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SAHlP ve BAŞMUHARRiRi 

Kur..ıluı Tarihi 

1 K!nunusani - 1924 

•• ·-- -•• 
Cuma 

21 Teşrinie ,vel 938 
Ondördüncü Yıl - Sayı: 4264 

5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 31S GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Şef öyöOeşöyor 

Arazlar tamamen geçti 
ft 

umu mı Salih arttı 
Nabız muntazam ' teneffüs ve hararet normal 

ele lstanbul : 20 ( Riyaseticumhvr Umunıi Katipliğin 1 muntazam 102 , tenefFüs 20, hararet derecesi 36,8 
~1

11 ) 1- Reisicumhur Atatürkün sıhhi vaziyetleri hak· dir . ( A. A. ) . 
'-llda müdavi ve müşavir tabipl'!ri tarafından bugün lstanbul : 20 ( a. a. )- Atatürkün sıhhi vazıyet· 
Ce~~ 10 da verilen rapor ikinci maddsdedir . 2_ Ge leri raporudur. Asabi arazlar tamamen geçmiştir. Umu-
de/ ctok rahat geçirdiler . Asabi arazlar zail olmak mi salAh artmaktadır . Nabız muntazam doksan dört 

ecesinde azalm ştır . Umumi hAI daha iyi , nabız teneffüs yirmi hararet 37, l . 

Filistinde bir teşrii 
meclis kurulacak 

btin umumi münakalat grevi ilan 
·edildi; boğuşma devamdadır 

kından alakadar olmaktadır. 

' Medeni vasıtaları 
Kötü kullanıyoruz 

M 
NEVZAD GÜVEN 

edeni vastaları kötü 
kullanmakta veyahut 
bir tehlike haline sok· 

makta büyük 3 kabiliyetimiz var: 
Otomobile biner en kalabalık yarda 
~ .eitmeOe kalkanı. Sokak 

1 

takiler ölüm teri döker. 
Bisiklete eşeğe biner gibi bine· 

rız: ÖnümOzde bir çocuk arkamızda . 
diğer biri, bir de ağzın:ı kadar dolu 1 

heybe vururuz. Üstelikte bacsğımı· 1 
zın var kuvvetile pedalı çevirmeğe 

çalışırız. Çocukların da, kendimizin de 
tehlikeye gird;Oimizin farkında olma· 
yız. 

Elimize bir fotoğraf makinesi 
geçtimi? mesele yoktur. Başkaları· 
nın müsadesi, arzusu objektifim izin 
karşısında buz gibi erir.. Karşı· 

mızdaki insan veya insanların fot~ 
raflarını almamıza rızaları varmıdır? 
Yokmudur? vız gelir .. fırsat bulsak 1 

en gizli vaziyetleri bile buzlu cama 
aksetti~m~kte t~reddüt etmeyiz. 1 

Vekiller heyeti 
dün toplandı 

Muhtelif işler üzerinde 
görüşmeler yapıldı 

1 

1 
lstanbul 20 : ( A. A ) - Atatürkün 
rahatsızlıkları dolayisiyle lstan'1ulda 
bulunmakta olan başvekil Celal Ba 1 
yar, mutad heyeti vekile içtimai için 1 

vekil arkadaşlarını lstanbula cağır . 1 

mış ve bugün öğleden ewel Dol 
mabahçe sarayında toplanarak ruz 
nameye dahil işler görülmüştür. An 
karaya dönüyorlar 

Meclis reisi 
İstanbulda 

Ankara: 20 ( A.A.) - Büyük 
millet meclisi reisi dün akşam lstan
bula gitmiştir. 

İşçi sigortası 

Kanun meclisin bu devre 

sinde çıkarılacak 

Ankara: 20 (Telefonla)- lktisad 
vekaleti, işçi sigortası hahkındaki 
tetkiklerini bitirmek üzeredir. 

Önümüzdeki hazirandan .itibaren 
faaliyett. geçecek işçi sigoı ta idare 
si için kanun projeai hazırlanmakta· 
dır. Pr<>ie meclis açıldıktan sonra let 
kikten geçirilecek ve de hal tatbiki 
hakkındaki hazırlıklara başlanacak· 
(u. ldare mc olu& kazalara, meılc 
ki hastalıklara karşı sigorta işleri 
yapacak, ilerid" faaliyetini genişlete 
celctir. 

Yedinci tıp kurultayı 
mesaisini dün bitirdi 

Ankara: 20 ( A. A ) - Yedinci 
milli tib kurultayı dün mesaisine son 
yermiştir. Sekizinci tıb kurultayı da 
Ankarada toplanacaktır. 

Çok mükemmel bir hareket 

Ankara Kahvelerine 
Kütüphane konuluyor 

Ankara Gençliği Halkevinde 
Büyük bjr gayretle çalışıyor 

Ankaradan bir görUnUf ( X ı,arelll Halkevl ) 

(Ankara : 19 Tefrlnevvel) 
Ankara Halkevi bu sene zengin 

faaliyet programına cok hayırlı \'e 
çok istifadeli bir mevzu ilave etmiş 
bulunmaktadır. 

Ankara köylerine ve An~ara Şf'h· 
ri halk kahveleriylr. itfaiye koğ"uşu, 
Belediye temizlik İKİieri koğuşu gibi 
birçok vatandaşların toplu bulunduk
ları yerlere birer kütüphane koyarak 
buradakilerin boş zamanlıırını istifa· 
deli geçirmelerini temin etmek ... 

tialkevi kendi ati;!yesinde ha:ıır

lattığ"ı bu güzel kütüphanelere şimdi
lik h ılkımıı için en faydalı ve en eğ'· 
lenceli kitaplard;\n bir miktar seçerek 
koymııktadır. Peyderpey bu kütüpa· 
neleri iÜzel kitaplarla besliyerek da· 
imi aurelte balkuı :okumasınt ve._ müs- ı 
tefit olrr.asını temin edecektir. Anka· 
ra cezaevindcki vatandaşları da ih· 
mal etmiyerek bura için de iki kütüp
ane hazırlamaktadır 

Dün akşam bu kütüpanelcrdcn 
birincisi. Halkevi azalarından mürek· 
kep bir heyet tarafından Cebeci'de 
Aile Bahçesi karşısında Bahri Çavu. 
şun kahvesine genderilmiştir. 

Üzerinde "insanlığın birinci şar. 
tı: Okumak, öğrenmelC., yazısırıı taşı· 
yan bu güzel külüphane kahvenin 

güzel bir köşesine yerleştirilirken 
kah\'edeki Halk Cünıhnriyet Halke v· 
lerinin bu halkı düşünen faaliyetleri
ni takdir ve azaya, teşekkür etmiştir. 

Kütüphane yerleştirildikten sonra 
Halkevi azalarından biri bu kütüpha· 
neyi hepimizin evi olan Halkevinin 
gönderdiğini, içinde güzel ve milli 
kitapların bJlunduğunu söyliyerek 
okumanın faydalarını izah ~den blr· 
kaç söz söylemiştir. 

Genç aza sözlerine şöyle başla
mıştır. 

" - Sizlere içinde birçok kitap 
bulunan bu kütüphaneyei getiriyoruz. 
Bunu size hepimizin olan Halkevi 
gönderdi. Ümit ederiz ki hepiniz 
bunlardan faydalanacaksınız. içlerin· 
de eğleneceli hikayeler, .ibret aılna· 
cak vakalar, milli savaşımıza ait ya· 
zılar olduğu gibi herkesin mesleki 
bilgilerini nurlandıracak kitaplar da 
vardır. 

Şunu p<'şin olarak haber vere. 
lim: Size getireceğimiz yalnız bun
lar değildir. Sizlerde görecfğimiz 
okuma arzusuna göra kütüpanenizi 
imkan nisbetinde genişleteceğiz, da· 
ha başka ve daha çok güzel kitap 
lar getirmeğe çalışaca~ız . ., 

Bulgar kabinesinde 
Bundan sonra kahvede bulunan. 

!arı okumanın iyilikleri, mekt~pten 
çıktıktan sonra da okumanın şart 

ol•foğu hakkında tenvir etmiştir. 
Bundan sonra gene Halkcvi 

seyyar sineması tarafından eski ve 
yeni Ankara filmini göstererek cum· 
huriyetin yapıcı kudreti halka te
barüz ettirilmiştir. 

değişiklik yapılacak 
~ıı,~Udüs ; '20 ( Radyo) - İngiliz 
llıG,1 ~ 1 kasabalardan maada bütün 
~l'\ı Uman mahallelerini işgal etmek 
'tttinde kalmıştır. Her tareıfta 
tlla balar patlamaktadır. Ölenler, ya· 

Ônümüıdeki hafta bu vadid! 
kati kararlar verilecek ve hükumet 
bu kararları parlamentoya anede
cektir. 

Evımızde bır gramofon üç beş 
tane de ömrünü bitirmiş pilAk varmı? 
vay haline komşuların .. Evin pence· 1 

relerini, kapılarını açar ·mahallenin 
gözOn" sabahlara kadar uyku sok· 
mayız. 

işte radyoda bu çeşit, suiistimal O h•t• h • • ı· } 
ettiğ"iniz medeni vasıtalar &ırasıns 1 a 1 ıye, arıcıye, ma ıye nazır arı 

Halkevi geçen senedenberi hi'lk 
kahvelerinde ve halkın toplu bulun· 
duğu yerlerde konferanslar vermek, 
milli ve faydalı mevzular üzerinde 
sinama ve karagöz göstermek sure. 
tile bu vatandaşların eğlence ve is
tifadesini temin etmektedir. 

ilanlar çoktur. 
htv~~~plar bugün umumi münakalat 
lt~i 1

1 
ılan ettiler. Arap çeteleri büyük 

~tere de hücuma başlamışlardır. 
dtıı~tler)e çeteler arasında çok şid· 

LÇarpışmalar olmaktadır. 

Kudüs : 20 ( Radyö ) - Kudüs 
divanıharbince üç Arap hakkında 
verilen idam hükmü yüksek komiser 
tarafından ta~dik ve idam hükiimlt.ri 
derhal infa7. edilmiştir. 

katıldı Bir zamandanberi evler sokaklar ( k .. . 6 d rahatını sükutunu kayip etti . her kö o ma uzerıne nazır eğişecektir 
şe başında, her mahallede birkaç 1 
Hoparlör ciyak ciyak bağırmağa baş 
!adı. Akşamları çarşıdan geçmek bir 
korku, eve dönmek bir azap halini 1 
aldı. Radyo sahipleri makinelerinde 1 
ses kısacık bir düğme bulunduğu· 

nun farkında değiller ğaliba ... 

Sofya: 20 (Radyo)- Bulgar kabi· 
nesinde mühim mikyasta tad Jaı yapı 
lacakllr. Kabine azası hemen t<ıma

men değişcceİI tir. D;ıhiliye, hariciye 
maliye mızırlarıda dahiı olduğu halde 
kabinede alt\ aza değiştirilecektir. 

tıııd 0 ndra : 20 ( Radyo ) - Filis· 
•t~:1Araplarla Yahudilerden müte· 
dGtii' _bir teşrii meclisin kurulması 
lıtııı l'lulrnektedir. Yahudi muhacereti 
ltııııe~ durdurulacaktır. lngiliz müs

Kudüs : 20 ( Radyo ) - İngWz 
yüksek komiseri bir emirname neş· 
rederek bundan böyle çetecılere za· 
hire, sil.fıh ve herhangi bir suretle 
yardım edeceklerin mallarının bila 
muhakeme ıısadere ve imha edi· 
lecetini bildirmiştir. ~ ~nezareti Fılistin işi ile ya· 

SOn dakika: 

Unutmamalıdırki, hayretle hak· 
sıılık ve tecavüz birbirine çok yakın 
iki komşud..ır. Onları birbirinden ayı 
ran şey [başkalarının hürriyeti] deni · 
len bir saygıdır. Hiç şüphe yokki 
itstedigimiz gibi es)lenmek te, malı-

Harbiye naıareti general Marko 
nun uhdesine verilecektir. Şımdiki 
harbiye nazırı da ölen r.rkanıharbiye 
reisliği id«Aresin i ele alcaktır. 

Siyasi mahafıl kab:necie yapılacak 
bu büyük değişiklik hakkında hiç bir 
mütalea serd etmemektedir. 

Bu kütüphanelt'ri de ilave et
mekle cidden Lu hayırlı faaliyetle· 
ıini daha fayda 1 ı bir hale getiı miı:t 
ve halkın kültiir seviyesini yükselt
mek yolunda üzerine düşen vazife 
sıni görmüş ve boşuna geçirilen 
vakitlerini faydalı bir işle doldur
muş olmaktadır. 

/ 

'-......... ____________________________ __ 

' 11\giliz hariciyesinde 
değişiklik yapılacak 
~arıetyeye Eden getiriliyor 

~ l(Udüs : 20 ( Radyo ) . - Londrad · n alınan· bir habere göre son 
'itler dolayısiyle müstemlekit nazırile hariciye nazırlannın beşka 

.vazifeye tayin edilerek müstemlekit nazırhğına b~ka birinin 
iclye nezaretine de eski nazır Edenin getiıileceti ve bu suretle 

mızı istediğimiz gibi kullanmakta 
serbestiz .. Yalnız bu hürriyetimizi 
hudutlandıran birşey vardır. Başka· 

!arının sükuneti; başkalarının huzu· 
ru. Biz eğlenirken • komşularımızı 
rahatsız ediyorsak, hürriyetimizi kul
lanmiyor, başkalarına tecavüz edi· 
yoruz demektir. Çarşıda mağaza· 

mızda radyo veya gramofon, plAk 
reklamı yaparken sokaktan geçen· 
leri bizar ediyorsak, bir hakkımızı 
kullanmiyor, bir haksızlık yapıyoruz 1 
demektir. Halbuki, başkalarının hak• 
kına tecavüzden bizi menedecek 
bir bekçi vardır : Kanun . 

Binaenaleyh bu kuvvetin yaka
mıza yapışmasını beklemeden hür· 
riyetimizi ve hakhımızı insanca kul· 
lanmac)a alıtsak daha iyi olur. Son· 
reda medeni vasıtaları bir itkence 
Aleti haline 80kmak medent inean- 1 

Ingilterenin 
silahlanınası 

Londra; 20 (Radyo)- lngiltere 
nin silahlanması mevzuu üzerindeki 
müzakereltre hükumet muhafil:nJe 
devam olunmaktadır. Alakadar ma · 
kamlar bu hususta çok mühim pro 
jeler hazırlamaktadırlar. 

Umumiyet itibarile bütün küku· 
met manfili silahlanma yolundakiJ 
meaaiye ve diifünceye hararetle ta 

Bay Köse lvanof 

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

lstanbulda balık 
akını başladı 

lstanbnl 20 
mizden) - Son 

Halkımızın da bu takdire değer 
teşebbüs karşısında cidden müte 
şt:kkir vaziyette olduğuna kaniiz. 
Halkev!erine karşı duyulan teşek· 
kür onlt>rine serilen bu kitaplar dan 
istifade etmek onları okumak sure· 
tile öderıir. Ulus 

nizd n Adalar istikametine akın 
eden palamut balıklarından mühim 
mıkdarda tutulmağa başlanmıştır. 

Bu balıklar her gün motörlerle 
piyas.ıya getirilerek satışa arzedil. 
mekte ve çifti 4 - 6 kuruş arasın · 
da satılmaktadır· 

Balık almak üzere diğer taraf 
tan limanımıza 13 Yunan motörü 
ve 5 ltalyan gemi~i gelmiştir. 

Bu gemiler, babk alarak hare· . 
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Avrupanın harp kuvvetleri ve silahları 
,, .................................. __ . _________________ ~ 

Li SE ViS 1 , ..................................................... ~ 
• 

Te k·ıatının · elde ettiği adedleri ve 
a timatı Amerika Hükumeti neşretti 

"ParisSua~ gaıe~~nin Ni~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~-· 

york muhabiri yazıyor: lngilterenin, bankalarındaki altln ve Domin-
lngiliz başvekili B. Çemberlayn yonlarındaki ilk maddeler sayesinde, yakında kuv

Munihten döndükten sonra : 
"Öyle zannediyorum bizim vetler ehramının zirvesine çıkacağı muhakkaktır. 

ne~I aıbk yeni bir harbin faciala· •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• 
nnı görmiyecektir .. " demişti . 

Fakat bu sözleri söylcdiklen üç 
gün sonra da avam kamarasında 

şöyle dedi ; 
- " lngiltere büyük bir faali 

yelle silahianmağa devama mecbur 
dur. Ancak kuvvetli bir lngiltere· 
dir ki, A.vrupa sulhunu temin ede. 
bilir. " 

ngiltereye gelince, son zaman· 
!arda, hava kuvvetlerini Alman ve 
İtalyan Hava kuvvetleri derecesine 
çıkarmak için bü;ük bir gayret 
sarf etmektedir. Tayyaı e sanayii ça 
lışma metodunu yeniden organize 
ettiği için son üç ay zarfında lngil 
terenin istihsal :kabiliyeti çok büyü 
müştür. En fazla on sekiz ay içinde 
lngilterenin hava kuvvetleri stokı 
taınamile yenilenmiş olacaktır. 

buı dur . Aşağı tabloda gösterilen 
adetler Milletler Cemiye~ine bildi· 
rilen resmi adetlerdir : 

Deniz kuvvetleri 

Zırhlı ı Kr~: ı T.or Jdeni ı mec vazor pıdo zaltı mu 

lngiltere 15 59 161 54 289 

Fransa 6 17 61 78 162 

ltalya 4 25 112 81 222 

Leyli meccaniler 
imtihan evrakı 

Lise ve Orta mekteplere alına 
cak leyli meccani talebe imtihanına 
girmiş olanların imtih1n evraklarının 
tetkikine devam o'unmaktadır. 

imtihanda muvaffak olanlar 
Cumhuriyet bayramına kadar belli 
olacak ve ilan edilecektir . Bu sene 
Millet Meclisinin kabul etmiş olduğu 
500 fazla talebe ile beraber leyli 
meccani olarak a'ınacak talebe sa· 
yısı 700 ü geçecektir. 

Orta tedrisatın 
kadroları 

' . . 
ısımsız 

Maarif Vekaleti, Orta tedrisatın Askeri istatistik dosyalarını Ar. 
şivlerinin bir köşe~iııe atmağa ha· 
zırlanan teknisyenler bu sözler üze· 
rine dos} alan tekrar masalarının 

üzerine koydular. Çünkü, Avrupanın 
silahlanma hareketi büyuk bir faa 
fiyetle devam ediyordu . Ve Avru 
panın muhtelif harp makinelerinin 
inkişaf imkarılaı mı tetkik etmenin 
büyük bir ehemmiyeti vardı . 

Fransa ise, ecnebi teknisenle 
rın temin ettiğine göre, yalnız 
(Hücre) eksikliğinden değil aynı za
manda iyi motör fıkdanından muz
tariptir ve }erinde saymaktadır. 

1 Almanya 5 6 22 36 59 1 
sekiz aylık isimsiz maaş 
kadrolarını Vilayetteki 
göndermeğe başlamıştır. 

ve ücret 
okullara 

Harp zamanında ( casus ) adı 
verilen gizli ajanlar memleketler ine, 

kon şu devletlerin askeri dosyalarını 
tesis edecek malumat tedarik eder 
ler. Amerika hükumeti de bu ajan
ların rnketlerinden bazılarının neti· 
cesini resmen ilan etmiştir. Landı a 
t arafmdan da tasdik edilen bu adet 
)er sa yesindt diı ki, A vrupanın harp 
kuv'i etleri hnkkmda bir malumat 
edinmek mümkün olmaktadır. 

KARA KTVVETLERI 

Bir harp ancak elde edilen top 
rakları işgal edebilmek şartile ka· 
zanılabilir. 

Son kriz olmadan evvel teknisi· 
yenler. Fransa ihtiyat kuvvetlerinin 
büyük bir rol oynıyacağını söylü
yorlardı. Aşağıda toblo da bunu 
göstermektedir. 

Kara Kuvvetleri 

Talimli 
Hazarda ihtiyat 

HAVA KUVVETLERi Almanya 
Eransa 

Tayvare yirmi sene içinde Mo 
dern harbin en mühim elemanı de· Rusya 

900,000 2,700,000 

700,000 5,000,000 

recesine yükselmiştir. İtalya 
Rir harp zuhurunda onun en mü. lngiltere 

him rollerden birini oynıyacağı şüp 1 Çekoslovakya 
hesizdir. Evvela Avrupanm büyük Yogoslavya 
devletlerine aid hava kuvvetlerini 

Sovyet Rusyanın bugün ancak 
dört tane eski zırhlısı ve sekiz tane 
de kruvazörü vardır . Yalnız temin 
edildiğine göre muhtelif tonajda 
ve muhtelif cinsten birçok gemiler 
inşa halindedir . Mamafih sımsıkı 
kapanmış Sovyct hudutlarından bu 
hususta en küçük bir malumatın 

sızmasına bile imkan yoktur . Digcr 
taraftan Avrupanın birçok tezgah 
larında yeni yeni bir çok gemiler 
ya

1 
ılmaktadır. lngilterenin yeni de· 

niz inşaatı ise bir rekor sayısı ad
dolunabilir. Bugün yeni yapılmakta 
olan lngiliz harp gemilerinin sayısı 
yüz on birdir. 

1 

iş dairesi reisi şehrimizde 
1 

Birkaç gündenberi şehrimiıde 
tetkiklerde bulunmakta olan iktisat 

1 Vekaleti iş ?aire-si reisi .. Eni~ ~ehiç Ko 
ryürek ve ış Genel mufettışı Mehmet 
Ali Nasfet bugün öğlen evvel beray- 1 

tetkik Taı susa hareket edeceklerdir. 1 

Koşu atları başka 
vilayetlere götürüldü 

Şehrimizde y(\pılan sonbahar 
at koşularına girdirilen ve koşuları 
kazanan tay, at ve kısraklar diğer 
vilayetlerde yapılmakta olan koşu
ya girdirilmek üzere götürülmüştür. 

Süt ve yoğurtlar 

İzcilerimiz diin Ankaraya 
hareket ettiler 

Şehrimize geldiklerini yazdığımız 
Gaziantep , Diyarbakır ve Malatya 
izcilerinden 144 ve şehrimiz erkek 
lisesile erkek öğretmen okulu izci
lerinden 96 sı oku\ Direktör ve 
Beden terbiyesi öğretmenlerinin re 
fakatinde dün akşamki terenle An· 
karaya hareket etmiş ve istasyonda 
talebe velileri ve arkadaşları tara
fından hararetle uğurlanmışlardır . 
Erkek öğretmen okulu izcileri Yar
direktör lbrahimin refakatinde git-
mişlerdir. 

Türkkuşu talebeleı1 
Ankaraya gidiyor 

·yel 
29 Teşrinievvel Cumhurı k 

ramımızda Ank:ırada yapıla~~ 
büyük geçit resminde ru~ r 
gençleri de Planörle atlaına 9 

e 
pacaklardır . Bu atlamalarda k~• 
miz gençlerinden de birkaç btf 

bulun:ıcağı memnuniyetle ha 
mıştır . 

Yanardağ tepesinde b 

Elinden çakı ile yaralandı ' Otomobil t . ~~ 
Jlk defa olarak bir oto01° kl11 

Osman oğlu hamal Cemilin bir 
kavga neticesinde çakı ile Mehmet 
oğlu Mahmudu elinin üzerinden ya
raladığı şikayet edilmesi üıerine 
suçlu yakalanmış ve hakkında ka
nuni takibat yar_ılmıştır. 

İki komşu arasında 
bir kavga 

Ahdo oğlu Hilmi adında birinin 
karısile birlikte komşuları Abdo 
oğlu Mehmedi dövdükleri şikayet 
ve iddia edilmesi üzerine suçlular 
hakkında tahkikat ve takibata baş· 
lanmıştır. 

Sathk taş ve enkaz 

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

yanardağının tepesine çı 0 
Bu küçücük otomobili kulları•~ 
likan!ı 1888 metre yüksekl~~e,-e 
bir katır yolundan iler!ernıŞ k 
dan sonra da volkanın ağZ111~ 1 
otomobil yoluna devaın et~~~ 

Bu rekor Katanya 'f llrı 
bünce tescil olunmuş tur. 

Kasaları sessizce ~Ç9 
hırsızlar 

yd~ 

Londra zabıtası altı 11 
5e 

Londrada birçok mü esse 
1 

kasalarını soyan bir hırsız r ~ 
izi üıerindedir. Çete, kasa t 0 
mak için yeni keşfedilmiş 0! 
sonit ismindeki bir maddeY1 ~ 
maktadır. Bu madde hiç ses 5' ı 
madan patlamakta ve en 
kasaları bile paramparça ~; 
dir. Çetenin altı ayda çal 1

111 
bir buçuk milyon frangı gev 

Tayydre ile hayvıı~ 
nakliyatı 

ı d~ ~ 
ngiliz gazeteletinin ver 1 b' ~~ 

Bulgur döğme din:C taşı bü- berl~re göre, Londrada b 
tün teferruatile. nakliyatiyle uğraşmak üzer~ 

bir tayyare şirketi kurulrn• t 
Yukarıdaki ebatta mersin sükka 1 d ir. ) 

ri parla:C taı,ıtan 2500 add taş ve Vakıa şimdiye kadar tıı!ıo 
Rumanya 

tetkik edelim : \ Polonya 

1,500,000 14,000,000 

700,000 1,000,000 

120,000 500,000 

200,000 1,800,000 

150,000 1,200,000 

200,000 1,600,000 

300,000 1,300,000 

200'000 1,000,000 

500,000 1,000,000 

Elhasıl Avrupa Milletleri ken· 
dilerini henüz kafi miktarda müsellah 
ad etmemektedir.Her gün yapılmakta 
olan ve sayısını kimsenin bilemiye
ceği bir çok tank , top , mitralyöz 
Avrupanın tahrip kuvvetini biraz 
daha artırmaktadır . Belki bir sene 
sonra bugün verdiğimiz adetler alt 
üst olacaktır. Fakat buna rağmen 

milletlerin kuvvetleri arasındaki nis· 
betin aşağı yukarı ayni kalaca~ı da 
şüphesizdir. Yalnız bu nisbet lngil İ 
tne için değişecektir. Bankalarında 1 
altın ve Dominyonlarında ilk madde 
dolu olan bu milletin yakın bir za· 
manda kuvvc.tler ehramının tepesine 

Belediye zabıtası memurları son 
günlerde süt ve yoğurt satanları 
çok sıkı bir kontrol altına almıştır. 
Sütlere su katanlar, gerek çanaklar
da ve gerekse güğümlerde satılan 
yoğurtlara su karışhran ve kabla· 
rmı pis tutanlar para cczasiyle ce
zalandırılmaktadır. 

bunlarla beraber enkaz satlı ktır. arılar ve piliçler l>iıılercr kı 
1 Ayrıca enkaz satmak isteyen · uzaklara taşmmaktaydı. o~ ı 
1 ler de Ulucami cıvarında kömür pa. 

1 
yük hayvanlardan, bir caobj~ 

Hava kuvvetleri 

Hattı harp Mecmu 
tayyarelei kuvvet 

Rusya 3500 7000 

Almanya 2600 6500 

lngiltcrc 1700 15000 
ltalya 1700 5000 

Fransa 1200 3400 

Çekoslovakya 600 1200 

Hiç şüphe yok ki, bu sayılar 
takribidir. Malumdurki, hattıharp 
tayyareleri asıl muharebe tayyare.· 
leridir. Diğerleri talim ve nakil ma· 
kineleridir, icabında harbe de iştirak 
edebilirler. 

Tabloda da görüldüğü üzere 
Sovyel Rusyanm tayyare sayısı en 
ileri gelmektedir. Fakat Rusyad~ 
yaptığı bir tetkik seyahatından dö· 
nen Lindbergin de söylediği gibi 
bu tayyarelerden bir çoğu diğer 

milletlerin modern makinelerile boy 
ölçüşemiyecek bir vaziyettedir. Bit
tabi birkaç yüz bombardıman tay· 
yaresi miistesnadır. Mamafi Sovyet 
Rusya 230,000 amele kullanan 83 
fabrikasıııda mühim bir miktarda 
ihtiyat makinesi ve tayyare yapmak 
kudretindedir. 

Bugün ayda ordusuna 600 tay 
yare vermekte olan Almanya bir 
harp zuhurunda otuz günde bin tay 
yare imal edecek bir kudrettedir. 
Buna mukabil teknisiyenlerin söyle· 
diklerine göre Avrupanın en iyi ha· 
va kuvvetlerine sahip 0lmasına rağ 
men ltalya ayda 180 taY.yareden 
fazla imal edecek vaziyette değil· 

Türkiye 

Bulgaristan 
zarına dönecek yerde Abdurrahman ' ye ait bir fil, Hindistandıı~ il 

1 

Şenere müracaatları 11-15 9839 Jreye kadar tayyareyle geıır t 

ı Fakat yeni teşkkül ede~tf 
1 ,-------·----, ket İskoçyadan LondraY

3 Bu tabloda İtalyan kuvvetlerine 
muhtelif Faşist teşekküllerindeki 
yedi milyon insanı, ve Alman kuv 
vetlerine de muhtelif Nazi teşek· 
küllerindeki 800,000 Almanı ilave 
etmek lazımdır. 

l çıkacağı da muhakkaktır. ---------1 
Doğum 

Tu .. rkso·· zu·· kasaplık hayvan taşımaklll 
olacaktır. 

Lüks sığınakl11f 
I Bir çuval hırsızı ya kalandı 1 

Memlelcet hastahanP.si dahiliye 
müt~hassisi Doktor Osman Bozkur 
tun bir erkek oğlu dünyaya gel. 

Şurasını da söylemek lazımdır 
ki, silah altına çağrılabilecek insan· 
ların sayısı yukardaki tabloda gös· 
terilenlerden daha çok fazladır. Me. 
sela, Almanya büyük harbın baş 

langıcında onbir milyon askere sa· 
hipti. 

DENi Z KUVVETLERi 

lngilterenin deniz üstünlüğü mü· 
3nakaşa kabul etmez . Sahillerinin 
müdafaası , ve imparatorluk yolla· 
rının muha fazası için büyük bir de· 
niz kmveline sahip olmağa mec· 

• 
ı 

• 
ı 

K 

lngiliz Başvekili Çem 
berlayna hususi ve umu· 
mi işlerinde en faydalı 
mtişa vir olan, eşi Bayan 
Çemberlayndır. Bayan 
Çeml::erla}n her hafta 
evinde f ngiltert:nin en 
akıllı kadınlarını toplıya 

rak müşaverelerde bulu 
nuyor .• Ekseriyetle bu 
toplantıya iştirak eden· 
ler Bayan Runciman, 
Bayan Sayının, Bayan 

Samuel Hor ile Dif Kuper ve Ede· 
nin eşleridir. 

Başvekil Çemberlayn 15 eylulde 
Hitlnle k:u!\ıl.:ıtım:ık iİZf'rP RPrht.-c 

Ali oğlu Mustafa Balat adında miştir. Yavruya uzun ömürler, güzel 
bir şahıs Ahmet oğlu Yahyanın bir 

1 

io;tikballer dıler ana ve babasıııı 
boş çuvalını çalıp giderken yaka· tebrik ederiz . 
lanmış ve hakkında kantini muamrde ~ - ~ ~ 

yapılmıştır. j iı~ . t. 
c ,-JıM,_r~' 

Bir küçük. ço~uğun~ 
matıfetı > .... , 

Halil oğlu oniki yaşlarında Dur 
muşun Ahmet adında birisinin yedi 
lirasını çaldığı şikayet edilmesi üze
rine suçlu yakalanmış ve tahkikata 
başlanmıştır. 

-

20 Te,rlnlevvaı 938 

Gök yüzü kısmen bulutlu, hava 
hafif rüzgarlı, en çok sıcak gölgede 
27 dere·ce, gecelt>ri en az sıcak 14 
derece. 

-
Kadınlar kabinesi 
gadene gittiği zaman karısı Dovning 
Stritdeki evine Londranın tanınmış 
ve dirayetli kadınlarından bazılarını 
çikolat ziyafetine d:ıvet etmiştir. Bu 
fevkalade ziyaft:tten hariç olarak her 
hafta, bilhassa nazır !arın kadınları 
bayan Çcmberlaynın evinde toplanır 
birçok meseleler arasında dünya sul 
hünden de bahsederler. Halk dilin· 
de kadınların bu toplantısına "'fngil 
terenin kadınlar kabinf'si,, namı ve 

rilmiştir. • 

"Kadınlar kabinesi,. bütün lngil 
~m.'i::J•'UldA hir 

çok şayi~ ve efsane haline getir;}. 

miş hikayeler de söylenir. Kuvvetle 

söylenen en mühim şayia şudur ki 

Bayan Çemberlaynıtı riyaseti altın 

da müzakerelerde bulunan en dira 

yetli fngıliz kadınlarının verdiği ka
rarlar, ui ahara, lngiliz kabinesi tara 
f ından resmi şekle sokulur, Filhakika 

Bayan Çemberlaynın lngiliz politika 

sında mühim rolleri olduğu muhak· 

kaktır. Ondan sonra ikinci derecede 

gelen Bayan Mad Hordır. Bu kadın 

Gündelik siyasi gazete 

Abone şartlan 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
ıoo 

100 

1 - Dış ınemlekct'er için Abone 
' bedeli değişmez yalnız posla masrafı 

zammedilir. ı 
2 - ilanlar için idareye müra-

caat edilmelidir. 

senesinde kocasiyle birlıkte tayyare 
ile Hirıdistana uçmuştur. Londrada 
yapılan kadın toplantılarında ekseri 
yetle bu kadın riyaset makamına 

geçirilir. 

i 

"fngiliı kadınlar kabinesi,, nin 
en malumatlı ve durendiş azasından 
biride Bayan Runcimandır. içtimai 
meselelere vukufu olan mebusluk 

eden bu kadın, birkaç lisana vakıf 

tır. 

Çekoslovakyada anket yapan 

ve hakem olarak bulunan ve yakın 
da harbiye nezaretine tayin edilece 
ği söylenen Lord Runcimanın da en 

D ünyanın her tarafıodai~ 
gazlerden korunmak ~ 

naklar yapılıyor. Fakat L~iÇ 
yapılan b;rtakım sığınakla! 
hesiz bun'arın en lüksü ıl ur·0 

Bunlar on kişi almakta 1 

r isinde radyosu ve teleforıll 
Bu suretle sığınakt .. kilerirı 
münasebette bulunmaları te , 
dilmiştir. Lüks sığınaklara ~~ 
yecek maddeler de kool11

11
, 

Fransantn ye~' 
• 1 

Ankara elçtS 
,, g' 

Fransızca 'LPntransij~o , 
de gördüğümüz bu fık'81 sanın '\rıkaraya tayin et 

elçiyi alakadar ettiğiodefl• 
alıyoruz. ,~ 

"F . A kıı ransanın yenı n ~ 

Masigli, cemiyeti akvarrı~0 b' 
danberi bu müesseserııP 
müdafiidir. p.~' 

Massigli, Cenevrede, 
1 

an'ın başlıca mesai arkad 11t 
tur. Onun zamanında birÇO J 

. se 
haslarla nazırlar değ:şrrı•Ş LB 

· ı · F B ı rn°
11 

sıg ı, . erte.onun 
11 

rağmen kendisini haricİ)'e·ııı• 
ne ithal eden Briyan'a dıı1 

kalmıştır. t' 

F. Bertelo .. hariciye ~dil 
olanların daima haki~ . 0 ~ 
iddia eden ve başvekılıJlı . 
ne aldığı insanlara mev~ı 



Tnrkıozft 

, -- 1 Seyhan vilayetinden: ' ~" r Mahalle Mıkdarı Muhammen 
ı t ·ı ve metre kıymeti 

,.~ f:.,,g ( a 
0 

'\#JıP j Sokağı No. C~i murabbaı lira _H_u_d_ud_u _________ _ 

Babıtersus 20 Hane 500 Gün doğusu; demirci Simon vere· 

Z K sesi Nezaret ve kısmen boyacıyan 

il Zıar Hıçır oğlu Avadis iken elyevm a Va } ) Vanlı polis Celal ve kısmrn Kıbrıs. 
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\Osman erken 
~~aya gidiyordu 
~8flların bah· 
~ gelince çit -
~ •tlıyarak içeri 

• w .. w • Yazan • .. •• .. • na koca bir mendil 

1 l soktu. Ve oracıkta 
Hik8yeci . hazırladığı atına 

lı Ahmet Besim ve Bekir; 
Günbatısı; Musa oğlu Mehmet hane· 
si, poyrazı umumi yol, kıblesi bak· 
kal Ahmet ve kısmen fotoğrafcı 

, bindirek onu alıp 
• •• - - •• - •• •• .. - •• •• • ğötürdü. 

H!.iseyin hanesi 

1 - Hususi idarenin tahtı tasarrufunda bulunan yukarıda mevki, mik 
darı ve hududu yazılı hanenin mülkiyeti açık artırma suretile ve peşin 

para ile satılığa çıkarılmıştır. 

'· 
Guı ·· . ~la sum ınekleri ve mandaları 

~k Üzere kuyu başına inmişti. 
~ u .evde bulamayınca Osman 

'
11 bır küfür savurarak işine geç 

ı.-a_'.11ak için uzaklaştı. 
l\o .. 

' Yun en belalı, en hovarda 
~;nlısıydı; sataşmadığı kız, yap 
'; 

1 rezalet kalmamıştı. Birkaç 
~ tkclerniş, birde katil cürmünden 

Üç ğün sonra, benzi sararmış ve: 
bitkin bir halde Güls[im, Umurlunun 1 

arka yollarından geçiyordu. 1 
Köye uğr ... madan doğruca Aydı I 
na yollandı. Köye hangi yüzle \ 

girecekti? 

2- Şartnamesi husu ;i muhasebede görülebilir. 
3- Artırmı 11-11-938 cuma günü saat on birde vilayet daimi en· 

cümende yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mıkd<Jrı 37,5 liradır. 

21-25-29-4 9885 Aradan altı ay geçınişti. 'Bir gün 
Aydına gitmiştim. Pazardan öteberi 1 

almak için çarşı".la do'aşırken birden ' ---------------~-----------
Gülsüm göı.üme ilişti. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
1 

Ciı~I ~amda yatmıştı. Şimdi de 
~ llıun başına bela kesilmişti. 

Utlaka onu kötü maksadına 
eylemek istiyordu. Evvelkilerine 
1~1 gibi ona:.fa "seni alacaağım 

, 'rıışarılıyacdk, sonra yüzüstü bt· 
Caktı r , 

Yüzü büsbütün sararmış ve çö
kecek kadar zayıflamıştı. Ayakta 
zor duruyordu ... Yanına yaklaştım: 

-Kız, nen v.ır. dedim, hast~mı· 
sın yoksa? 

-Ah, sorma, bey dedi. Ne ettim 
de köyden a rıldım. Başıma bir dert ge 

di. Kötü şeymiş konaktaki doktor 
bana bakıyot. Her hafta iğne vuru 
yorlar ... Daha da böyle dört yıl iğ

Hın listm, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müe ;sese na. 
mına getirilen en müntchap. tdze ve kokulu çaylardaıı vukuf ve itina ile ı 
yapılan harmanlardır. Her zevı\e göre değişen numaralı tertipleı i vardır. 1 
Muhtelif ı:ins ve büyüklükte kutu ve palretler içerisinJe satı 1 ır. Ambalaj ! 

~•kat onu tanıyan Gülsüm söz 

~ti 'llırı kanmadı .. Daha geçen y 1 ab 
~ Sek?aşına gelenleri unutmamıştı. 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin t~minatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 

ı 

'd. •nenin Mustafa' "seni alaca 
fttıye orıu kandırmamışmıydı? 

' tekct Lir çok mahkemeden 
~ 0ııların nikahlarını güçbela kı 

nelenecek mişim. 
Bunları söylerken ğözleri yaşardı, 
büsbüntün bitkin bir halde devam 

bökkaliyelerde satılır. 
Umumi depolan ; 

altında) 

fstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı ! 

.. Q41ardı. 
etti: 

Aman hey, ne o'ur, beni gördü
ğünii köydekilere söyleme .. 

Sonra gözlerini yere indirerek 
hayattan ve cemiyetten fırlatılmtş, . 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK -:- lstanbul . c. ~~~n o günü gülsümü göre-
1\it •çın kızgın kizgın çalıştı. 
't.r,.Şarn gene soluğu onlarda aldı. 
~ evde y:1lnızJı. Annesi kız ka· 
~ al~rak komşulara geçmişti. 

çıkarılmış boş bir varlık gibi sarsıla ------------------------

sarsıla uzaklaşlı,. ( TAN Sineması ) ~ l~u~ bir yandan saçta baz 
' Pışıriyor, bir yandan da kızar. 

'' . ~ hazırlıyordu. 
~i: •n onu yalınız görünce se Adana asliye 1 ci hukuk 

, hakimliğinden : 
lıf' 'dı l<ız, dedi, sabahleyin seni N :322 'Qı bulamadım. Neredeydin öyle 

0 

? j Adana inhisarlar idaresinin ceyhan 

t ~lsürn osmanın böyle apansız müdürü Hayri veresesinden haluk ve ar· 
ıırişine içerlemişti. Yüzünü ek- ka<laşları aleyhine ikame eyledigi mü 
tk cevap verdi: · 1 bayaa ettikleri tütünlerin evsaf ve 

?'Nerede olursam olayım, sana 1 şeraiti haiz olmamasından dola}ı 
1 zarar ve ziyan olarak maruz kal 

~ız pek kafa tutuyon bugün 1 dıkları 950689 kuruş alacak dava· 
ı;:ı .. ,' günaha sok~cdn sonra,. i sının yapılmakta olan duruşmasında 
·ıtı: şu kafadan vazgeç te, dedi müddea aleyh!erden halukun göste 
"~ Yap ... Yoksa?.... rilen adreste olmadıgı ve mahalli 1 
"Oyl ikametinin meçhul bulundugu anla 
"' CCo yarım saat konuştular. 
rakat b" t" 1 şıdıgmdan davetiyenin namina ilanen osm n ır ne ıce a ama. . . 
ayrıldı "tt" tı bl iğ n ~ karar veı ılmışve duruşmada 

, gı 1
.. 1 • 9 30 l"k •ham O 1 d .. 14· l 1 938 pazartesı ~aat , ta ı 'lii Y gen~. sman ova • ıan o· 

8 
Yordu ... Gülsümün anası 0 gün 1 edilmiş oldugundan mumaileyh Ha-

, 
0Yrnak için Mustafa Mollaların lukun mez~ür gün ve saatte mahke-

Qırı, gitmişti... 1 mede hazır bulunması veya vtki"i 
O fırsattan istifadeyi aklına ko , kanuni göndermesi lüzumu ilan olu 
~ b'rtıan yolda gelirken şöyle bir nur. 9885 

azu ladı: 1 

;_Şitndı· G"I .. d 1 
~ıJ u sume anasının gece e 

Pamuk iş Limited a kalacağını, ve onlara yiyecek 
tJ ~\Oraya kadar götürmesini ba
l 'ttı11 1 ~h ettiğini söylerim. Öte side 

tı lılec ğ" · 1 ı.:.\ı· e ım ış .. ,,, 
ltı .• 

\ı Onün Jen geçerken durdu. 
trıdi· ' . . ı Kız, Gülsüın... Bana bak bir 

~iil .. 
1t1• ~en çitin ortasından başını 

N srnanı görünce kızlı ve: 
ta c o, g ·ne bir şey mi isti yon 

Ordu ' . 
C .«\nan bu akşam gdmiyecek. 
~ece de darı soyacaklar. 

Çırçır 
1 dan: 

Fabrikasın-

1 Sayın müşterilerimize: 

1 
Yer!i pamuk işlemiye başlıyaca

ğımızdan bir hafta zarfında Klev· 
lan3 Çiğidini bldırmıy<ınlara yeıiı e 
Y nli ÇığiJi verileceği ilan olunur. 

9877 3 - 7 

Defterdar-
aj:a ~enbi~ etti; Gülsüm yemek 
d, bıze deJi .. HıJi sen d~ ç;ı -

(}$ "ran, gün batmadcın yola çık ... 1 

Seyhan 
lığından: 

Lllı~n bunları söy'iyerek ve içi l 
qırı ı Mersinin hastahane caddesinde 

~~Is: a gülerek uzaklaştı. . emvali metrukeye ait şekerleme 
~o U 

11 
yemekleri hazırlamış ve Fabrikasında mevcut bulunan buhar 

ı-ttlllrnuştu. Molla Mustafala-
lıı ~~••n• ayrelma yakla~tıiı za· 

t'ıı ıların arasından biri sıçrıyarak 
, O atıldı. Bu o domuzoğlu do. ı 

.. •tnandı. Demek onu. tuzağa 
~· .. 

makinelerile alat ve edevatı pera· 
kende rnrctile ve pazarlıkla 31110/ 
938 Pazartesi günü saat 14 de sa 
tılacağından talip olanların lçd Def 
terdarlığına müracaatları ilan olu 

u. Kız bir an şaşırdı. Batırıp 
h vakit kalmtdan Osman i nur. 

Bu Akşam 

Sayın müdavimlerine Şampanya gibi tatlı, sarhoş edici, şen, şuh ve çok 
cazip bir komedi şaheser olan 

(Lüks hayat) 
Funsııc1 sözlü , aşk ve zerafet filmini sunuyor. Gülünç ve enteresan bir 

mevzu, nefis ve ince buluşlar kahkaha, ntşe ve han ket dolu 
güzel bir Vodvil 

TEMSiL EDENLER: Asri ve Cerbezer genç. kız rolünde 
( KAROLE LOMBARD) 

fJeal Metrdotel Rolünde ( WILIAM POwEL ) En çok beğenilecek ve 
sevilecek enfes bir film 

ilaveten : Bela Lugozi'nin temsili 

[ Doktor Şandu ] 
nun 3 ve 4 cü kısımları sonsuz istek üzerine bu programa da ilave edilmiştir 

DIKKA T: Filmlerin uzun olması dolayısile sinema saat tanı 8 de 
Şandu filmile başlıy;tcaktır 

Yaşı küçük fakat sanat kabiliyeti yüksek bir .şahsiyet 

(Deanna Durbin) 
Şiir, musiki , güzellik ve fevkaladelikler filmi 

Üç Modern Kız 
da emsahızdır .•. 

Pek Yakında, Pek Yakında, Pek Yakında 
~875 

Seyhan Kültür Direktörlüğünden: 
Muhaımmn 

Kız lisesi Erkek lisesi. öğretmen O. bedeli 
Eızakm cinsi kilo kilo kilo kuıuş --

Kuru soğan 1000 2000 3500 4 
Maden kömürü 40000 50000 70000 2 50 
Beyaz peynir 1000 500 1..00 55 
Sabun 1000 800 1200 40 
Zeytinyağı 1200 600 1200 55 
Sadeyağ 5200 2800 4000 100 

Adanada erkek ve kız liselerile erkek Ö~relmen okulu için )Ukarıda 
mektep üzerine cinsi, miktarları ve muha nmen bedelleri yazılı erzaklara 
tal p zuhur etmediğinden on gün müddetle yeniden eksiltmey,~ konmuştur. 
Yevmi ihale 24-10 938 pazartesi saat 2 de Seyhan kültür direktörlü 
ğünde yapılacaktır. 

lıtirak edeceklerin %7,5 niıbetindc teminatlerile birlikte müracaatlan 

Sahife 3· 

Yeni sine-ma mevsımının iki büyük fılmi birden ... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Mevsimin yeni, güzel, hoş iki büyü'< ş:ı1~ieriı1i bir.:l.!n g:J ıte·m !k sure. 
tile muhtere.11 m:işterilerin.! hiiyük ve zevkle seyredilebile-cek bir 

proğfam takdim ediyor 
1- Aşk-Dehşet-Heyecan- Sergüzeşt - H:ueket filmlerinin en gliıe 1 

ve en fevkaladesi. Taııırımış dört büyiik Yıldızın en verimli eserleri 

--------------------------
Öldüren zehir 

Oynayanlar:Cester Morris -Madge Evans-Leo Karillo-Frank Mc Hugih 

2- Y<ılnız Bir macera filmi d!ğil ayni zam:ında aşk-heyecan
Müzik şaheseıi 

(Kardeş intikamı) 
Oynıyanlar: Jon Mayner 

Gişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

Pc k yakında ... Pek yakında .. Pek yakında .. 
Kış geceleri mangal başında ninelerimizden, dedelerimizden seve seve 

dinlediğimiz Şark masalı 

(Arzu ile Kanber) 
Türkçe sözlü-Tü.rkçe musikili, rt'nkli film:ni görecebiniz . Bekleyiniz 

Telefon 250 Asri 9878 

DOKTOR 
Ziya 

Birinci sınıf 

Rifat Tümgören 
Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

Her gün hastaların• Abidin paşa caddesi Saracan 

mahallesi 125 numaralı muayenehanesinde kabul 
ile teşhis ve tedavi eder 

9877 2-15 g. a. 

Yeni çık~n kanun ve nizamlar 

Avukatlık Kanunu 
Kmııırı t\'u: 3 t<ıy l\alml ıarılıi : 271611938 

l\rşrı tanlı ı : 14 '7ı /')88 

- Diinden artan : 

Madde 133 - Müvekkilin teadclüdü halinde- hunlardan her biri ve sul · 
han neticelrnen işler.le-, taraflar, avukat ücretlerini tediye humsunda mü· 
teselsil borçlu sayılırlar. 

Madde 134 - Avukat müvekkili tarafından verilen veya onun namına 
aldığı emval ve nükudu ücret ve masrafın tediyesine kadar ve alacağı 
ni b tinde yedin fe hapsedebilir. 

Avukat, mukavde ıle kararlaştırılan veya hakim tarafından takdir o
lunan üc:retinckn dolayı kendi mesaisi neticesinde müvekkilin muhafaza -
veya iktisab eylediği emval üzerin-le diğer alacaklılara k:ırşı rüçhan hak 
kını haiıdir. Rüçhan hakkı , vekaletnamenin tanzimi tarihinde sıra alır. 

YEDiNCI BAP 

Mesltk sigortası 

Madde 135 - Bir baro levhasında kayı Ilı olan h\!r avu1<at meslek 
sigortasına yazılmı:ığa mecbur,iur. Bu sigortaya aiJ p:>lıçeler baro kasa
sında veya idare rn°clisinin le ı~ib edeceği bir bankad.ı bu meclİ3 naınına 
saklanır. 

Sigortaya yazılmayan vq' birbiri adı sıra iıcı hksiti ödemeyen avu· 
kat taksiti ödeyinceye kadar işten men dilir. 

MadJe 136 - Meslek sikoı tasını şartları haysiyet divanı taraFın.:!an 
tesbit olunur. 

Adliye Vekaletinin tensib e lecegi altı baror.un idare meclisi tarafından 
seçilmi:;; olan müınessil:er kanuni mec?uriyetten ve toplu bir müşteri 
kütlesinin bulun'lıaiınJ.ın doıan fayJıları ileri sürerek birinci fıkraya gö 
re tesbit olıınar. şartları kahul eden şirketlerin tekliflerini tedkik ve bun. 
!ardan c.vukatlık mesleğine en uygun ve müsaid gördüklerini tercih 

e<ierler. . . 
Biri ıci fıkraya göre t<'s')it olunan şartlar Ankara, lstanbul ve ızmır 

gazeıeleı inde ilan olıımır. 
Madde 137 - .-:>igorta nıüddetınin hitamından önce aiınacak tazmi

natın vüzde b'rinin kalan seneler adedile hası ı darbından elde edilecek 
yekun. ile sigorta mü lJetinin bitm ·si üzerine alınac.ik tazminatın yüzde 
biri avukatın mensub olduğu baro kasasına yatırılır. Bu para mühtaç avu . 
katlara aid aigorta primlerinin ödenmesine tahsis olunur· 



Sahife : 4 

Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
-------- KiLO FIAT_I __ ___,=--------

Satılan Mikdar 
En az ı En çok 

K. S. K. S. Kilo 
cINSI 

·- ı= ~- -~--

Koza 5,75 ~-1_6_,3 __ 7 __ _ 
-Piyasa parlağı .. 26,25 I ___ _ 

Piyasa temizi-,, ı 
-ıanel. ----
-iane II-. ----- ·ı -----Ekspres __ ...,.....,,..--

Klevland 29 1 36,50 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı - Siyah ___ - - -----

~----------=---ç=--l_G~l_1_· ----------~~-
Ekspres ı -iane --- ------ -----·- -------
Yerli "Yemlik" ı----,ı 

- .. --"Tohumluk ,, 3,12 1 3,22 -------

HUBUBAT 
-Bu~day Kıbrıs 1 
------Y-er-li--~ :---

" 

_____ \ ______ _ 
- ,. -Mentane -

----ı-----A rpa 
~-----Fasulya __ _ 

Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
--=--=--------·-----·-~--- --------Keten tohumn 

Mercimek 
Susam 14,45 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

ı.. üç .. " 
:.Ö ~ Dört yıldız Doğruluk 
~:.: 
..E c üç .. .. 
.~ -g Simit ,. 
~ ~ , __ D_o_"r_t~y_ıld_ız_C_u_m_hu_r~iy_et ___ 

1 
_____ 

1 
r-- üç 

' 

" il 

Simit " 
Liverpol Telgrafları 

20 / 10 I 1938 
Santim Ptne 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 5 23- •:_:LJ-r_r.t=---=-----ı----
v 4 8 l _R,......ay __ iş.._m_,,a=rk ____ _ 

1. Teşrin a. -- Frank (Fransız) -3-35 
_2_. _K_an_u_n_ .. ____ , __ 4_ ~ Sterlin (ingiliz) -5- --W 
_H_in_d_h_a_zı_r ____ ,_3,_ 97 Dolar (Amerika) 126 j 32 

Ncvyork 8 l 4 -Frank ( İsviçre ) 00 00 

,. 

. KiımbarMj biri' 
1 

... .... 

TlJRJCfYE 

~IRAAlii1HAsJ 

Doktor Hamdi Onar ('f'f' 
~-~ ---------------------------------
Kadın hastalıkları ve dqğum mütehassısı 

Seyahatından avdet edrrt·k hastalarını her gün Kızılay civarındaki 
muayenehanesinde kabul etmeğe başlamıştır. 9873 g.a. 2- 5 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 
---- --- - -- . ·- ____ .... _._ 

Dikkat 

ş 

ı 

k 
ucuz 

s 
a 
w 

g 
ı 
a 

m 
•• 

Türksözü 

,,Ateş ,, Geliyor 
Sobaları 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocaklarını 

Yakında 

Yalınız 

Omer Başeğmez 
Ticarethanesinde bulacaksınız 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

9490 8-90 

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

iktisat Vekaletinin 19 . B· 938 tarihli resmi gazetede neşrettiği yeni bı!z 
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 Top m. Top F. 

Çif çi 2 7 5 36 630 
Astarlık 14 85 36 677 

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

2 - Kabul edilen siparişler sıraya ithal edilmek şartile gönderilir. 
8 9602 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını hergüıı sabahtan akşam~ kadar kabul eder . 26- 26 9714 

-----------------.-.---------------~~·-------------
P!Sr.-'!~-~--.__--....... .....,.--~cmçı-.:n~ 

l~~UJt 1 ! 11 . jlJiA 
· CAN KUDTAQ.ll:l 

21 T~şıinievvel 19 

1 BELEDİYE iLANLARI 
----------------------------------------~ 

Kiralanan yerler için hem konturat yapmak, hem de b-:lediye~ 
ettirmek icar, akar nizamnamesi mucibince mecburi olduğundan r 
cezalandırılmalarına mahal kalmamak üzere keyfiyet şimdidtn a• 
lara ilan olunur. 9874 18-20-22-25 

ADLER ... 
Adler.. Adler .. 

Dünyaca tanınmış meşhur ADLER 
markalı bisikletl..rimiz gelmiştir. 

ADLER 
Bisikletlt:rinin biitün teferrüatı 

KRO.\ı1 ı>lduğu için kat'iyyen pas
lanmaz. Ucuz, şık bebek arabalarımızı 

Adler ve ~inger 

Bisikletlerimizi, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERIKA yazı makine

lerimizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimiz 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticaretha~ 

Başel Telefon : 168 
9490 

Telgraf : 
7-90 

Seyhan Defter
darlığından: 

.. dd' l Adana C. rd&J 0 

1 

Umumili~~nd~ 

Bahçe hükumet konağı
nın tamiratı onbeş gün 
müddetle açık eksiltme
ye konulmuştur . 

1 - Tahmin Bedeli (1498) lira 
(66) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat ( 112) 
lira (50) kuruştur. 

3 - · Şartnameyi göt mek iste. 
yenler her giin mal müdürlüğüne ve 
isteklilerin de 26/ 10/938 Çarşamba 
günü saat (15) de mal müdürlüğün 
de müteşekkil komisyona müracaat
la ıı ilan olunur. 

15- 18-21- 23 9864 

Seyhan Nafia müdürlü
ğünden: 

1 - Adana ismet lnönü kız 
enstitüsü Çamaşırhane, mut1>ak ve 
ütü dairesi ilavei inşaatında iki as
piratör, bir Su kaynatma kazanı 
(525) lira keşif tutarı ile pazarlığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Pazar!ık 7 /11/938 Tarihi· 
ne müsadıf Pazartesi günü saat ı 1 
de Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - isteyenler keşif evrakını 
görmek üzeri! Naf.a müdürlüğüne 

muracaat edebilirler. 
4 - Lt'!klilerin (40) lira müvak ' 

kat teminat vermesi icap etmekte
dir. 

9887 21-26- 29 -4 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında 

Yeni eczahanedir 

Yitik tasdikname 

~ Sayılı ve 2.· 10/937 tarihli, 
341 Adana Kız Lisesi onuncu Sı

nıfından aldığım belgeyi gaip ettim. 
Yenisini alacağımdan Eskisinin kıy
meti olmadığını ilan ederim. 

Çınarlı mahallesinden 
Bthiye Eken 

Açık olan yirm1 1ıra 
na cezaevi gardiyaol~t'~ 
seçileceğinden taliblerın 
bitelerile Adana adliye jıl 
reisliğine müracaatları il C. 

..el 
Çiftçi fabrikası 111ıJ 
ğünden : . 

- 'I ·ıniııP Sayın muşterı erı 

mızd-ı çektirdikleri P3~ııdel' 
'b' t zitn•l'I çanlarının tarı ı an ıdı 

bir hafta zarfından ka . ·rı 
tak~irdc beh ·r balya ıÇI ·bi 
kuruş ardiye alınacağı 11 

btf 
larında vukuu melhuz .k-,,; 
zarar ve ziyandan fabr~ . fi 
liyet kabul edemiy~ceğıfll 
terilerimize arzederiz • 

19- 21 - 23 

Çukurova b' 
·· d ·· 1 ·· g"' u·· ııJ mu uru 

,ı 
Tohumluk için salıP r"' 

k·ıo a Y" 
bin kilo yulaf, 900 1 

0 
.. 0dt 

~ (1l 
kilo buğday 15 gun 

tur· C tksiltmeye konulmuş 
ihalesi 22 10/938h•" 

günü saat 11 de CeY ııc:'~ 
· yııP1 

salonunda ihalesı 11ııfl 
Yulafın beher kiloS~'~ 

men kıymeti 3,45 ve ş ~ 
ve Buğdayın 3,75 k0101eP 

bl"O 
muunun muhammen te 
75 kuıuştur. Muvakk3~1,, 
lira 23 kuı uş olup 
yatırılacaktır. · .. b,ı' 

Şartnamesi herg0 " '/ 

besinde gör ülebitir ve 
bedelsiz verilir. e . ~ıc J 

Eksiltmeye iştıı 3 2" 
teminat makbuzları ve 1d 

.. rf1 
kanunun 2 ve 3 eli. l'kte 

1 bır 1 
yazılı vesıkalarıy a u' 
ve saatta komisyona ~ 

11 -14-18-2 

Macid 

8 


