
Ferid Güven !!!!!!!!!!~~, 

SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

l KAnunusani - 1924 

•• - , .. - •• Salı 

11 Teşrinievvel 938 
Oadördliac:ü Yıl - Sayı : 425S 

5 Kuruı 
~ ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakımnda hususi daire Pk. 44 

anya pilebisit _yapı· 
'lcak yerleride işgal etti 

Kati hudut, son mıntakanın 
işgal edilmesile tesbit edildi 

tek hükumeti hiç bir itirazda bulunmadı 
B . 

~beri.in =.10 (Radyo) - Alm
1

an kıtaları 
, B eşıncı ve son mıntakayı ışga\ ~tmiş• 
~ ku suretle Almanlar, evvelce Çekos- ' 
.a Yada pilebisit yapılmasını istedil<-
1 ltııntakaları da tamamen işgal etmiş 
llııuyorl:tr. 
h~aıı haberlere göre, artık pilebisit 
liktY~pılmaya<!a~ ve Almanların işgal 
.~ı· erı yerler katı hududu teşkil ede- l 

Clt, 

t;.\•' .. .. ~~' 
• / . s • 

... ~~~ .71! 
... ~~ 

'~<18erlin: 10 (Radyo) - Bay Hitler y . ı-
8~ Ba Yeni bir nutuk söyliyecektir. 
eğ k· ~nutuk Alma oyanın bundan so ·ı 

t\1ktisadi kalkınma yolundaki hatl ı
~:tini tebarüz ettirecektir. 

itlerin son nutkuna da siyasi ma ~ı 
t büyük ehemmiyet verınektedirl:!r. 

li iln matbuatı bu nutku da Alman ı: il 
~~e bir hedefin işareti olarak t'lvsif etr' 

tedir. Hltler bir nutkunda 

,ı 'teni Limanımız 
" ı' 

1Ç~talağzı nşaata yakında 
başlanacaktır 
~-----

'~ ?•tıııaazı Limanı ın,a
ıılı '-~ı:ııı tam 12 mllyon llra 
bili '-~, dtceaız. liman Uç 

de bitecek 

~nk 
~ l ara · 10 (H - h · · · ..._ il · ususı mu arrırımız-

lef aşvekilimizin yeni ekono• 
· ı be erberliğimiz hakkındaki kıy· 
l\ar YLanatıarı arasında Karadeniz' 

ı au·k· le ç 
1
u le kurulmakta olan de-

~. eJ. ~ık fabrikalarımızın mamul 
jf •rı · · riıl"' 'lihaı nı ıhraç ve ham maddelerini 

. i ~ ~. ıoc dedecek, son sistem bir Ji. 
10 1• u a getirileceğini söylemiş. 

tı 
~\• ellet 

ın tarafından, inşasına Eti-
ı l\allıerııur edildiği bu y~ni lima
'k:,;adeni.z'de Çatalağzı'nda ku-

'tııe i '.llu lımanın rolü önümüzde-
1k d;1n.de faAliyele geçecek olan 
~hii .: 1r ve çelik sanayiimizin 

1\11tınd
1• raç ve idhal limanı olması 

1•dır •n fevkalade muhim bulun-
~ . 
bend· .. 1 ıaııı . ığımıze göre Etibank bu 

t tlıtif Q ış için hıikümetten aldığı 
'I ~l'ıııı zerine inşaata girişmek üze
/<nın alara başlamıştır. Esasen, 

le l en tanınmış liman mütehas
i flıu "ıriltere hükumetinin liman 

Ilı! lav; · s· c· ı tkeı- . rı ır ıp bundan eve) 
Ç<taı 1 rıııze geldiği zaman müstak· 

'lıı'ıan ahı limanının inşasına ait 
ı inı Proje hazırlamıştı. Pek ya-

1ı~14 iç; asın~ başlanacak olan bu 
:,1 lelti~· E:tıbank'ın gene Sir Gip' 

1 lu1 
1 mesai dileğinde buluna· 

çaıareue muhtemeldir. 

1
1
tle d~~zı, teçhizat ve tesisatı iti
'ltır Unyanın en modern limanı o-

· 8 le ~-k Urada en son sistem boşalt-
u leme tertibatı vücuda ge· 

Çeteler 
eve 

Filistinde kırk 
ateş verdi 

Bir tiren yoldan çıkarıldı 

Londra : 10 ( Radyo ) - lngiliz 
gazeteleri. hükumetin Filistinde azami 
siiratle harekt:t etmesi lüzumunu it. 
tifakla kayit etmektedirler. 

Kudüs : 10 ( Radyo ) - Vaziyet 

yapılmaktadır. Birçok ölen ve yara
ıanan vardır. Araplar 40 evi kundak 
)adılar ve bomba ile bir tireni hattan 
çıkardılar. 

lcgiliz askerlerinin çetelerle mü· 
gittikçe vehamet kesbetmektedir. Her cadelesi kanlı bir safha arzetmekte
tarafta silahlı taarruzlar, suikastler 1 dir. 

- - -------

YENi ÇEKOSLOVAKYA 
Çek - Slovak - Karpatlar Altı 
Rusyasından müteşekkil 

Pra§: 10 (Radya)- Çekoslovakyeda Slovakların muhtar bir 
idareye sahip olmalarından sonre Karpatıar alta Rusyası meb 
uslarlle Okrayna merkezi mecllsl ve mlllf meclls delegeler! 
dUn toplanarak muhtar bir hU 
kQmet te,klllne karar verml•· 
ler ve teklltlerlnl PraA blldlr
mı,tır. 

Şu vaziyete nazaran buğünkü çe 
koslovakya merkezi hükumet Prağ 
olmak üzere Çek · Slovak ve Karpat 
lar Alta Rusyası hükumetlerinden le· 
şek kül edecektir. 

Macaristan 
İstediği şehirlerden birini 

dün işgdl etti 
Çekoslovak hükumeti murahhas· 

larile Macar murahhasları arasında 
devam eden müzaker,.ler sora er. 
miştir. 

tiril.:cektir. 13 büyük vapur Çatalağ- Macarlar; ekalliyetlerin bulun· 
zı lımanı rıhtımlarına· aynı zamanda dukları iki şehirden birisini bugün 
yanaşabilecek ve ayni zamanda yü- almışlar ve birini de yarın öğle üzeri 
künü boşatacak veya yük alabilecek- 1 işgal edeceklerdir. 
tir . Bundan başka limanda bu 13 ge. Bu iki şehir Çekoslovakyanın en 
miden başka 25 aemi de barına bile· 1 h " mü im şimendöfer istasyonlarından. 
cektir. d 1. . 

Çatalağlı limanı takriben 11-12 l Çekoslovak hükumeti; ayrıca 
milyon Türk lirası sarfiyle üç senede Macar siyasi mücrimleri f.akkında 

- Gerisi ikinci sahifede - 1 af ilan etmeği kabul etmiştir; 

...................... il • ' 

Büyük Şefin 
teşekkür ve 

tebrikleri 

lstanbul : 1 O (Telefonla]
BUyUk Şefimiz AtatUrk, 
Erzincan hattının açılışı 
ve ilk tirenin Erıslncana 
glrı,ı mUnasebetlle nalla 
vekAleti ve Erzincanlılar 
tarafından ~•kilen •Ukl'an t 
ve tazim telgraflarına ee. f 
vapta bulunmu,ıar ve teb- i 
riklerla te,ekkUrlerde bu
lunmu,ıardır, 

... ......................................................... ...........: 

Londra - Roma 
görüşmeleri 

Bazı noktalarda 
ihtilaf var 

Roma : 10 (Radyo) - Romadaki 1 
İngiliz - İtaly•n konuşmalarının son ' 
s;;flnsıııda bazı güçlüklrr çıkmıştır. 1 

1 Konuşmalar devaın edi} or, lngil 

1 

Yeni Belediye Meclisi 
teşekkül etti 

I Riyaset intihabı önümüzdeki 
hafta içinde yapılacak 

Müntehiplerin yüzde yetmiş altısı rey verdi 

Evvelki gün yazdığımız veçhile Taha Toros, Ziya Abdi Roııa • Ec-
. şehrimiz Belediye intihap Eııcü· zacı , Rasih Özgen . Diş Doktoru , 
meni taıafından fntibap sandıkları Baıri Arsoy. Eczacı, Hazım Emck-
açılmış ve tasnif sabahın altısına li. binbaşı, Mahmut Barlas , Meduh 
kadar devam etmiştir . Pekbilgen, Süleyman Sergici, Hazım 

Şehrimizdeki müntehiplerin ade Savcı Çiftçi , izzet Koçak , Ragıp 
di 26200 dür. Belediye intihabına Sepici, Tevfik Kadri , Bayan Mü-
tam 19014 kişi iştirak etmiştir . Şu veddet Altıkulaç , Turhan Cemal 
hale göre, müntehiplerin yüzde yet· Beriker Belediye Reisi , Ali Ulvi 
ıniş altısı seçime girmiş bulunuyor . Kalağoğlu , Hasan Ateş , Hamza 

Naci Ekinci, Hüseyin Daim , Mah-
Aşağıda görillecefJİ üzere tas- mut Kibaroğlu, Mt>bmet Salih Fu-

nif neticesinde tamamen Cumhuri· 
roğlu, Mehmet Hulusi Akdağ , Ke. 

yet Halk Partisi namzetlerinin se- rim Ulusçu, Gani Girici , Süleyman 
çildi~i ınlaşılmıştıı . Şehir Meclisi Fikri Ozerdil, Tevfik Coşkun Gü-
a2alığına seçilenler ıunlardır : ven , Abdulcebbar Kasap , Bayan 

Yusuf Ziya Ôzbakan . Doktor Fatma Dibl~n, Bayın Semiha: Abi-
Operatör, Ahmet Erzin, Ekrem Bal- din Ramazanoğlu eşi. 
tacı. Doktor, Rifat Yazeroğlu. Avu· j Reis intihabı önümüzdeki hafta 
kat, Cemıl Kamil Ergin. Avukat , i yapılacaktır . 

le e, iıalyanın ispanyadaki lıalyan lcj
yonerleı den otılıinJni der hal çekme. 
sini, digeılerin de çekilecejtine dait ı 

teminat verilmesini istemiştir. Buna 
mukabil snıı lngiliz - ltalyan anlaş· 
nıası talbika başlanacak ve Habeşis
tanııı İtalya tarafından i lhakı tanına
caktır. 

İyi biı kaynaklan haber alındı-
' ğına göre, İngiltere tayyarecilerin ve 

ta~.vaıe ku•vetlerile fen kıtaatının 
gen çekılmesini istemektedir ki bu 1 

noktada ihtiJal çıkmıştır. j 

Sahte pasaportla Türki-
'yeye yal1udi girdiği yalan! 
1 

Londra : 10 ( Radyo) İspanyadan 
alınan ma!Omata göre, ltalyan gönül- i 
lülerinin memleketlerine gitmeğe ha- 1 
zırlandıkları söyleniyor. 1 

Yeni bir blok 
teşkil edi'iyor 

• 

Macar ea,vaklll lmradl 

Budapeşte: 10 (Radyo) - iyi 
haber alan mahafile göre Macar 
ricalinden Kont Çaki'nin Varşova 
seyahati, bir Macar-Polonya - Ru· 
men bloku vücuda getirilmesi için 
M3caristan tarafından yapılan bir 
teşebbüs mahiyetindedir. Bu mah
fillere göre bu blok Alnıanyanın 
şarka doğru genişlemesine mani ola
cak bir sed mahiyeti alacaktır. 

Son dakika -
Bulgar 'erkanıhar-
biye umum reisi 

öldürüldü 
Sofya : 10 ( Radyo) - ihtiyat 

kuvvetlerine mensup bir asker bu· 
gün otomobille dairesine gelmekte 
olan Bulgar umum erkanıharbiye 
reisine birkaç el ateş etmiştir. Ge
neral derhal ölmüştür. Bu asker de 
biraz sonra ölmü§tür. 

Y ugoslavyadan sahte pasaportla 
memleketimize hiç kimse gelmedi 
--~~~~-~---~-

Başvekilimiz 
fstanbulda 

lstanbul : 10 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Viyanada bir şahsın, ora
dan Türkiyeye gelen Musevilere sah. 
le pasaport lemin ettiği anlaşılarak 

tahkikat yapıldığını bildirmiştim. Dün 
bir lstanbul gazetesi Yugoslavyadan 

, gelen bazı Müsevllerin de pasaport
ı larının sahte olduj!'unu yazıyordu . 

lstanbul : 10 (Telefonla) - Baş· I Ya~ılan tahk.ikat neticesinde bu ha-
vekilimiz Celal Bayar hususi bir ti• berın ıamamıle asılsız oldutu anla-
renle bugün Ankaradan lstanbula şılmıştır · 
gelmişlerdı' r Baş k'I' · H d . Esasen Yugoslavyadan gelecek , ve ı ımız ay ar k' 1 . 1• d . . d . ımse erın usu u aıresın e pasaport 
paşada merasımle karşılanmışlardır. alıp seyahat etmelerine mani bir hal 

P. T. T. Tasarruf 
sandıkları kurulacak 

Ankara : 10 ( Hususi )- Posta, 
Telgraf ve Telefon Umum Müdür 
lüğü bir çok ecnebi memleketlerde 
olduğu gibi yurdumuzda da posta 

tasarruf sandıklan kurulmasını ka . 
rarlaştırmıştı . 

Umum Müdürlük bu hususta 
Avrupada esaslı tetkikler yaptır

maktadır . Alakadarlar tarafından 

yapılmakta olan bu tetkikat bittik· 
ten sonra bir proje hazırlanarak 

Mısırda 

mevcud olmadığı cihetle bunların bü
yük para fedakarlıklariyle seyahate 
pasaport almalarına lüzum yoktur. 

Bu hususta malQmatına müracaat 
edilen lsıanbul müddeiumumilijjinde 
alakadar zevat ortada böyle bir me
sele mcvcud olmadığını ve Yugos
lavyadan gelip pasaporttan şüphe 
edilen hiç bir şahıs hakkında taki. 
bat ve tahkikat yapılmadıtını, bu 
haberin asılsız olduğunu bildirmiş· 
lerdir. 

Nafia Vekaletine verilecektir. Proje 
Vekaletin tasvibinden çıktıktan son· 

1 
ra derhal tetkik cdilmiye başlana· 
caktır. 

karışıklık 

Veftçiler polisle boğuştu 
~~~~~~~~~~-

Nahas paşa Makuan bey ve 
100 kişi yaralandı 

daha 

lskenderye : 10 [ Radyo ] - Dün İskenderyeden 
beş bin Vafdistle polis arasında vukua gelen bir 
arbedede Nahas paşa ile Makuan bey ve polis 
Müdürü Russel paşa dahil olmak üzere takriben 
yüz kişi yaralanmıştır. 
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·Şehrimiz orta tedri- A T K Q Ş U l A R 1 MUVAZENESi ... 
1 sat ~uallimleri 

MUnlh anıa,maeı buAUn, mahalllnde tatbik sahasına ko 
n11hnuş bulunuyor, SUdet Almftn mıntakasmm bazı kı
sımlar1nm Alman kıtaları ve Tesen mmtakasınm PolcU\
ya kıtaları tarafından işgalinden sonra, Prag hUkOme
tlnln Macar azllkiarmın mukadderatlnı tayin için Buda
P•fteyle doğrudan do§ruya mUzakerelere gtrı,meyl 
kabul etml• olması keyfiyeti orta A vrupada yeni vazı 
yetin, gözetllenmUddetler zarfında katı;surette teessUs 
edacegl Umldlnl vermektedir. Şfmdl, bu çok mUhlm 

Niçiu maaş alamıyor? 

1 Şehrimiz orta tedrisat kahrola 

Koşu kalabalık ve hararetli oldu 

i h:tdl•enln enternasyonal evolUsyonun umumi heyeti 
Uzerlndekl teslrler.lnl mUtalea etmek IAzımdır. Bu an 

1ter~asyonal evolUsyon, allkall devletlerden her birinin 
iç slyasetlUzerlnde her zamankinden ziyade mUesslr 
olmak lcabedecektlr. 

l ları geldiği halde orta tedrisat mu 
allimleri henÜ! maaş alamamakta-! dır. Bunun sebebi havale emrinin he 

• nüz vekaletten gelmemesidir. 
1 Al!kadatların nazarı dikkatını 
1 celbederiz. 

1 
1Elektirik 

Sonbahar at ktişularının birinci 
si patar ğünU şehir hipbdromubda 
yapılmıştır. Koşu oldukça kalabalık 
ve hararetli oldu. 

Biriuci koşu bölgemiz dahilind~ 
doğup yetişmiş ve hiç kdştl kaza~ 
ffiamış irap. haliskan erkek ve dişi 

şirketinin taylara mahsuş olup mesafesi 1400 

d h metredir. 
ce a a mütecanis bir devlet çe" t "' 1 tenzı· }a" İ 
Çt!Vesi içinde yeniden organize edi- · ·yap ıg Bu koşuya be• tay İştirak et~ 
lecek bir Çekosluvakyaya emniyet mit ve birinciliği 1 ,43 dakakada Ah 

met Türkerin Latif ismindeki Aler ve haysiyetli bir şekilde yaşamak ve 
1 k k 1 k 1 1 Şehrimiz elektirik şitketi. cum· kek tayı kazanmıştır. mesut o ma im an arım verme a· 

zımdır. riyet haytamı münasebetile sehirde ikramiyesi 180 Jir:1dır; 'Ali 9ink 

d Yapılacak şenlik tenviratı irin resmt ı c:ıv ıu· ü b1b' · "hdekl. d ·• dl . .ı· Ayni r.aman a, Münih konferan Y Ç ug n n ı ı ısmı oru ._,ı 
ve hususi bütün abotıelerifte norma\ ·k·· "!iği 1 h l k 'k · sından daha geniş ve daha müsmir 

1 
tay' ı ıntı kaza mış o Up ı ramı 

tarife Üzerinden yüzde elli tenzilat · 55 ı · d M h t · · k G" bir enternasyonal işbirliği için lüzum yesı ıra ır. a mu ışı ışı m u 
lu dersleri çıkarmak da icabeder. 1

1 

yapma~a karar vermiştir. zel adlı demir kır tayı :üçüncülüğü 
Bu tenzilattan istifade etmek is k t B d ··k "'f t · Avrupa sahası üzerinde, deınok· azanmış ır. unun a mu a a ı yır· 

'k d 1 1 1 I 1 teyenlerin bu ayın yirmi ikisine ka- mi liradır. ratı ev et er e otoriter dev etler 
dar şirketi haberdar etmeleri lazım· lk • R k d · arasında iç rejimlerinin esaslı far- incı koıu : ou t>şl! ört ve 

kına rağmen işbirliği imkanı sabit j dır. daha yukarl ya~ta hiç koşu kazan-
olmuştur ve işte bu parlak tezahür mamış yarımkarı arap atı ve kısrak 
yeni bir siyaset için hareket nokta Şehrin tenVİrİ lara ait olup mesafesi 1800 metre 
sı vazifesini görmelidir. 1 d d idi. bu koşuya onbir hayvan iştirak 

• 1 .. • "" 1 

kisraklara ait idi. Mesafesi 2200 
\ ' 1' \ 

metre olup bu koşuya alh hayvan 
iştirak etmiş ve 2,43 dakikada birin· 

ciliği Ali Akmelegin gilzelkız adın. 
daki klsraği kaianm~ş olup ikramiye 
si 18d liradır. 

Bu koşu la Hüseyin Atlının Şey. 
ha isimli kır kısrağı ikınci v~ Halit 
Akının Neeli adh kısrağı ilçüncü 
~elrl1i$1 ~~dlr. 

Dördüncü koşu : Mesafesi 2400 
metre olan bu koşuya oniki hayvan 
iŞtirak etmiş ve birinciliği 2,50 daki. 
kada Salahidtlin Akdo~anın Sade 
adlı atı kazanmtştır. Rıza akıncının 
Şahin adlı atı ikinci ve kısrağı üçün· 
cü gelmiştir. 

Koşular sonuna kadar çok he
yecanlı ve güzel bir surette 

• . 1 

Ablasını tabanca j 
ile vurdu J 

1919 da büyük harp müttefik- l İŞİ evam a etmiş ve birincıliği Mehmet dalın Zü· 1 
)erinin galebesi neticesinde orta Av rafa adındaki Al atı 2,8 dakika da Adananın Hamam köyünün To-
rupada yarat lmış lan mu 1 almiştır. Bunun ikramiyesi 130 lira· runl ah il · d b"r f · ı ı 0 vazene Şehı imizin ke'lar mahallelerine u m a esın e 1 acıa 0 muş-
bugün yıkılmıştır; şu halde bunu 

1 
dır. Yusuf Rastgeldinin Deli aillı kır tur 

Kadın 
futbol 

1 

·oynarstı· 

~ ültür . Bakanlığı, .bir kııÇ, 
~ ehel yaptığı öir taJll 

Orta tedrisat okuJISt 
Sp9~a eHe.~ırtiyet verilmesini ·ii~a 
mektepte birer Spor teşekk ~ 
ctlda getirilmesini istemiş "e e 
rımrzın da her dürlü Sporda v 

1 
Fut bol kismında da çaJışınasııı 
~aftk 1'ulmliştui. 

10 
Dünkü İstanbul gazetele~ C 

oirisi bu mevzua temas etrnişlı~I 
ki• zele, bu yoldaki yansında 

3
1 

Futbol oynamasına kuvvetle 0, 
dar bulutıuyor.Hülasaten şöyle h 
'
1 Kizlarin Futbol dynamasi s; d 

içtimai bakımdan çok mahıur1ıı ~ Her fikir Hürmete Iayik 0.~ 
fakat ; ~abule değil 1 N.te~' f 
iddiayı kabul edemiyeceğil11 1~1ııı 

Futbol kızlarımıza sıhhi 03 ~ııı: 
niçin maHzurludur? İçtimai bil 
neden mahzurludur ? d 

Bu iki ana fikir üzerinde 
lazımdır • pe 

Hepimiz l:::i 'iriz ki, fut~ol, B~~ 
bütün Sporların en çetinidıl' · il 
için, futbolu yalnız kızların d~~~ır 
men yüzde doksan doktJZ er~ {' 
bile oyMmadığı açıktır . fak 3 fıl 
büz, sıhhatlı bir genç kızın ol 
oynamasında ne gibi mahzur ·r 
lir? Bunun menfi cevabı ~1 

bS 
zayıf sebepten ileri gidemez ' 
bir mahzur bulunamaz . B~ 

Münib anlaşması, son dereeede 
hürmete layık bazı prensiplerin fe
da edilmesini ve büyük harbın so
nundanberi - gerçi tehlikeli suret· 
te- İ~tinat edilmiş olan bazı dokt.. 
rinlerin revizyonunu icap ettirmiş 
olsa da, hayati bir ihtiyaca cevep 
vermekten hali kalmamıştır. Bütün 
Avrupanın sürükleneceği bir harbe 
mani olmak. Çekoslovıkyanın, diin 
yanın selameti uğrunda cömertce 
ve acı bir şekilde kendini feda ede 
rek, Südet Alman bölgelerinin Al
manyaya iadesi hakkındaki lngiliz, 
Fransız teklifini ICabul ettikten sonra 
tahakkuk etmiş bulunan bir uzlaşma 
nın tatbik şekillerini tesbit etmekten 
başka yapacak bir şey kalmamış 

ken umumi bir harbe meydan \'e
ri 'mesi manasız bir şey orurdu. Mü. 
nih rnüzakerecilerınin hepsini, dö· 
n üş . erinde, bütün memleketlerdt
S"l~ mlamış olan heyecanlı tezahür 
rer aşikar bir surette ispat etmiştir 
ki her milliyetin halk yığınlarının 

tesadüf eden kısımların tenviri için ' 
yeni bir muvazene ile tebdil etmek tesis edilecek oları yüz sokak lam. atı ikinci gelmiştir. Bunun ikramiye Bu köyde oturan Mustafa oğlu 
lazımdır, çiinkü bmada siyasi mu· basının takılmasına devam edilmek· yesi 50 liradır. Mehmet dalın Bu1ut Yusuf bir tabanca ile ablası Bayan 

içtimai mahzura gelince: , ~ 
hede det sıhhi mahzur olarak kB 
rilebilecek ve telekkiden bııŞ, 
şey olmayan scıbeplere berııe 0~ ı 

1 
alardan başka hiç bir noktll y O) 

Nitekim , kızların futbol )"' 

. sulh arzusu biltün diğer mülahaza,. 
lara galebe çalmaktadır, ve b~, bü 
tün hükumetlerin, bağlı oldukları 
iç rejırnin şekli ne 'olursa olsun, dış 
polifikalarmın yeni veçheferini ta· 
yin ederken nazarı itibara almaları 
lazım gelen bir vakıadır. 29-30 ey· 
liil gecesi Münihte akdedilmiş olan 
anlaşm~nın ışığında son haftalatm 
hadiseleri mütalea edildiği zaman, 
son derecede müşkül ve elim bir 
f ıli vaziyetten, en e"saslı şeyi, sulhun 
idamesini kurtarmak için mantıkan 
mümkün olanı çıkarmak için elden 
gelen her şeyin yapılmış olduğu iti. 
raf eclilmek lazımdır. Manevi ve si 
yasi sahada katlanılmak lazım gel
miş olan fedakarlıkları elim bir 1\ie· 
kilde hissetmiyen kimse yoktur , fa 
kat hiç olmazsa bu sefer, tam ve 
kusursuz kalmaktan asla geri dur
mamış olan Fransız-lngiliz anlaş· 
ması sayesinde Avrupayı yeni bir 
emrivaki karşısına koyacak bir kuv· 
vet darbesine mani olunabilmiştir . 
Ne Versay muahedesi hükümleri 
aşikar bir surdtc çiğnt'nerek Alman 
yada mecburi ask~ri hizmet tesis 
edildiği zaman ne Lokarno muahe
desi tek taraflı bir surette feshedi
ler_e~ gayri asi)eri Ren bö!g~si iş· 
gaı edildiği zaman. pe de Avustur. 
yanın anı' bir ş~ICilde A.lmanyaya 
ilhakı anında vukua gelmemiş o1an 
reaksiyon, Çekoslovakyaya karşı tah 
rik edilmemiş bir · tecaVüz tehdidi 
karşısında, felaleete doğru devamlı 
kaymayı durdurabilecek bütün dip. 
lomatik, vasıtaların har~kete getiril
mesi suretiyle tezahür etmiştir. 

Bu yüıden dünya şuuru uyan
mıştu, ki bunu bütün kı}'metiyle tak 
dir etmemek haksızlık olur. Gerçi , 
f.ed~karlıkta bulunmak icap etmiş
tir. çünkü hadiseler kadar mantık 
da bunu mutlak surette emrediyor
du; fakat Fransa ile lngilterenin te. 
s.51nüdlü aksiyonu daha geçen hafta 
umulamıyan bir neticeyi elde etmiş 
harbe mani olarak Avrupa millet· 
leri için yeni bir at~osfer yarat
mıştır. · 

Şimdi günün realiteleri onune 
cesaretle çıkmak ve her şeyden ön 

vazene kurulmadıkça Avrupa devam d B k ismind~ki Al atı Üçüncü gelmiş olup Durduyu ağır surette yaralamıştır , i te ir. u suretle ya ın bir zamanda 
1 

1 
lı bir sulha kavuşamaz. üçüncü tenvirat proie3i de tamam· ikramiyesi 20 liradır. Suçlu zabıta tarafından yakahnmış, 

Bu hedefe~ hangi vasıtalarla , · lanmış olacaktır. Üçüncü koşu: Dört ve daha yaralı da hastahaneye sevkedilmiş. 1 

hangi metodlMla varılabilir? Her 1 1 yukarı yaştaki haliskan arap yalnız tir ı ı 
hükumetin kendi mesuliyetlerini tart. B • d l-~~~,,-..;--=;:..;;o;;;=~~~==-= ........ ......_;....;...-==-
ması ve imkanlanl\l Stbatle ölçmesi Jf esrar epOSU 1 --- ='1!!!!9!i!~,..;..,,,.~~"-----. ı 

lizı?1dı~ ... ~akat .. lngiliz ve Alman baş 1 meydana çıkarıldı Memleketimize yeni limanımız 
vekıllerının muşteı ek beyanatlan 

1 
takibedilecek yolu sarahatle göste· ; 

- Şehrimiz zabıtası bir esrar depo riyor. 1 
Bu Çemberlayn-Hitler beya-

su meydana çıkarmıştır. 
batma .verilmek istenilmiş olan mü· 

Ali oğlu Selim adında birinin 
balağalı manaları ihtiyatla telakki 

evinde esrar bulunduğu ve sattığı 
etmek lüzumunu derhal karilerimize 

tespit edilerek yapılan aramada 40 
ıhtar etmiştik. 

gram esrar 'lde edilmiş ve bu işte 
Bu beyanat, iki taraflı bir sal 

Mehmet oğlu Cebbar adındaki şah 
dırmazlık paktı olmadığı, ve son ha· 

sında ilgisi bulunduğu anlaşılarak 
diselerde müessir surette rol oyna-
mış olan Fransız-lngiliz anlaşma her iki suçlu yakalanmışlardır: 

kaçakçılığı 
ı 

sının pratık şümulüne asla zarar ve. Rakı 
remiyeceğini ne kadar tekrarlasak 
azdır. 

Çemberlayn'in başvekil Daladi 
yeye gön1ermiş olduğu ve içinde 
Alman Şansöliyesiyle kendisi tara 
fından imzalanmış olan tebliğin iki 
milletin çıkabilecek bütün ihtilafla· 
rı dostane bir surette müzakere 
etme-k ve sulh arzusunda birleşik 
olduklarına delalet ettiğini tasrih 
ettiği mesaj da bunu ispat eder. 

Mirzaçelebi mahall !sinden lbra
him oğlu SaJih t Karayusuflu kö 
yünden Süleyman oğlu Mahmut , 
Karayurnflu köyü kenarında kaçak 
boğma rakısı çıkarırlarken cürmü
meşhut halinde yakalanmışlardır . 
Rakı kazanı ve kaçak olan 70 kilo 
rakı musadere edilmiştir.Kaçakçılar 
hakkında kJnuni takibat yapılmıştır. 

Bu beyanat harbı önlemek ve 
sulhun idamesini emniyet altına al· 
mak için bütün ihtilafların hallin 
de danışmak metodunu kabul etmek 
samimi arzusundan başka bir şey 
ifade etmez. 10 Te,rlnlevveı 938 

lngiliz başvekili cumhuriyet baş· Gök yüzü açık, hava hafif rüz· 
vekiline ve Fransaya hitap ederek garlı, en çok sıcak gölgede 27 de· 
ilave ediyor: "Milletlerimizin kalple. rece . 
ri o kadar sıkı bir ~ekilde müttehit· 

ı tir ki ~u his1erin benimki kadar 
sizin milletinizin de Q}duğunu bili
yorum. 

tatbik edilecek mantık siyaseti bu· 1 

radadır . Derhal tatbikine geçilecek 
geniş planlar hakkında az çok san 1 

sasyonel bütün haberlere ehemmi· 1 
yet verilmemelidir; devamlı bir eser 
vücuda getirilmek istenildiği tak 1 

dirde ihtiyatlı bir şekilde inşa edil ı 
mesi lazım gelen bir istikbale ait 1 

her türlü tehlik~li tuluattao çekin· · 
meli, fakat realist bir karşılıklı an
layış ve anlaşma zihniyeti içinde , 
bizi yeni bir dünva barbrna sürük
lemesine ramk kalan bütün ideolojik 
ihtirasları silmelidir. 

lki memleket arasında mevcut 
münasebetleri bu kadar mesut bir 
şekilde ilham eden hüsnüniyet ve 
itimadın inkişafı sayesinde, istikbal
de sizinle, Avrupa sulhunü sağlam
laştırmak için yeni gayretlerle ifade 
olunacak taze ve devamlı bir işbir. 
liği görüyorum . ., 

En sıkı bir Fransız -İngiliz te· 
sanüdünün devamı bundan daha iyi 
teyit edilemezdi. 

En geniş Avrupa zihniyeti içinde 

Yirmi Yuğoslav 
nıebusu geliyor 

Ankara : 10 ( Telefonla)- Ôğ 
rendiğimize göre, on . beşinci Cum
huriyet Bayramımızda bulunmak 
ilzere , Yuğoslavyadan 20 Mebus 
Ankaraya gelect-ktir. Dost ve müt· 
tefik Yuğoslavya Saylavları Büyük 
Millet Meclisimizin mi~afiri olacak-

•• •• sozu 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

!2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 

100 l 
J - Dış nıeıııleket'.er için Abone 

• bedeli değişmez yaJnız posta masrafı 
zammedilir. ı 

2 - ilanlar için idareye müra-
caat edilmelidir. 1 

Satlık taş ve enkaz 

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

Bulgur dögme din~ taşı bü · 
tün teferruati le. 

Yukarıdaki ebatta mersin sükka 
ri parlalc ta~tan 2500 adet taş ve 
bunlarla beraber enkaz satlıktır. 

Ayrıca enkaz satmak isteyen · 
ler de Ulucami cıvarında kömür pa. 
zarına dönecek yerde Abdurrahman 
Şenere müracaatları 3-15 9839 

- Birinci sahifeden artan -

Öğretmen okulu direk· 
törlüğünden: 

Okulumuz talebesi için 250 çift 
iskarpin 29 eyh1ldan itibaren 15 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş
tur. Beher çiftinin muhammen be· 
deli 5 liradır. Kati ihalesi 14· 10 938 
tarihinde cuma günü saat 14 te kül. 
tür dirnktörJüğünde olacaktır. Nu. 
muneyi görmekve şeraiti anlamak 
istiyenlerin her gün için öğleden ev 
vel oku1 idaresine ve ihale günü de 
resmi vesaik ve teminatlarile birlikte 
teşekkül edt>cek komisyona mura • 
caatları ilfin olunur. 9813 

2-6- 10-15 

masına aleyhdar bulun~ll ~a . 
'' Olimpiyatlarda hiç bır , 0 
futbol oynadığı görülmüş ~~ed 
gibi misaller ortaya sürülme~ bİ' 
bu ne sıhhi ve ne de içtim31 !el~ 
bep ve ölçü olamaz . Binae~~ pe~ 

Kadın futbol oynarsa 1 
olur ,, demek lazımdır. . . ~1ıl 

Çünkü , erkekler gıb• ' ·ri ; 
da hepsi değ.l,ancak binde b~ol 
şma, bacağına , güvenen ful 
nayacakt;r . 

Seyhan 
DefterdarlığınM 

ıııııı 
1 - Mukavelesi fesh 0 zS 

niden artırmağa çlkanlan ve ~ı 
38 tarihinde ihalesi yapılaC9 1~ Ş

,, 

edilen Karataş Dalyanının l jlt 
ye muvt\fık ve mutedil bede 

111
1 

libi çıkmadığından 2490 rı~i . 
kanunun 40 ıncı maddes! ~~ ı11 
20 teşrinevvel 1938 tarıhın d~ 
dif Perşembe günü saat 16ııır 
dana Defterd:ı rlığında toP k ~ 
komisyonda ihalesi yapılrll8 1ı 

(11~~ 
yeniden kapalı zarfla artır 

karılmıştır. ~·t 
2 - isteklilerin parasıt I~ 

cek şartname suretini alfl'lııı. 
ıs1"' artırmağa esas tutulan rne ·ye;ı 

kaveledeki bedeli ihale ba~ı d' 
lan 37187 lira üzerinden yi.iıver 
buçuk muvakkat teminat . ~' 
suretile kanun dairesinde~'ıııe 
zarfla teklif mektuplarını ıh d

9
( 

tinden bir saat evveline kıı ıer 
misyon reisliğine tevdi etllle 
olunur. 

4-11 

Zayi Mühür 
··~ıV 

17/9/938 Tarihinde fl'l~jç 
gayip ettim. Bu mühürle ~tııt · 
muamele ve borcumda Y0d 11~ıı" 
hususun kıymetten uzak ol 
ilanıni dilerim. ~ 

Karaisalı kazasırı9 

Cungurlu köyündetl 
oğlu [brahim hakki 



ıı 
1938 

onferans Komedisi 
·aÇ r ~ 
Jlli evkalade ma· 1 y ıtıe I ~ azan l ran lıususiyetli İs· 

ııarı 4 aal.yet Bernhart Reyze ltintak safhası mev-

~~ren b' 
1 

ır yan. kufuna, anl~ttıkla . 
er .~ .... - ~-..~~.._.--...~~~ 

<Q Ç!!lesı , rindan ötürü tak· 

1Q Zarııan beynelmilel lüks katar dirini beyandan k-:ndisinin alamama· 
ıırıeltıniyetini iblai edere:,, yol• masına karşı, taşvip ve iştirak yollu 
Ilı adarnakılıı so;uyordu. En us· başını sallıyordu. 
1~1 ~erııurlar da bu Çeteye kar- Usta hırsız, bu takdire kusursuz 
8 ılıyordu. bir eğilişle mukabeleden sonra, sır· 
unuıı--· • k "id 1 'U uzerıne sir;c~t masası şe· at masası şeıın n . ostane söz eri 

iQ b Sabada beynelmilel meşhur nih kıymet ve ehemmiyetini hkdir 
~ak~ şef, bu işle kendisi_ '."~şgul ettiğini söyliyerek konferansın bitme 

IQ et a:arıni verdi. Kendısını kur- si üzerine dağılmağa hazırlananları 
~ı tııege teşebbüsle teşhissizlik bir l~hza daha kendisini dinlemele· 
n1

'n ıki yankesiciyi yakaladı. ri ricasiyle sözlerini bagladı. Çiinkü 
~aeıken, çok defa olduğu gibi, mütehassıs ağızdan çıkan bu tak-
te~ıye_tt~ ~e polis rastgele bil· dire Jayik olduğunu isİıai: e:~esi la 

tıırkaözd 

Kısacık Fabrikasından : 
1 - Fabrikamızda çekilen pamuklar koçan tarihinden itibaren on 

beş gün için y<ınğına karşı sij:iortalıdır. Bu müddet sonunda yanğından 
ve borsa nizamnamesinin 86 cı maddesine göre zuhur edecek noksanlık 
ve avaryadan Fabrikamız mesuliyet kabul &tmez. 

2 - Alıcılar mal sahibi tarafından satılmış pamukları tescil tarihinden 
itibaren nihayet üç gün içinde depolarımızdan kaldırmalıdırlar. Aksi tak· 
dirde her gün ,için kaba balya başına beş kuruş ardiye alacağımızı müş· 
terilerimize ve alıcılara bil<liririz. 

K 1 S A C 1 K Fabrikası. 
1- 2 9851 

IRMAK HAMAMI 
Hükumet kouağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi : Ömer Lutfi Selçuk 

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

den değiştirdim. Duş ve banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, Ucuzluk 9679 

Sahife J 

Aşkın - Güzelliğin - Çiğan musikisinin şahane eseri - .. 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Gala müsameresi olarak muhterem müşterilerine Viyana Operetlerinin 
en şen, eri ~h. en güzeli olan ve maruf bestekar (]OHAN ST ARUS) 

un seyrine doyulmaz büyük opereti 

Çingene Baron 
Nefiıı eserini sunmakla bahtiyatdır 

Reji: Villi F orst 
Müzik: Johan Staros 

Oynıyanlar: DANIELA PAROLA-ADOLF VOLBÜRÜK
GABRIYEL GABRIYO 

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

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 
Localarını:ı:ı Telefonla istiyebilirsiniz 

Telefon Asri 250 9836 

~laıı euın ızı üzerine düştü. Ya- zımdi. Bil yüksek tôplantıdaki muha 1 
'ıQ :ıı iki hırsızdan biri, daha işe tDplarına bir ciheti itiraf lüzıJmUila 15 

bı 'ıe t aşlıyan toy bir delikanlı, bir kani idi; konferansta ifşa ettikleri ve :..------------------------·~--.....:{ 
'. B~' iti 'ahhütlü bir mektup gönder- jestlerle tarif ettiği oyunlar, metodu 

Elektrik Şirketinden: 
eğil ~ sadece müptedilere ve çıraklara 
ı,e~ı aoıad k· k d k • 

1 
'·nın a ı ma buz a, so~yetede ait ısınma münhasırdı; kendi orijinal 

1 1~ ''Csi ış ve sevilmiş bir şahsiyetin meslek metodunun, . onlar tarafından 
0ı ır ViJr.azılıydı ; bu adam, en ki· tatbik olunan kısthına,. O kehdisi; 

de alar mahallesinde büyük bir bu işin en mütehassısı, en ustası 
' 1;~~'".Yordu. ; en şık otomo olmak itibariyle, yalnız başına ve ta· 

in d ıptı ve müteaddid yarış at- mamiyle başka bir metoda göre 
faaldi; bunu meslek namu~u icabı B~' ~a Vardı 

f' t • 
~ıe aıtırnıalar, şaşırtıcı bir neti- olmak üzere, söylemeğe borçluydu 

~;
8 

i·~de ~ardırdı ; adresine mektup Ve bu hususta daha fazla izahat ve-
'1 rıleıı ·ıı· h'b' · · k · tt d d ğ'ld' 1 y~' 'di B vı a sa ı ı, çetenın r~ı · rece vazı ye e e e ı ı, maa e· 

?·ıçl _u güç işe istidat gösteren sef; çünkü, bunu da söyliyecek olur. 
·ı~;.1: kendi tarafından bulunmuş sa, geliri azalır. zaıara uğrardı. Bu 
ı~~ti ~be edilmiş bir metoda göre nunla beraber, takdire teşekkür yol-
~ k tıYor olgunlaşlırıyordu; sonra lu, yükşek içtimada hazır bulunan 

vit •·ıbazançtan hisse vererek, kendi lara kendi hususi m ~•odunun ne de 

8Jeı: ~ı b~a ~alıştıryordu Vıllasına da recede müessir olduğuna dair alela-
' pı 'ıda y 5usı otomobille dönüyor, 0 • de bir misal ·göstermek ar zusunday · 

aşıyordu dı. 
~,ıı Sirk . 
;ri ı(an at nıasası şefi, hu eııteresan 

ıbol ~ita hn tahkıkatını bizzat yüıüttü. 
ıitj t 1

1;sız, meydana çıkan vaziyeti 
,.e~ . ıkine ~kki etmekten çok uzaktı, 

QJt.ı· avrandı ; gayet nazik ve 
' ' ıt b" •ı ır halde. metodu hakkın 

arzu ed'J b'"t·· 1 "tııı k ı en u un ma umatı 
\ı1t~ teıı çekinmedi. Onun anlat· 
' ını d' 

8~~ ''n aklı ınleyen sirkat masası şe· 
,,·k ç k na bu adamdan bu sahada 
D ~ •ey öğrenebilecekleri gel· 

ıuıı'~ · ın: ayısile çete reisine, bu alaka 
zS. 'li 

1
'
1ci nıetodunu nazari ve a-

~ < vlıııak .. b" .. b a1 ı • to 
1 

uzere ır mute assıs 

, 1 ıı tı~ ~-•ntısınJ~ konferans halinde 
:ı il" ~ıt b ıp etmiyeceğini sordu. Hay· 

.,ı 'ı ~ t•lif' k d" . . . 1.. h 
0u•·, tıi · ı en ısı ıçm uır teveccü 
0ci; 'ııı:aYdıgını söyliyerek, memnu 

p razı olduhunu bildirdi. 

lı s~:is nıüdürlüğünün küçük top· 
''up~ 0 nunda seçkin bir dinleyiciler 

ak:,; 'ı~an 10Plandı. Sırkat işleri şubesi 
fili~ ;•aıı~~dan başka, bu kısım amiri 

'le an fevkalmulat vaka hakkın · 

'·ıl ı, Odisi ·ı dl' ı ~ı 11 ne rapor ven en a ıye 

ıl11 1iliy, ~e Yüksek mertebede birçok 

5ub :'ıı.i ·kı VP. devletin bütün tanınmış 
iyı;' '•~!o 1 ~ 1 tıılar memurları, mütehassıs 

·ıd1' ~;bu tantıda lıazırdılar. Konferans 
vt11 

1uıı,sj _ılgili ve anlayışlı dinleyiciler 
. ~.•1 u nı n . . b'k 
1 , 'Urs · aza rıyesı ve tat ı atının 
• ıe · 'ııı Uzluğ 1 1 k • · nı- . u, oyun ı:rını an atır en 
ı ' uıı· ının .. 1 ol , ı, p ı· goze çarpıcı ığı iıe teshir 

efe11 lılç b-0
1 

ıs ıııerourları kendilerine en 
ı, ı el · 
'~ Cd·ı erın bu kadar kolaylıkla 

,, 1 Ilı 
ı6 t \ıtıııl esinden memnun, hararet 

~~~ v danıyorlar, ağızları kulakla 
-~ı ara k ıitııı ra , kulak kabartıyorlardı 
1" er d b · .. • d"kl · 
1 

•ı isti e u yem ogren ı erın 

l~ın gade edecek polis memurla 
ıı Çok 

üP'' 1 kaı· geçmeden karşılarına ka · 
bii , ~u~'k ıle sıralıyacakları suçluları 
~ 1~ı'. ?~lıJ;~-'~ıeye hazırlanmaları lazım · 
ıı~~ ~1Utıı 1 n1 zihinlerinden geçire geçire 

Pı:?orlardı. Adliye nazırı da 
r q1ii~Q ak konferans fikri aklına gel 

ııtı'n.ıı ki ~t o ayı o tukları kabaran 
1~Q~Q(j llıasası şefinin, konferansın 

a ayağa kalkıp kürsüde otu· 

Bunları söyler söylemez, cebine 
el attı ve polis müdürlüğii sırkat 

masası şefinr, manalı bir tebessüm 
le altın bir saat, baş müddeiumumi 
ye de bir para cüzdanı uzattı ve 
bu ikisi gayri ihtiyari ceplerini yok 
lryınca adeta ürkerce~ine irkildiler 
cepleri boşalmıştı ve hayretten hiç 

1 
ağız açamadan konferans esrıasında 
kendilerinin ne suretle olduğuna şim 
di de akıl erdiremedikleri bir usulle 1 

usta yankesicinin cebine giden mal· 
!arını geriye aldılar l? .... 

Çukurova harası 
müdürlüğünden: 

Tohumluk için salın alınacak 21 
bin kilo yulaf, 900 kilo arpa ve 900 
kilo buğday 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

İhalesi 22 / 10/938 Cumartesi 
günü saat 11 de Ceyhan Belediye 
salonunda ihalesi yapılacaktır. 

Yulafın beher kilosunun muham
men kıymeti 3,45 ve Arpanın 3,50 
ve Buğdayın 3,75 kuruş olup mec· 
muunun muhammen b~deli 789 lira 
7 5 kuruştur. Muvakkat teminatı (59) 
lira 23 kuruş olup hara veznesine 
yatırılacaktır . 

Şartnamesi hergün hara muhase 
besinde görülebilir ve isteyenlere 
bedelsiz verilir. 

Eksiltmeye iştirak edecekleıin 

teminat makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesıkalarıyla birlikte belli gün 
ve saatta komisyona müracaatları. 

11- -14-18-21 9850 

Zayi şahadetname 
Feke rüştiye mektebinden 334 

senesinde almış olduğum şahadetna 
memi zayi ettim. yenisini alacağım
dan eskisinin kıymeti kalmadığını 
ilan edeıi:n. 

Kozan köy katibi Mehmet oğlu 
Ömer Özgür. 9852 

Klımbar&J b1r1 
1 

TlıRJCJ)'E 
CUMH11 RIYETI 

~lRAAT:BANKASI 

~~~~~~--~~------~~~~----~ 

(Tan Sineması) 
Bu Akşam 

Tam Saat 8.45 de 

Ates Gecesi, Filminden sonra ikinci Büyük muvaffakiyeti. Kazanacak 
olan Sinemanın harikulade Büllur Sesli (BÜibüiü) 

Grace Moor ve lıary Grant 
in nefis bir Musiki ziyafetı olarak takdim edecekleri 

mevzu . çerçivesi dahilinde cereyan eden 
ve şahane bir 

(Yalnız Senin için) 
Şiir, Aşk ve Güzellikler şaheserini sunacaktır. 

İlaveten: 

(BELA . LUGOZİ) 
nin Fevkalade bir merakla takip edilen 

(Doktor Şandu) 
30 Kısımlık heyecanlı, Filminin:lkinci Devresi 

Pek Yakında Pek Yakıada 
Sinemanın Harikulade Kadını 

Anna Sten 
Rus Dansları ve Rus Musikisile Süslü 

Balalayka 
Şaheserinde Rus Kadınının Aşk ve ihtirasını mükemmel canlandırmıştır. 

Bekleyiniz 
9853 

15 · inci Cumhuriyet Bayramının bol aydınlık içinde ve daha neı'e· 
li bir şekilde kutlanmasına yardım edebilmek için, şirketimiz 28, 29 ve 
30 flktcşrin 1938 günlerine mahsus olmak üzere normal tenvirat tarifesi 
ü:ı:erinden yarı yarıya tenzilat yapmağa karar vermiştir. 

Yapılacak olan bu tenzilatın şirketce hesap edilebilmesini teminen , 
resmi ve hususi müessesat ile sair abonelerimizden Bayram günlerinde 
,enlik tesisatları ve zafer takları için cereyan sarfedecek olanların en 
geç bu ayın yirmi ikisine kadar bir mektupla haber vermeleri lazımdır . 
Bu müddete her halde riayet olunmasını rica eyleriz. 9849 

Pdüdüriyet 11~16~20 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Bugünden itibaren muayenehanesinde hastala
rını kabule başlamıştır. 

, 

Yeni çıl(an kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
Kanun No; 3499 Kabul tarihi : 27 / 611938 

Ne§ri tarihl : 141711938 

Dünden artan -

meslekten çıkarma cezasını istilzam etmiş olmadıkça disiplin takibatına 
mevzu teşkil edemez. 

Madde 86 - Disiplin takibatının icrası avukatın, tahkikata başlan· 
dığı sırada, kayıdlı bulunduğu baroya aiddir. 

Baro reisi ve idare meclisi azaları hakkındaki takibat 8 ı nci mad· 
denin birinci fıkrasında yazılı hakimin tensib edeceğı en yakın barolar· 
dan biri tarafından yapılır. Şıkayel veya ıhbar mevzuunun tahkika değer 
mahiyette olup olmadığının tayini bu hakıme aiddir. 

Hakkında takibat yapılmaıına karar verilenlerin vazifeleri tıkibat 
neticesine kadar vekil veya ihtiyat aza tarafından görülür. 

Madde 87 - Ceza takibatı disip]in muamelesinin tatbik ve icrasını 
mani teşkil etmez. 

Aleyhine ceza takibatına başlanmış olan avukat hakkındaki dioiplin 
muameleleri bu takibatın devamı müddetince durdurulabilir. Bu takdir· 
de idare meclisi, 103 üncü maddeye göre avukatı işten menetmeğe ma · 
hal olup olmadığı hakkında bir kırar verir. 

Beractle neticelenmiş olan bir ceza davasının mevzuuna göre fiiller 
den dolayı disiplin takibatının icrası o fiillerin ceza kanunundaki mad· 
deden ayrı ve başlı başına disiplin ce:ı:asını istilzam eder maııiyette bu· 
lunmasına bağlıdır. 

Madde 88 - Disiplin takibatı idare meclisi tarafından verilen bir 
kararla açılır. 

idare meclisi, alakalının ihbar ve şikayeti veya müddeiumuminin · ta· 
lebi Üzerine yahut resen yukanki fıkrada yaıılı kararın verilmesine CIH 

olacak tahkikatın icrasını kendi aıasından birine tevdi eder. 
Madde ı:.9 - Tahkikat icrasına memur edilen aza sübut delillerini 

toplar. Lüzum gördüğü kimselerin ifadelerini yeminle de alabilir. Hak· 
kında şikayet edilen avukatı dinledikten sonra dosyayı bir raporla idare 
meclisine veıir. 

Pdadde 90 - Takibat icra11na mahal olmadığına dair olan kararlar 
81 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı hakime tevdi edilir. 

Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde takibat icrası için iadcı 
edilmiyen kararlar kat'ileşmiş sayılır-

(Sonu Var) 9583 
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T. C.·Ziraat Bankası Çırçır Fabrika
~arından : 

Fal->rikalarımız kapularından giren kütlü ve kozalar pamuğa tahvilini 
takibeden 15 gün sonrasına kadar sigortalıdır. 

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

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

Azami olan lu müdddetin hululünden sonra da kaldırılmayan prese 
li balyalar hariçte tutulacak kiralık depolara nakledilerek bütün masraf· 
l arı balyaların müştoilrrimizin tmirlerine tesliminde tah~il edilir . Key 
fiyeti sayın ınüşrerilerimizin nazarı dikkatlerine arzederiz , 

6 - 8-11 9820 

Türksözü 

Çukurova harası müdürlüğünden : 
Hara müstahdimini iaşesi için satın alınacak aşağıda mikdar ve mu

hammen klymeUeri yazılı 18 kalem erzak 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

ihalesi 25- 10-938 salı günü saat 11 de Ceyhan Beleıliye sal'onunda 
yapılacaktır • 

Muvakka(teminatı 135 lira 49 kuruş olup Hara veınesine ;vatırılacaktır. 
Şartnamesi her gün Hara muhaselJesinde görülebilir ve isteyenlere be -

delsiz verilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminat makbuzları ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte 6~iii gün ve 
saatta Komisyona müracaatları, 

Mikdarı 
Erzakın cinsi Kilo -
Sade yai 21 IJ 
Zeytun yağı 100 
Zeytun datıesi 270 
Şeker 500 
Çay 10 
Pirinç 100 
Bulgur 800 
Kuru fasulya 400 
Nohut 100 
Kırmızı mercimek. 100 
Salça 150 
Sirke 30 

1 irmik 100 
1 Tuz 250 
1 Yerli undan ekmek 9500 

K . ~ 1000 1 oyun etı 

Kuru soğan 350 
Patatts 500 

9848 

Muhammen 
kilo fiatı 

Kı.ı. -ıöo 
55 
35 
33 

350 
23 
10 
12 

7,5 
9 

35 
20 
12,5 
6 
6 

35 
5 

10 

11 - 15-18-23 

Muhammen 
bedeli 

Llta Ku. -
216 
55 
94 

165 
35 
23 
80 
48 

7 
9 

52 
6 

12 
15 

570 
350 

17 
50 

1806 

50 

50 

50 

:o 

50 

50 

DOKTOR 

Kızılay 

İsmail 
civarında 

Müslüm 

Kemal Satır 

İskan dairesi yanında 
aparhmanında · 

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

;...----------~----~--~--------~~~------------..: 
• 

Salih Bosna fabrikasından : 

Fabrikamızda Pamuklarını çektiren sayın müşteriler ilerimizden Pa. 
muklarını çekildiği tarihten itibaren bir hafta ve çiğitlerini da on beş 
gün zarfında kaldırmaları rica olunur. 

Bu müddet içinde kaldırılmıyan pamukların beher balyasından günde 
lıeş kuruş ve çiğidin beher tonundan iki kuruş arziye üçreti alınacaktır. 

Pamuk alan tüccarlarında koçanların Borsada tesçili tarihinden itiba· 
ren nihayet bir haftaya kadar kaldırmadıkları takdirde bu müdddet so 
nundan itibaren balyada günde beş kuruş arziye alınacağı sayın müşte. 
rilerimizin nazarı dikkatlerine arzeyleriz. 9831 4-5 

________________ ...;.·--·------------------------------.. ------------------·-----------------------------·----
Misis yanında Acı dere 

içme Maden suyu açıldı 
Sıhhat ve içtimai muavenet Direktörlüğünün iste
diği fenni tesisat ikmal edilerek tekrar açılmıştır . 
Her gün iki tren İçmede durur saat 10 ve öğle sonu 
saat 17 de. 2-7 9846 

ADLER ••• 

Adler.. Adler .. 
Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletlerimiz gelmiştir. 

ADLER 

~--------------------------------------------------

Bisikletlerinin bütün teferrüatı 
KROM Qlduğu için kat'iyyen pas

lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Malatya Bez ve İplik fabrikası Türk Anonim şirketi 
Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19 -8·938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni bez 
fiatları esasları dahilinde fabrikamızın imal etmekte olduğu kaput bezleri 

ni aşağıdaki fiatlarla satacağımızı ilan ederiz. 

C i n s i Tip Beher Beher 
No. Genişlik TQp m. Top F. 

Çifçi 2 75- 36 630 
Astarlık 14 85 36 677 

1 - Satışlarımız peşin ve fabrika teslimidir. 20 toptan aşağı verilen 
siparişlere 0/o 2 zam yapılır. 

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartife gönderilir, 

7 9602 

Adler ve Singer 

Bisikletlerimizi, Nauma Dikiş, 
İDEAL ve ERİKA yazı makine- . 

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

80 
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Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden 1 

' 
d 

' 
· ·hı'k · · '. ·1· h . b·ı 191M~ ~ Kabot beı efin en a ınan ıstı a vergısının tenzı ı ase ı ~ . ılıf'' 

tos/1938 tarih ve '.i390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağrdakı fıy3 1 

kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı Tip 
Genişlık Top Kurul 

6 85 Cm. 36 Metre 670 
6 90 36 100 

" .. 
697 5 85 36 .. " 728 5 90 36 • " 729 2 90 36 .. " " 

" . 
• • 
" . 

Arslanlı • 
r~ı 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa'Jrikamız teslimi bedeli peşin tedite ~. ~ 
2 - Bir balyadan noksan olan peı akende şevkiyat ve satışlara 

zam yapılır. 
1 
(2~ 

3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezin balyas 

~p~~ ' 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. . I' ıe~r 

11 5 - Sipariş kabulu ve sevici fabrikamızın 1 Mayis 938 tarıh 1 

nalına müstenittir. 7 9701 

Dikkat 

ş 

1 

k 
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,,Ateş · ,, 
Sobaları 

Geliy 01 

Ate;, 
Türk aotrıı 

·ıı sı 

.,.~ 
fabrikası 

Ateş 
0b~ ı 

Marka 5 

.~ı 
ve ocaklıı' 

Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız eı 

... t1l Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeg 

9490 . 70 


