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aa,veklllmlz nutuk •lirlerken 

- Çek ınilzakereleri 

koslovakyaMacarista 
nıukabil teklifleryapb 
Alınanya yeni haritayı çizdi, 
londraya birtane gönderildi 

Prağ: 13 (Havas). 
Çek-Macar mftza 
kerı•lcri hakkın· 
da hükumet bu 
güıı bir resmi 
tebliğ neşretmiş · 

tir. Neşred ilen 

kopyesi Londraya gönderilmiştir. 
Bu harita umumi anlaşmanın ana hat 
!arı dairesinde çizilmiş bulunmakta. 
dır . 

lo - bu tebliğe göre 
~lif~ak heyeti Macaristana muka 
'iter?e bulunmuştur . Ekı:per· 
~tutsı bu tekl ifleri tetkik etmek 

"a bulunuyor. Tam bir anlaş. 
l~i,'ılaca~ı kuvvetle ümit edil · 
~tı·' 
t- hırı: 13 (D N B )- Yeni al · u . . . 

td~U~lanm gostcren biı· zabıt 1 1 lıtı ış ve l>u haritanın bir 

Berlin: 13 [D. N. B.]- ÇekosJo. 
vak hariciye nazırı buraya gelmiş ve 
Alman hariciye nazırı ile temaslarda 
bulunmuştur. 

Prağ ; 14 ( Sabaha karşı )-Ha· 
vas- Çek Macar konferansında 
vaziyet bu sabah yeniden gergin
leşmiştir. Bir Prağ telğrafına naza. 
ran Macaristana arazi verilmesini 
protesto için Prağ hükumetine ve 
konferansta bulunan nazıra bir çok 
telgraflar gönderilmiştir . 

ı1 ;İftçiler Birl iği IFilistinde yeniden 
'ti)~t h 

1 karışıklıklar 
~ akkında mer-
~ b!etnasta bulu nınak 

ır heyet gönderiyor 

~ 
ı. "'iz ç·r ·ı . ı -\i~ı ı tçı erı , >u sene ug· 

kı~it, tararlar hakkında Ziraat 

Londra : 13 ( Royter) - Filis
tinde dün yeniden bir çok suikastlar 
yapılmıştır. lngiliz gazeteleri Filis
tindeki İngiliz kuvvetlerinin yeniden 
takviye edileceğini yazıyorlar. 

B ulgaristanda 
t~ ~ fazımgel en maili natın 
lt~~abcden tedbirlerin alın ı 
~'lif •rıe çalışmak üzere Mebus 

Sıkı takibat var ı 
Sofya : 13 ( D. N. S. ) -Bugün 

.. ~t 
0
Y ~~enağa, Krmal Kusun 1 

~ ~ ra lı seçtikleri ve bu zat· 1 

•ç güne kadar Ankaraya 
~klcri haber alanmıştır. 

sof yada askerin yardımile polisler 
ellerinde ikamet tezkeresi olmayan· 
ları meydana çıkarmak için araş 
hrmalara batlamııbr. 

1 

Kurultay Pazartesi 
günü toplanacak 

Aııkaı a : 13 ( A . A . ) - Mı ili 
Türk Tıp Kuı ultayının yedinci top· 
lan tısı önüınüzdck i pazartesi günü 
saat 11 de Ankara Halkeviııde Baış. 
vekilimiz Celal B<1yarın biı nutku ile 
açılacaktır . 

Öğleden sonra usıl mevzular 
üzerinde müzakereler yapılacaktır . 

1- Grip me\'7.Ull ile profesör 
Bravn profesör Kemal Hüseyin Ye. 
lozluogfo ve doktor Ekrem Şerif 
tarafından tebliğa\ yapılacaktır. 

il- lkinı:i mevzu olan Öjenik 18 
birinci teşrin salı günü öğleden ev. 
vel profesör Şevket Azız Kansu ve 
Dr. Şükrü Hazım Tiner ile profesöı 
Godşlik ve:pıofesö:" Ali Esat Birol 
tarafından bu mcv1uun muhtelif şu 
balerine temas eden tebliğalta bu• 
lunulacaktır . 

Ond.ın sonra altmışı miıtecaviz 
muhtelif serbest mevzular üzerrnde 
konuşulacaktır . 

Üçüncü gün ayni mevzular üze· 
rindeki konuşmalar devam edecek 
ve gelecek sekizinci ulusal Tıp Ku
rultayınm ruznamesi tesbit edildikten 
sonra Sıhhat ve İçtimai Mııave.nct 
Vekili tarafından baya verilecek 
bir çay ziy;ıfeti ile Kurultay kapa· 
nıcaktn. 

Ulusal Tıp kongrnsinin toplandıtı 
günlerde birinci Türk pediyatri ve 
üçüncü Milli Diş Tababati kongreleri 
de toplanacaktır . 

. -- -- ----

isicumhur Atatürke: 
itimatnamedni tak -1 
dim etmiştir . * 
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·--··---------~.,-.. _, 

İtalya kararını 

tatbik ediyor 

95 Yahudi 
profesör 

işlerinden çıkarıldı 

Romu : 13 ( Stef ani ) - Büyük 
1 Faşist meclisinin arzusu veçhıle ltaı. 

1 yan hükümetinin Yahudiler hakkında 
I aldığı kararların tatbikatına hararetle 

devam olunmaktadır. Bu ayın onal· 
tundan itibaren Yahudi profesörlc
riqin kiffesine mekteplerden yol ve· 
rilecektir. Bugün için hazırlanan 95 

Yahudi profesörünün işden men'ine 
dal.,. liste tasdikten çıkmış ve ilin 
edilmiştir. 

Müesseselerdeki Yahudi memur
lar için de büyük bir liste hazırlan
maktadır . Bu listenin binlerce ismi 
bulacağı anlaşılmıştır . Teşt inievvel 
sonuna kadar. ftalyan müesseselerin 
de çalışan bütün Yahudilerin bu mü· 
esseselerlc alakaı;ı kesilmiş olacakhr. 

Samsundan bir gürü11üş 

KARADENiZ'DE 
FIRTINA VE TiPi 

Vapurlar Samsuna uğrayamıyor, Ka
radeniz postalarının intizamı bozuldu 

İstanbul : 13 - Karadeniıde mut· ------- -------

hiş bir f1rtına hüküm sürmektedir. ı Belçika kralı 
Tipi halinde kar yağmakta ve fırtına 'ı Bru·· ksele do·· ndu·· 
gittikçe şiddetini artırmaktadır . 

Aksu vapuru bugün Samsuna ut
rayamamıştır. Dün de iki vapur Sam·! 
suna utramadan istanbula hareket 
etmiş ve limanımıza iltica etmiştir . 

Burada daha beş vapur fırtınanın 
dinmesini beklemektedir. 

Karadeniz postalarının intizamı 
fırtına yQzünden bozuJmuıtur. 

Paris : 13 ( Havas ) - Belçika 
kralı, Alberin heykelinin açılış me
rasiminde bulunduktan sonra Brük· 
sele dönmiiftür. Heykelin açılış me. 
rasimi ~k parlak olmuştur. Bu mü 
nasebetle Parisin bir çok umumi 
yerlerinde konferanslar verilmiştir. 

Alman-Fransız hava 
paktı konuşmaları 

Göring, şimdilik Parise gitmek 
için bir karar vermiş değildir ! 

Hitler ve Göring 

BcrJin : 13 (Rad}o) - Bir Paris 
gazetesinin iş'arına göre, guya Mü. 
nih anlaşması yolunda bir hava pak· 

ı tının müzakerelerine devam edilmek 
üzere Mareşal Göringin Parise gideceği 

1 j bildirilmektedir. 
1 Orsay gazetesi ise, Fransa tara-

f 

i 
1 

fından böyle bir davetin yapılmadıkı 
ve hatta Berlin tarafından da böyle 
bir seyahatın takarrür etmedi~'ini yaz 
m1$lır . 

Berlin siyasi mahaf iline göre , 
Göringin eter bu müzakerelere İfti· 
raki olursa , iki devlet arasında cer
yan etmesi liıımgelen itimat atmos· 

ferine büyük bir ehemmiyet verilmek
tedir . 

Göringin , vaktile gerek harp 
cephesinde ve gerekse !ki devletin 
istikbalde omuz omuza sulh ile ya
şamak zaruretinde bulunduğuna dair 
sözleri herkesçe malümdur. 

iki devletin hava paktı yapma 
düşüncelerine gelince : Almanya da· 
ima olduğu gibi, şimdi de silAh tah· 
didi için yapılacak tedbirlerin siya 
seten arzu edilr.n şeyler olduj'unu ve 
ancak teknik cihetlerindeki konuş· 
maların siyasi vaziyetlerdeki esas 
noktaların açık bir şekil almasına 
batlı olduğunu ileri sürmektedir. 

,--------------------------------------
: Hazır iliçlarda pahalılık 

. . 

Bandrollara fazla fiatlar 
yazıldığı s6ylenmektedir 
Haber aldılımıza göre , letanbuldakl ecza depolarından 

bazıları hazır lllçların Uzerlndekl etiketlere fazla flatlar 
kaymaktadır. Bu arada bflh•••a Avrupadan gelen mUetah

zer lllçlar hakkınd• alan mu. j 
rac•atlar nazarıdikkati c•lb••· Romanyada bakla 
mektedlr. 1 

Eskiden depolarda satılan ilaç. 
la.- , eczahanelerden ucuzdu. Şimdi 
iı1e depolar eczahane fiyatına ilaç 
satmaktadırlar. 

Diğer taraftan verilen ~alümut~ 
göre, Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti bütün yurtdaki ecza fiyat
ları üzerinde esaslı tetkikler ve 
mürakabeler yapacaktır. 

- ------------

Yeni Belediye 
Reisleri 

Yurdun her tarafında ikin 
ci teşrinin birinci günü 

seçileceklerdir 

Belediye kanununa göre Bele
diye meclislerinin mutat içtimai 

ikinci Teşrinin Birinci günü yapı 
lacağından yeni belediye reislerinin 

de ikinci Teşrinin Birinci günü ya 
pılacak içtimada seçilm,lcri ve bu 

tarihten evvel içtima ve reis seçimi 
yapılmaması Dahiliye Vekaleti ve 

C.H.P. Genel sekr'!terliği kabndan 
Vali ve Parti başkanlarına tamim: 
edilmiş bulunulduğundan bu tamimin 

alikah makam ve teşekküllere teb. 
lit olundutu ötreailmiıtir. 

ziraati vaziyeti 
Bükreş : 1:.; - Ecnebi sermaye

lerin iştirakile Rumanyada bakla 
ziraatinin ilerlemesi için tecrübeler 
yapılmıştır. Alman 1. G. Boya ano 
nim şirketi 200, 000 çiftçi ile mu. 
kavele akdetmişti. şirketin bunlara 
vermiş olduğu 600 milyon ley kre
disini ödeyemiyecek haline geldik· 
lerinden bunların bakla hasılatile 

borçlarını ödemek için kolayhk göı · 
termektedir. Vasati olarak bir sc 
nelik bakla hasılatı hektar başına 
15 sentner, fakat iyi bir senede bu 
mikdarın iki mislini bulmakta ve 
çiftçiye hektar başına: 7 500 ile 
15000 ley senede bir V3ridat getir
mektedir. Her ne kadar 1937 sene
sinin hasılah, 100,000 hektardan 
65,000 hektara düşmüşse de bu SC· 
nenin bakla zirratile Rumanya çift · 
çilerinin eline bir n.ilyar lay kadar 
bir para geçmiştir. 

Son dakika 
Bertin : 14 ( Sabaha 

karşı ) - Burası lngiliz 
silihlanmasuun teksifi ve 
bu yolda yapılan faaliye· 
tin Alman siyasi mahafi-
lini fena halde kızdırdığı
nı bildirmektedir. 
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J Amerika Mektubu ! ..... ··-................ . 
ESRARLI BiR KADIN 

Alaska meyhanelerinin 
korkuç hüviyeti kimdi 

,.--------------··-----------111!11--••••••••••••..,.,.. memleketler şüphesiz i, letlere yem olmaktadır. 
1 Futbol grup birinci; Maarif cemiyeti ı' Pazar günü yapıla- memleke!İn terakkisi ancak 

den yüks~lmetle kabil ol 
lik}erİ başlıyor talebe yurdu cak at koşuları Onun için cumhurifet bük~ 

Cenubi Amerika memleketlerlnln en mUhlm gazeteler bun 
dan on eene evevel ,öyle bir kayıp llOnı ne..-edly"rlardı: 
66Ylrml ya,ında uzun boylu, eert çlzglll, fakat gUzel bir 
•imaya mallk, eık glylnmlf, thtlmal ki erkek kıyafetinde 
ve ismi lren Brltern olan bir kadın 18 Te,rlnl•anlden 
beri kayıptır" 

Bayan Britern'in üzerinde mühim mlkdarda para var. 
dır. Kendisinin Avrupaya veya Hındlatana gittlAI zanno
lunuyor. Kendisini giren ve biten varsa Loa Angeles'te 
kocası Jon Brltern'e blldlrslnler. Haber verenlere mUka: 
faal vadolunuyor." 

Jon Britnn karısını bulmak için l )a dostluk yaptıtmı yazıyordu. Band 
bir senıtt saıftlti. Faht karısının Montreal kumarhanelerinde kaybet· 
neıede l ulundu~unu bir türlu mey- tiAi bir milyon frangı lren'e borçlu 
darıa çıkaramadı Karı koca iki se· idi. Bu parayı kadına ödemesi lazım 
nedenberi cvliydifn . Bu izd;vaçtan geliyor. 
bir de eılct k çocukları o1 muştu . Mister Jan Britern karısının otur 

A·adan on sene gt-çtıkten sonra duğu kulübenin her tarafını arıyor, 
mister Jon Brit,eın Amerikanın A- fakat ne para, ne de kıymetli evrak 
laska yaı ım adaEında Juneau şeh· bufahiliyor Alaska bankalarına vuku 
ıindtn geçt nlnde lir telgraf almış bulan:muracaatlardan hiçbir netice 
tu. Bu tr lgn.fta 11ltın aıa}ıcılarıncan çık:ıyor. lren'in paralarını sakladığı 
mistu Bııtt-ın'ın bir kavga erna ve yahut yatırdığı yer bulunamıyor. 
sında cığır ~uıette }Bralar. dığını , Esrar ile dolu olan bu hadise 
hashıhar.t de } almakı a olduğu ·ve hakkında tahkikat yapan memurlar 
o~lunu gör mt k istt d ·ği bildiriliyor gtçr-n gün altın arayıcılarından per· 
du. Mıster Britern tc-lgn.fta bahse· kini tcvkıf ediyorlar. lren bir meyha 
dilen diğtr Bı ih ı n'ın mutlaka kayıp nede son defa bu Perkin'le kavga 
kaıısı o lHağını tal n in t'dtrtk 11 etmiş ve onun tarafından ağır suret 
yaşındakı cğluru } rnına alnıış, tn te yaralanmıştı. Perkinin erkek san 
kısa yoldan Juneau ~ehıine baeket dığı frenin servetini nereye saklamak 
etmiştir . ı için kt ndisini öldürmek istediği zan. 

Fakat irnıinin Vil}am Britnn nolunuyor. Filhakika, Perkinin evin· 
olduğun! ~öyliyrn altın arayıcısı ve <le yapılan araştırmalar esnasında 1 

lcü ı k a\ cı sı mistr r Jcn Briteın gd vakti le Vilyamın elinde bulunmuş 1 

medrn iki gün tvvel hastahanede olan bazı kıymetli evrak me}dana ı 
vefat etmiştir. 1 çıkarılmış, fakat Perkin bunları meş 

Doktorlar ancsık ölü} Ü muayrne ru bir tarzda satın 11ldığım isbata 1 

ednleı ktn krndisirı in t ılctk df'ğil , muuaffak olmuştur. 
kadın olcu~urıu anlanıışl<ı rdı .O aıa Taukikat burada ölü bir nokta 1 
lık June; u'ya vasıl o1an ~ ocası da ya gelip saplanmıştır. Şimdi Alaska ! 
ta'-ıutta yatan ölünün karısı lren ol 1 daki altın arayıcıları bir gün Vılya · 
duğunu teşhis etmişti. mın servetini meydana çıkaracakla 

Ölümünün yaklaştığını hissettiği 1 rım üntid eciyorlar. Mister Jon Brit 
zaman oğlunu görmt k iııtiyeıı Bayan ren ile oğlu şimdi F raİısaya hare. 
Britern son arzulaıma dair hiçbir ket et mişlerdir. frenin dostu olan 
Vt'Sika hırakmamıştı . Yalnız Sitka Franderic Band Fransada bulunmak 
civarında bir kulübede münzeviyane tadar. 1 

bir hay:ı t sürmekte olduğu bilini Baba ve oğlu onu bulacaklar ve 
yordu. lren'in geçirmiş olduğu esrarengiz 

lırn 'in cenaze merasimini müte 
1 
hayat hakkında kednisinden izahat 

akip mistf'r Britem oğlu ile beraber alacak1ardır. 
Sitka'ya gitmiştir. Kürk avcıları ve 1 
altın arayıcıları onun kıyafetinde 
gezf'n Jr,.n'i tanıyorlardı . Mister 
Vilyam Bı iteı n cesur Lir avcı , ta· 
lihli bir altın arayıcısıydı . Alaska 
dalgalarının vahşi ve yalçın kaya· 
lıkları ara::ında muvaffakıyetli ta• 
hani ıuhsalnameltri alıyordu . 

Meyhanelerde ondan berk< s 
korkuyordu. Çiinkü çok kavgacıydı 
ve her kavgadan daima muzaffer 
olarak çıkıyordu . 

Vilyamın çok zengin olduğu ve 
parasmı bir Amerikan bankasına 

yatırdığı zannediliyordu. 

__ ._. __ ~...-~~~~~~~~!'!!!!!I!~ 

SiY ASI GÖRÜŞLER 

Trampet 
Teranesiyle 
İmzalanan J 

Muahedeler 
._._ 1 

T. S. K. Futbol Federasyonu , 
Milli Küme haricinde kalan bölge· 
ler arasındaki gurup birinciliklerinin 
her sene olduğu gihi bu sene de 1 
13-11-938 pazar günü yapılma· 
sım kararlaştırmıştır. 1 

Bölgemiz Lik maçlarının 30- f 
10 - 938 pazar günü final maçının 

şehrimiz stadyomunda yapılmasını 

ve şampiyon çıkacak takımın böl· 
gemiz lntrenörünün nezareti altında j 
onbeş gün kadar sıkı antrönomana 
başlamaları için kulüplerimiz baş 1 
kanları arasında konu~malar yapıl· j 
dığı ve bu hususta bölgemiz başkan 
lıiı nezdinde teşebbüsatta bulunula· 
cağı haber alınmıştır. 

Asfalttaki viraj açılacak 

Şehrimiz maarif cemiyeti talebe l 
yurdu, isticar etmekte olduğu bina· } 
dan taşınmıştır. TalP-be yurdunun 
yerleşmt'sine tahsis edilen yeni yer, 
birinci orta okulun iist kısmıdır. 

Bu suretle yurt, icar bedelinden ta· 
sarruf yapmıı; bulunuyor. 

Dünkü posta 

Dün şehrimize gelen Toros eks· 
presinin bırakması lazımgelen Anka. 
ra ve lstanbul, bu yol ü~erinden şeb·· 
rimize gönderilen mektup, gazete 
ve saire çıkmamıştır. Zannedildiğine 
göre, posta çantalarının istasyonlar· 
da bırakılması anında bir yanlışlık 
olmuştur. 

Alakadarlar bu hususta tetkikat 
ve tahkikata başlamıştır. 

Dokuz fırın 

Yarış ve lslah Encürneni tara. 
fından teıtip edilen ve önümüzdeki 
pazar günü yapılacak olan at koşu 
lanna girecek hayvanların kayıt iş 
leri dün akşam bitmiştir. Dün ak
şama kadar kaydedilen hayvanların 
sayası otuz sekizi bulmuştur. 

Tava ekmeği yasak edildi 

Şehrimiz fmnlarının bazılarında 
çıkarılmakta olan tava ekmekleri 
nin gayri sıhhi olduğu görülerek 
bunların satılması yasak edilmiştir. 

Belediyece para cezasile 
cezalandırılanlar 

son senelerde bilhassa iktİ 
biliyetli bir çok elemanlar 
bilmek için ertik okullarına 
met ve ehemmiyet verm 
tik ve Teknik okulları d 
man hatırımıza Sanat okull•"' 
tecim okullan, Tecim Jiselerİ• 
sek ikthad ve ticaret okulu._.; 
ler, Akşam kız ve erkek S...
lan gelir. . 

Bunların hepsinde ge~el. I* 
rildikten başka ertiksel bılgı 
mektedi r. Ve bu günün f 
endüstri hayatına kıymetli e 
lar yetiştirilmektedir. Etrafı 
kacak olursak bunu kolayca 
biliriz. 

Adanamızda da bu mın 
orta okul mezunlara hakkını 
Tecim okulu "tçılmıştır, Bu 
muhitine faydalı olmıya çı 

ve faydalı olmaktadır. Şöyl 
okulun mezunlara. "1 

1- Hususi müesseseler Yansen planına göre Yeni is tas· 
yon dönemecinde yapılmış olan Vi 
rajın asfaltlanması işi de bitirilmiş 
olduğundan yarından itibaren gidiş 
geliş açılacaktır. 

Yeni yctpılan yol 1 

Talimatnameye muhalif 
hareketten belediye encü 

1 men1nce kapatıldı 

Dükkanlarını pis tutan bakkal 
lbrabim oğlu Şaban , Halil oğlu 
Abidin, Hasan otlu Gazi , Mehmet 
oğlu Yusufun ikişer , gece saat yir· 
mi üçten evvel hela liA•mı temiz· 
leyen Yusuf otlu Alinin btş lira 
hafif para cezasiyle cezalandmlma
larına Belediye Encümenince karar 
verilmiştir . 

2- Bankalarda. 
3- Fabrikalarda 
4- Şirketlerde. 
S- Dairelerde. 
Memur olarak çahşm~ 

Hatta daha ileri giderek 
ki: ıençlerin mHlek kabi~ • 
senelerde fazla takdir edıltllif' 
ki. bir çok tabrikı, Daire 'lf 
lardan memur almak için f1 
resine muracaatlar vardır· 
tada mezun bulmak göç. 
hepsi hemen bir vazife al 
tahsiline devam için Tecilli 

Kız Enstitüsü yanından nlcılar 
cihetine bağlanacak olan yolun in
şaatı ileril~mrktcdir . Bu yol bir ta
raftan H~lkevi arkasına ve ayni 
zamanda Türkkuşu ile yeni Halkevi 
binasına bağlanacağı gibi bir kol 
ile de ismet lnönÜ' ltk okuluna bir
leştirilecek ve bu suretle talebeleı in 
gidiş gelişltri de kolaylaştırılacak· 
tır . 

rı söylemişti. 

- Ne?. Yunanlılar mı? .. Fakat 
"Yunanistan,, sadece coğrafi bir ma· 1 

lumat ifade eder. 
Başvekil Meternih'le müteveffa 

Klemanso nazarında milletler sade
ce tedavülde bulunan evraki nakdiye 
vazifesini görebilirlerdir. 

Napolyon harplerinden sonra 
Avusturya hükumeti Viyana kongre· 
si mukarreratı mucibince şimali ltal· 
yayı kendi eyaleti halinde elinde 
tutmuştu. 

Mamafih viyana kongresinde de 
bir Vilson vardı. Çok yiiksek ve 

Talimatnameye muhalif olduğu 
halde islihat için kendilerine mühtet 
verilen dokuz fırın sahibinin bu işi 
yapmadıkları görüldüğünden beledi 
ye encümenince fırınlarının kapanma 
sına karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine şehrimizde on 
iki firın kalmış bulunmakta 

Abidinpaşa caddesinde ve kuru· 
köprüde yapılmakta olan iki asri fı 
randa birkaç güne kadar ekmek 
çıkarılmağa başlanacaktır. Bunlarla 
şehrimizdeki asri fırınl;mn mikdarı 
üçü bulmuş olacaktır. 

Gürültü etmiş 

Kadir otlu Faruk adında biri
sinin güriıltü çıkaracak derecede sar· 
hoş olduğu görülerek yakalanmış 
ve hakkında kanuni takibat yapıl· 
nuştır. 

Bir şoför kamyooile bir 
çocuğu yaraladı 

Köprügözü köyünden Sadik ot· 
lu Abdi Yılmaz idare etmekte ol
duğu 8 numaralı kamyonunu Hacı 
Bayram mahallesinde oturan Ömer 
on iki yaşlarındaki Barbarosa çarp· 
tırarak ehemmiyetli surette yara
lanmasına sebebiyet verdiğinden ya. 
kalanmış ve hakkında kanuııi mua· 
mele yapıfmıetır. Yarah çocuk Mem 
leket hastahanesinde tedavi altına 
cılınmışhr. 

13 Te,rlnlevveı 938 

ve yük~k okuHara koıuyaf· 
Ok1.1la nıünhuıran ilk 

zunları alınmaktadır. Yaksa 
dediği gibi diğer okullardı 
çemiyen belgeli olan tale ekle 
mamaktadır. Bunu şöyleın d 
lun terbiyevi durumunun z• hl" 
nu ııöyf~mek iıtiyrnlere .. y• b8 
cevabı veririm. Birer gun q 
kullarda talebelik yapsınlı~ 
man anlarlar. Bu doğrudan k 
memleketin iktisadiyetini ta 
miyen zavalhlar tarafındaP 
muş balonlardan başka bir 
ğildir. Cünkü orta olcullarl~ 
c,kulunda henuz muadelet 1 

Gök yüzü açık, hava sakin, en itibarla orta kısmın hangi 
çok sıcak gölgede 26 derece, ge · • müracaat vaki olursa olstJP. 

-
1 

celeri en az sıcak 13,5 derece . l tabiClir. Bu da gösteriyork1 

ne geçmek ve hiristiyanlak esaslarına ~ yalnız mesleki bilgisi deti1 

dayanan Avrupa işlerini tetetkik i· ı---·----------- giside kuvvetlidir. Bur•Y' 
çin de bir akvam cemiyeti kurmak Doktor F un k bu izahatı verdikten sonr•-

f aziletkarane hislerle daha o zaman 
cemiyeti akvamın temellerini atan 
bu adam, •mukades ittifak., ın aza· 
sınJan bulunan idealist Ruı1 impa· 
ratoru birinci Aleksandır'dı. Ruhu 
Ruslara has olan mistizimle hali iş 
baa gelmiş bulunan Aleksandır, hı
ristiyanhk esaslarına dayanan eski 
Avrupanın mevkiini muhafaza et· 
mesini istemiş ve yeni başlamak 

üzere bulunan menfi milliyet cere 
ya nlarının aleyhinde bulunmuş. Rus 
impr.ratoru böylelikle harplerin önü 

emelinde idi. Bilahare bu cemiyetin l 1 
derslere bakacak olursak h 

· kurulduğu ve fakat galiplere a!et ol· Sofyada riz. Tecim okulunda okunall 
du~u malumdur. Esasen imparator şunlardır· .. 0 Türkçt-, Fıansızca, Bur 'Aleksandır, bu gaye iledir, ki .. mu ı rll 

, kaddes ittifak,, ı meydana getirmişti. sial, Genel arıtmetik, G~? •• 
1 Sofya : 13 ( Royter ) - Alman cari aritmetik, Cebir, IY,.. 

Fakat, kurnaz Avusturya Başve 1 1 iktisat nazırı Bay Funk öğleden son· Ekonomik, Hukuk aktue 
kili Meternih, imparator Aleksan· ı ra Sofyaya !Duv.ısalat etmiş ve bü- Genel tarih, Genci roğraff'' 
dır'ın bu güzel idealinden istifade e yük merasimle karşılanmıştır. bilgisi: Daktiloğrnfi, Sten 
derek inhilal etmekte b u- 1 · Nazır, başvt kil Köse vanof ta yazızı, Resim, Fenbilgisı. 
lunan muazzam avusturya İmpara· rafından kabul edilmiş, iki saat sü Bedenterbiyeşi, Askerlik, 

- Gerisi üçüncü sahifede - ren bir mülakat yapılmıştır. Mister Britern karısının son otur 
duğu kuliibeyi ziyaret ettiği zaman 
bir sürprizle karşılaştı. Karlın ko 
casına ve o~luna hitaben ellidtn 
fazla mektup yazmış, fakat bunları 
göncf ermemişti. 

Umumi harpten sonra Paris cıı a
rındıL imzalanaıı barış muahede· 
terinin ilgili milletlere merısııp 1 
lwlk kümelerince asıl telakki 
edileceği na zrı itibara alrnma· 1 
mıştı. 1'arıhte bu hadı'selerfo ce · !!!!!!!~!!!!~!!!!!~!!~!!!!!!!!!!!~~~=~~~~'!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!~!!!!!~~!!~~~!!!!!!!!!!!!!'!-.~!! .... ~!!!!!!!!~~ 
bunlarla muvazi Jiirüyen 1)e/.:a· ı k rse 

lren bu m~ktupların:fa çocutuna 
karşı duyduğu hasretten ve kocasına 

1 
karşı hissettİRİ muhabbetten bah~e
diyordu. Acaba kadın bu mektup 
lan neden postaya verip gönder
mt-m şti? .. 

MistP.r Brittırn'le 11 yatındaki 
ot1urun kulübede karşıla~ttıkları ikin 
ci bir sürpriz de lren'in bıraktığı 
hatıra defteridir. 3u defterde yazılı 
olan şeylere bakılacak olursa lren 
dört.defa Montrr>al şehrine gitmiş 
W'. orada her defasında bü)'iik para 
far kazanmıştı. Hatıratınc!a lren birde 1 
F rederiç Band ismi"1e bir adam. 

dan bahsediyor. Bir sene kadar onun 

1iin ııyandırdıgı bir çokra.ak· s Eski zamanlardan- Boyun gtizelligv 1 sened~nberi moda olan °1,rt 
siyonlar vard11. heri .. boyun,, kadınlaı ın bugün serbest iç çamaş~r .~ 

güzelliğine çok ehem- olmuş olduğundan bu it•~ 
1815 de Viyanada toplanan kon. 

gre, haı p sonrası Paris muahedelc
rine pek' çok benzemektedir. Bu 
kongre mukarreratı mucibince teşek
kül eden "mukaddes ittifak" men 
supları, karşılarındakilere ve o mil. 
let ferin mümessillerine insanca dt-ği1, 1 
hayvanca muamele etmiş ve onlararı 1 
ayrı bir milletten yine bir his ve ru 
ha malik insanlar olduklarını nazan 
itibara almamışlardı. Yapılan mua
mele sadece bir kemiyete yapılan 
muameleden başka birşey değildi. 

Bu kongrede ibtilifcı Yunanhlıu 
dan bahsedilirken büyük Avusturya 
devlet adamı Metcmib aynen .fUnla· 

1 adıyla anılır. Zaten Loyun adaleleri için yüz 1 2 
miyet verdikleri bir u· etmek sırası gelmiştir. şte. 

B'fh 'Karın üzermde ytre yatarak, me en güzel bir spordur. Fakat b ita1 zuv olmuştur. ı assa ralı şekildeki hareket u 

H ayaUarınııı sıkı sıkı yere temas et madem ki kışın yüzmüyorsunuz, o b u1a0 
geniş dekoltelerin mo le edecek ve bitimi o_ z J 

tireteksiniz. halde bu hareketi yapınız. h a 
da olma~mdan sonra lelerin kusurl•mnı tashı e~ 

H Elleriniz, sırtınız üzerinde biri· izah ettitiıniz hareketi yalmz 
bu ehemmiyet büsbü Bu ikinci h"l ·eketi ya 

birine batlanmış olacaktır. Bu ha- on defa tekrar edersiniz. OodaP ıı 
... tün artmıştır. Baloların ayakta duracak, kollarını 

A reket esMsında ellerinizi bir yere sonra bu hareketin adalelerinize 
çayların mevsimi olan dayamak hareketi bozmaqıamz için verdiği sertliği ikmal için eksersi nuzu iyice yapıştıracak vek• 
kışa yaklaşırken boyun zaruridir. Sonra Laşınızı mümkün zizi de on defa yapmanız lazımdır. yu\cari kı.ldıracaksınız. Bu rt" T ve omu~ adalderinin olduğu kadar dik tutarak gövdenizi Bugünkü kadınların fena bir iti· hareketi boynunuz ağrıyı 

__ intizamını temin ve mu yukarıya kaldırmağa çalışacaksınız· yatlan vardır. Ayakta dururken da· dar devam edecektir. 
hafaıa edecek bir jimnastik hareke· Bu suretle karma kadar bütün gö· ima ileriye dolru etilirler ve başla· Bu ikı hareket güzelli. 
tinden bahsetmeyi faydalı huluyo· tüs adaleleri şiddetle gerilmi.ş ola rını göğüsleri ii4erine doA'ru mail tu betmiş adalelere eski hılinl 
ruz. calctır. Omuzlar geride, her iki ko· tarlar. Buna itiyor demek de doğru ği için uzun zaman devıl11 

Bu hareket, güzellik jimnastik- luo yukarı kısmı arkaya yapıfık o detildir. Bu korse kullanmanm ver- şartbr. Uzun uzadtyı 
leri mütehassısları tarafından :,fcnkı lacak hareketsi! durmahd1r. dili mecburiyettir. Fakat bir kaç aonra çok fayJasmı ıM 
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SAYFİYEDE 

lanın çenesi ... 

seden ve kendisi 
nin çok asil bir pa 

şanın torunu oldu 

Bir anda bunları düşiiniince genç 
erkek bozuldu. Karısının kulağına 

eğilerek öfkeli bir sesle; 
- Bunlar hep senin için geldi 

ler; dedi. Topunun allah belasını .. 
Karısının da yüzü sararmıştı . 

D ıha öfkeli bir sesle cevap ver · 
di : 

- Hayır, senin için geldiler ; 
benim değil, senin akraban onlar .. 

Buııu söyledikten sonra misafir 
lere <lönerek zoraki bir tebessüm
le : 

- Hoş geldiniz efendim, dedi. 
Ay bulutların arasından ~ıyrıl 

dı. .Şimdi gülümsüyor gibiydi, akra · 
basının olmadığına seviniyordu 
sanki .. 

Fuat ümitsiz ve yeisli yüzünü , 
misafirlerden saklamak Üzt're başı· 

nı çevirdi; ve sesine daha şen bir 
eda, çehresine Lir tebessüm verme 
ğe çalıştıktan ~onr.ı akrabalarına 

döndü ve acele acele: 
Hoş geldiniz aziz misafirle

rim, hoş geldiniz! dedi. 

Siyasi görüşler 

Tfirlcıôzll 

Malatya bez ve iplik fabrikası T.A.Ş. j 

Adana mensucat fabrikası direktör
lüğünden: 

Fabrikamızda pamuklarını çektiren sayın müşterilerimizin pamuklarını 
çektirdikleri tarihten itibaren, bir hafta, çiğitl t rini de on beş gün zarfmda 
kaldırmaları rica olunur. 

-Anbarlarımızın temamen dolmuş olması dolayısile bu müddet zarfında 
kaldırılmıyan pamuklar ve çiğitler borsa nizamnamtsinin 82 inci maddesin 
deki sarahat dairesinde hareket edilerek borsa marife!ile satılacaktır. 

2 3 9857 
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Yalnız Şaheserler Gösteren 

Sineması) 
Bu Akşam 

l 

Sahife 3 

Bir h· lirayı taziz ve c:ınlandırnıak, ayni zamanda çok güzel bir film 
görmek istermisiniz ? 

. Bu akşam muhakkak 

Asri Sinemaya 
Gidiniz 

Geçen yıl çok genç yaşta sönen "e hatırası bir türlü kalplerden siline
miyen beyaz pefdenin ipek saçlı, şen,şakrak , şuh , dilb!!r yıldız 

( Jan Harlov) un 
LEE TRACY- FRANK MORGAN - PAT 03RIYEN ile beraber 

en son ve en güzel temsili 

-
Deli Kız 

Şaheseri sizleri çok memnun edecektir 

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 
Localarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Pek yakında .... Pek yakında ..... Pek yakında 
Gört-ceğiniz en güzel film - Alman sinemacılığının harikası 

ŞAHANE OİR MEVZU IÇlNDE ŞAHANE BiR AŞK 

( Aşk ülkesi ) 
Misfüiz Aşk-Müzik -ihtişam Enfes eserini görmeğe hazırla nınız 

Telefon Asri 250 9856 

Dr. Muzaffer 
iç hastalıkları 

Lokman 
mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

• 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
l\11lml 1ıırılıı : 2";'/fJ/ 1938 

tımlıı : J 117 ı J'J :ru 

- Dünden artan -

(Sonu Var) 9583 

Sı~emasında Bu akşam (Anna Sten,nin şaheseri BALALAVK~r:: 
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Adana Borsası · Muameleleri 

PAMUK ve KOZA --
KlLO FlATI 

CİNSl En az 
1 

En çok Sablan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
- Koza --

5,50 1 6 
-Piyasa parlağı ,, 26,50--
- Piyasa temizi 

1 

. ,, 
iane I. 
iane il. 

1 Ekspres 
Klevland 26 1 35,50 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

- ÇIGIT 
Eksp~--

1 iane - Yerli "Yemlik., 
1 

- - "Tohumlu\<-,, -,, 
HUBUBAT 

-Bü'ğd__!ly Kıbrıs 1 1 
" 

Yerli 3 ı,25 ----,, Men Lane 

- Arpa -Fasulya 
l 

-

-Yulaf 
Delice ı Kuş yemi -Keten tohumn 

1 Mercimek . 
Susam 14 45 1 

UN 
ı-Dört yıldİZSalih 

---· 
~ üç " " :.s .= Dört yıldız Doğnıluk <':! 
~ :.: üç .E! c:: " " 

~~ I Simit 
" ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 

N u- üç r-- " " 
Simit 

" . 

p'"' 1 

Liveıpoı Tt- ıgıeıfıan Kambiyo ve Para 
13 / 10 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

San/İm 

Hazır ,_5 _!! lir~t 

ı--1. Teşrin Va. 
Rayişmark 

ı~-78 
2. Kanun 4 79 

Fr~nk(Fransız ) - 3-37 
" _Sterlin (İngiliz) ____ -6- 01 

Hind hazır ı-3191 Dolar ( Amerika ) 1261 ~5 - sin Nevy~rk Frank ( İsviçre ) 00 00 

Elektrik Şirketinden: 
15 · İnci Cumhuriyet Bayramının bol aydınlık içiıde ve daha neş'eı 

li bir Şf"kitde kutlanmasına yardım edebilmek için, şirketimiz 28, 29 ve 
30 lıkteşrin 1938 günlerine mahsus olmak üzere normal tenvirat tarifesi 
üzerinden yarı yarıya tenzilat yapmağa karar vermiştir. 

) apıLıcak olan bu tenzilatın şirketce hesap edilebilmesini teminen 
A J 

resmı ve hususi müessesat ile sair abonelerimizden Bayram günlerinde 
şenlik tesisatl~ rı ve zafer takları ' için cereyan sarfedecek olanlann en 
geç bu ayın yirmi ikisine kadar bir mektupla haber vermeleri lazımdır . 
Bu müddete her halde riayet olunmasını rica eyleriz. 9849 

Müdüriyet 11-16-20 

.-------------------------------------------------,-----
IRMAK HAMAMI 

Hiik_umet konağı civarında Ulus parkı karşısında 
Sahibi : Ömer Lutfi Selçuk 

Tatlı suyu ile mtşbur Irmak kamamını açtım . Sayin müşterilerimin 
sıhhat ue istirahatl~r:ni göz önünde bulundurarak bütün malzemeyi yeni· 

den değiştirdim. Duş ve banyo yerleri 
ilave ettim . 

Konfor, Ucuzluk 9679 
17 

Misis yanında Acı dere 

İçme Maden suyu açıldı 
Sıhhat ve içtimai muavenet Direktörlüğünün iste
diği fenni tesisat ikmal edilerek tekrar açılmıştır. 
Her gün iki tren kmede durur saat 10 ve öğle sonu 
saat 17 de. 4-7 9846 

re..._ 
dan bah'~s-e""'\#.. ________ - ... --------------..'l 

• 

Türksazii 14 T eşrinie~vel t 

P.T.Md.den 

Pozantı P. T. binasının tamiratı 
2/11/938 de Çarşamba günü saat 

I onbirde .Adana P.T.MJüğü binasın-

ı 
d~ ~on.us~9n h~ıuriyle ve milnasib 
goruldüğu takdırde ihale edilmek 
Üzere 14110/938 den itibaren yirmi 
gün müddetle açık ek~iltmeye çıka-
n! mıştır. 8u işe ait keşif bedeli 
1635 lira 86 K. 0lup muvakkat te
minat 123 liradır. Kati ıeminat iha
le bedelinin °/0 15 şidir. 249 No. 
lu kanunun 16 ve 17 ci maddeleri 
mucibince teminat verilecektir. Ke 
şifname ile şartnameyi görmek isti
yenlerin tatil gün ve saatJarı 

haricinde P.T. müdürlüğüne müra
caatları ilaıı olunur. 

14-19 - 23-1 9861 

Öğretmen okulu direk· 
törlüğünden: 

O '.rnlumuz talebesi itin 250 çift 
isk.upin 29 eylUldan itibaren 15 İ 
gün müddetle eksiltmeye konulmuş- l 
tur. Beher çıftioin muhammen be· ! 
deli 5 liradır. Kati ihalesi 1-.- l O 938 
tarihindf' cuma günü saat 14 te kül
tür din ktörlüğünde olacaktır. Nu- [ 
muneyi görmek~e şeraiti anlamak 1 
istiyenlerin her gün için öğleden ev 
vel okul idaresine ve ibale günü de 
resmi vesaık ve temioatlarile birlikte 
teşekkül ed c~k komisyona müra -
caatları ih1n o!unur. 9813 

2-6- 10-14 

1 

Adana doğumevi 
, baştabibliğinden: 
I Müessesemiz · 938 mali senesi 1 

sonuna kadar yiyecek ve yakacaktan 
(maden kömürü) ihtiyacı onbeşgün 1 
müddetle açık eksiltmeye çıkarılmış 1 

b~ ı 
ihalesi 20 birinci tesrin 938 tari 

l 

hinde sıhhat müdürlügünde toplana· ı 
c~k komisyon önünde saat 16 da 1 
icra edileceği ilan olunur. 

6-14- 16-18 9923 

lsa Şakir Akdogan Fabri-1 
kasından: 

Yakında yerli kozaya başhyaca 
ğımızdan klevland çiğidi olan müş
teriler imiz iki güne kadar çiğitleri" 

ni fabrikadan almaları aksi takdirde 
yağ fabrikasına gönderileceğinden 
bedelini üç kuruştan verilecektir. 

Hangaıda balya konulacak yer 
kalmadığın<lan balyaların bir çoğu 
dışarıya konulmuş olup mevsim do 
layısile avariyat olmak. ihtimali her 
an mevcut olduğundan ilan tarihin 
den itibaren bir hafta zarfında kai· 
dırılmıyan ~ pamuklar gerek malsa· 
hibi elinde ve gerekse tüccar elinde 
bulunan bütün pamuk koçanları 

borsa nizamnamesinin 82. inci mad 
desi mucibince _ borsa tarafından 

sattırılacaği müşteı ilerimizin malumu 
olmak üzere ilan olunur. 9856 

2- 2 

Satlık taş ve enkaz 

Boy - 25 70 
En - 25-30 
Kalınlık- 15-20 
Bulgur dögme din~ tıaşı bü 

tün teferruatile. 

Yukarıdaki ebatta mersin siikka. 
ri parla~ ta~tan 2500 ad~t taş ve 1 

bunlarla berabe r enkaz satlıkbr. 

Ayrıca enkaz satmak isteyen. 
ler de Ulucami cıvarında kömür pa . 
zarına dönecek yerde Abdurrahman ! 
Şenere müracaatları 5- 15 9839 

BELEDİYE İLANLARI 
Adana birinci icra 1 
memurluğundan : 

... --------------------------------------------~ 
D. No: 938-1197 
Manifaturacı Akif Çeliğe borçlu 

Sarıyakup mahallesinden Kozanlı 
oğlu Ahmcdin , 

No; 30 Tarihi: EyliiJ 340 
Mahallesi : Sarıyakup Pekmez 

pazarı . 
Cins·: Ramaı.an zade vakfından 

kargir dükkanın 28 de 13 hissesi. 
Mikdarı : 25 metre 
Hududu: Şark 13 parse-1 N.dük

kan şimal yol garben yol cenuben 
10-11 parsel N.dükkan ile mahdut. 

No. 31 Tarihi: Eyliil 340 
Mahallesi: Saı ryakup Pekmez pa 

zan • 
Cinsi: Ramazan zade vakfından 

kargir dükkanın 28 de 13 hiss( ıi. 
Hududu : Şaı k 8 parsel N. dük

kan şimal yol garp 12 parsel N. 
dükkan cenup 9 pauel N. dükkan 
ile mahdut. 

işbu iki dükkan üç dükkan haline 
getirilmış ve 1 Haziran 939 tarihin~ 
kadar 50 liraya icara verilmiştir. 

Takdir olunan kıymet : 
Her iki dükkan üçer yüz liradan 

altı yüz lira. 
Artırmanın yapılaca~ı yer,gün,saat: 
Birinci artırma 14 - 11- 938 pa
zartesi günü saat 10-12, ikınci ar
tırmctsı 29-11-938 salı ayni saat 

1- işbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 13-10- 938 tarihinden 

itibaren 93811197 r;o.ile Adana 1 inci ı' 
icra dairesinın muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır.ilanda ı 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak ist iyenler , işbu şartnameye ve 

1- Temizlik işleri hayvanatile kanarada iaşe edilecek hayvanların 
cı olan 35t000-55,000 kilo arpa açık eksiltme ile satın almacaktır 

2 Muhammen bedeli: Beher kilosu üç büçük kuruştur. 
3 · Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kuruştur. 
4. l_9alesi teşrini evvelin 21 inci pazartesi günü saat on beşte 

ye encümeninde yapılacaktır. . 
5 Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler .. orada göreb 
6 isteyenlerin ihale günü muvaffak teminat makbuzile birlikte 

mene müracaatları il~n o!uııur. 4-8- 14- 28 

, 
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938/1197 dosya numarasile memu· 
riyetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin o/0 7,5 nisbe· 
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (124) 

Doğruluk fabrikası 

direktörlüğünden: 

~a 
1 -~n 1 

Bu gece nöbetçi eC ttı: 
Yenipostahane yanıııdl~ ~-t 

Fuat eczahSned 

3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin· 

deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir'.ikte m~mu· 
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini • 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 75 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçharp olan diğ~r 
alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
farın o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni saatta yapılacak artırmada , 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala
cakları mecmuundan fazlaya çıkmak 
şartile, en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ihaıle 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine iha
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev

Yağmur mevsimi yaklaşmakta 
olduğundan depo içerisinde olmayan 
ve h:tngar altında bulunmayan çekil 
miş pamuklarını bugünd,n itibaren 
bir haftaya kadar kaldırmalarını 
m:lhterem müşterilerimizden rica e
der ve kaldırmadıkları taktirde hiç 
bir güna mes'uliyet kabul etmiyece 
gimizi ve beher balya başına günde 
beş kuruş ardiye alacağımızı ve 20 
birinci teşrinde koza çekmeye baş· 
layacağımızdan mezkur tarihe kadar 
klevland çiğitlerini götürmemiş olan 
)ara yerli çiğit vereceğimizi ilan 
eyleriz. 

9863 14 - 16 

Çukurova harası 
müdürlüğünden: 

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

ihalesi 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 
75 kuruştur. Muvakkat teminatı (59) 
lira 23 kuruş olup hara veznesine 
yatırılacaktır. 

Şartnamesi hergün hara muhase
besinde görülebilir ve isteyenl~ı·e 
bedelsiz verilir. 

Eksiltmeye iştirak edecekl"in 
teminat makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesıkalarıyla birlikte belli gün 
ve saatta komisyona müracaatları. 

vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra:ıı ---

11-14-18-21 9850 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun- muriy«timizce ahcıdan tahsil olunur. 
mazsa hemen 15 gün müddetle ar. (Madde 133) 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha- Gayrimenkul Yukarıda gösterilen 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve tarihlerde Adana 1 ıncı lcra 
geçen günler için yüzde beşten he- memurluğu odasında işbu ilan ve 
sap olunacak faiz ve diğer zararlar gösteril'n artırma şartnamesi daire 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın me sinde satdacağı ilan olunur. 9860 

Devlet Demir yolları 
İşletme Müdürlüğiif1 
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1 1 . "h . . ·o ş•' ht ş etmemız ı tıyacı ıçı c' aç 

sinde yazılı vasıflarda ı 20 1 

·ıe 
memiş kireç açık eksiltrne 1

1 alınacaıdır. Muhammen bed; 
Liradır. Eksiltme, 15110/93 
tesi günü saat 10 da A~8 

1 
letme müdürlüğü binasında 

1 kil' acak komisyonca yapılaca e 
vakkat teminat 157 ,50 lira\1 
teminat bunun iki mislidir. Ş 
ve mukaveleleri komisyona ıı> 
atla bedelsiz olarak görültit· 
)er Adana, Osmaniye istos~ 
da veya işletme mıntaka~ı 
iki veya üç ist~syonda tesli111 

bilir. t 
isteklilerin 938 yılı ticaı'e 

vesikası, nüfos tezkeresi. ~et 
veznesine yatıracaklan ılk 

·ııe makbuzu veya şartna'mest 1 
numunesi veçlıile bankıt 
mektubunu hamilen muayYt~ 
eksiltmede bulunmaları. 
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