler. 

6- istekliler ihale gün ve saa 
tında mal sandığına yatırmış olduk· 
ları teminat makbuzlar iyle birliktt
be1ediye daimi encümenine müraca-
atları ilan olunur .10052 11-16 

Satılık .mağaza 

Verayicisirde Cumhuriyet fab 
rikası karşısında bir bap kargir ma· 
ğaza kiralık ve musaddak haritalar 
mucibinceı satlıktır. Talip olanlarm 
Opt-ratör Bay Ahmet Erzin 'e ve O· 
rozdibak· arsası karşısında doktor 
Bay Fuada müracaatları. 

16 18-20 10070 

lilere 88 kuruş mukabilinde 1~ 
cektir. ~ 

"~i 7-10 - 13- 16 
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"(I ~ 
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ı - Dış memleketle tll el' 
Pos 

bedeli değişmeı. yalnız 

zammedilir. e /9 

2 - ilanlar için ıdare~ 
caat edilmelidir. 

.. Jtil~ 
Umumi neşriyat rJlll 
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M "d GüçlıttJ 
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Adana Türksozu 
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