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5 Kuruş 

Belediye intihabı bu 
ilkşam bitiyor Atatürk 

Seçim salonu dün 
çok kalabalık oldu 

~~ir .'.'1eclisi azalarının intihab 
ıııe dunde sabahtan akşama ha· 

in ~evam etmiştir. Seçim müd-. 
~ ~u apanmasına bir gün kalmış 
~b,ı°:an dün seçim salonu çok 
lntiıha olrnu~tu. . -

,'i nih P muddetı bugun akşam 
ııı ayete erecektir. Bunun için 
Q Salonunun bugün çok kalabalık 

1 
tahmin edilmektedir. 

1-alkın kolayca reyini verebilmesi 

için cetvel ve defterlerin başındaki 

memurlar fazlalaştırılmış ve bu suret 

le seçicilerin adlarının suhuletle bulu 
nabilmesi temin edilmiştir. 

Bu akşam bitecek seçim işinden 

sonra reylerin tasnifi başlayacaktır. 

Tasnif, usulu dairesinde seçim heyeti 
mümessilleri huıurile yapılacaktır. 

ŞiMDi DE ÇEK - SLOVAK MESEL Et 

ekoslovakga muvak
Qf devlet reisi seçildi 

,~ ~ 
a" T· . düzelinceye ka

başında bulunacak 
' ızo, vazıyet 

11
'' dar idare 
e Macaristan tazyiki arttırdı , 

Polonya da Peşteye müzaharettel 

Pragdan 
~t. 
lıkkır ' 7 ( Radyo ) - Bay Tizo 
~I d~l devlet reisi seçilmiştir. Va

uıer 1t b ınceye kadar Bay Tizo 
ç,~Şında buluuacal..tır. 
llıeı;'s_Iovakyadaki bütün bankalar 
~!la Yı durdurmuştur. Çek-Alman 
ııı~ 1 tesbit edilmedikçe hiçbir 

-'ir. Uessese işlememek kararı ver· 

Çek 
0 tı ihr rdusunun son zamanda top

ltekı~Yat efrat kısım kısım terhis 
~ ır, 
raır 

"r,k ' 7 ( Radyo) - Eski Çek· 
Ya .. 

uzaklaştı 

ı il cumhur reisi Bay Beneş 
r~ 1!~ao e beraber d<in gece ansızın 

~, Uzaklaşmıştir. 
1 .l( . 7 ( 
, liıesete ... Ra_dyo) - ~ek -Slo· 

.~ ''ttJe 51 uzerınde partıler erkanı 
liı•kt çalışmakta ve ihtilafı halle v, adır. 
rşov 

~ 1, a : 7 (Radyo ) - Slovak-
'• "•aca . llı•tb rıstana ilhakı meselesi 
~1, 1 Uatında en mühim mevzuu 
~~a "1~kt:dir. Macar hariciyesile, 

arıciyesi arasında sıkı te· 

Leh hariciye nazırı Bay Bek 

maslar yapılmaktadır. 
Çek hükumetine karşı tazyikler 

!artmıştır. Polonya da Macaristanın is-

i teklerinin verilmesi için israrla müza
harette bulunmaktadır. 

,, lttık'un Ankara ziyareti 
1llıanya, 
lllilyon " 
G~ 

ıı 

elli hükiimetimize yüz 
rayşmark kredi açtı 

A 

\ı 
'l<r 

akşam bir resmı tebliğ neşredildi 

11li ~ a : 7 ( A. A ) - iktisat 
~·k· ~t ~ ır Kesebir dün Alman 

li~lf a~ırı ve refikası 
I" et 
ij'ı Vermiş ve bu 

şerefine 

ziyafeti 
D~k:e takibetmiştir. 
1 ~\rior Funk bugün Ziraat 
~ıı1 rYet Merkez Sümer ve iş 

ıoı f k . 
~-. '. re ı ası da Gazi ismet 
···tıt" I 'o u erini gezmişler , öğ 

1'•t ~'a d z· t E t. - .... ~t a ıraa ns ıtusunu 
1~ llıişle d' H . · V k'I' A, r ır. arıcıye e ı ı 

'•r ı 'as ı .. · f ı~a ıııgıın mısa ır Nazır 
• ~I 

• Şerefıne lıir öğle ziyafeti 

Rt"smi tebliğ : Son günler zar 
fında Türkiye ıktisat vekili ile Al
man iktisat nazırı arasında yapılan 
konuşmalar netict"siade Almanya 

tarafından Türkiyeye verilecek (150) 
milyon rayişmarklık krediye ait 
esaslar tes'-ıit edilmiştir. 

Bu kredi !"sası askeri sip rişler 
ile n1fia ve sair işlere müteallik ko· 
manslar bedellerinin tediyesinde is

tırnal edilect"ktir. Böyle bir ar.laş
manın tatbiki için icapeden müte 
f~rrik hükümleri müteakiben iki hü· 

k~ıntt anlaşarak tesbit edec<kler il 

ikinci Ordu Müfettişimizi 
kabul buyurdular 

lstanbul : 7 (Telefonla) - Rei

sicumhur Atatürk bugün Dulambah· 

çe Sarayında Mareşal Fevzi Çakmak 

ile Almanyadaki askeri manevralar· 

dan avdet eden ikinci Ordu Müfet. 
tişi Orgeneral izzettin Çalışları ka

bul buyurmuşlar ve kendilerile uzun 

müddet görüşmüşlerdir. 

Münib k onfe
ransından 
sonra 

NEVZAD GÜVEN 

A lman-Çek ihlilılfı dünya
yı uçurumun kenarına ka
dar sürükledikten sonra , 

insanlıijın müthiş bir irkilme ile 
kendini nasıl tuttuijunu gördük. O 
gün bütün dünya kıibus içinde ter 
döktü . Milyonlarca ana , kadın ve 
genç kızın içini gelecek büyük ma
temin göz yaşları doldurmuştu . Dö · 
iji.işe sebeb olacak üç buçuk milyon 
insan için belki otuzbeş milyon 
can verecek, belki de yirminci asır 
müddetinden muazzam bir haraba· 
den başka bir şey kalmıyacaktı. 

Fakat bu defa 1914 de maijlup 
olan Aklıselimin zaferine şahid 
olduk. 

Bir mucize oldu: 
Yıllardanberi mütemadiyen cılız· 

!aşan sulh perisinin zayıf elleri , 
kükreyen , dişlerini gıcırdatarak 

ileri atılan [Mars) ın kuvvetli bilek
lerini büktü ve elinden silıihını 
aldı . 

Filhakika insanlık bu neticeyi 
bir kaç devlet adamının büyük 
kalbine, soğuk kar>lılığına ve feda
karlığına borçludur. Fakat bu sulh 
zaferinin en derin , en hakiki sebe 
bini milletlerin kan ve ateşten duy· 
dukları korkuda , nefrette aramak 
lıizımdır . Münih anlaşması imza 
edilir, edilmez bütün Avrupa , Al
manya ve ltalya da dahil olduğu 
halde , mütarekedenberi görülme
dik bir bayram yaşadı . Münihten 
dönüşlerinde Çemberlayn ve Dala. 
diyeye karşı lngiliz , Fransız mil
letlerinin yaptıkları içten ve görül
memiş tezahüratı bir tarafa bıraka 
lım, bilhassa Romanın Mussoliniye, 
Seriinin Hitlere yaptığı karşılama

daki sevinç ve minnet tezahürleri 
belkide, şimdiye kadar görmedikle· 
ri kadar büyük ve samimi olmuş

tur. 
Hiç şüphe yok ki bu, ne Alman 

milletinin, Südet topraklarını büyük 
Almanyaya kattığı için Hitlere te
şekkürü, ne de büyük, beynelmilel 
bir ihtilafta medyatör rolü oynadığı 
için ltalyan milletinin Musoliniyi 
alkışl~ması değildi. Bu, sadece iki 
milletin kendilerini büyük bir fela· 
ketten kurtardıkları için şeflerine 

karşı duydukları derin minnetin ifa· 
desi idi. 

Filhakika Alman - Çek ihtilatı 
dünyaya ter döktürdü. Fakat dünya 
sulhunun sağlamlaşmasına sebep 
olacak büyük bir hakikatı da ortaya 
koydu. Hükumetler, bugün milletleri 
sevkeden insanlar artık çok iyi 
gördülerki, hangi reıimle idare edi
lirse, edilsin, hangi ideolojinin ar· 

Buğday ofisi 
merkez bürosu 
faaliyete • 

geçıyor 
-----

Ankara : 7 ( Telefonla) -Büyük 

millet meclisinin ilkbahar toplantı 
!arının son günlerinde kabul etmiş 
olduğu kanunla buğday ofisi kurul 
muştu . Ofise devredilecek olan bi· 
na, buğday ve siloları t.-scllüm ede 
cek olan dört heyet çalışmalarına 
faaliyetle devam etmektedir. Tesel

lümün iki aya kadar ikmal edilmesi 
muhtemeldir. 

Buğday ofisi merkez bürosu için 

yeni şehirde merkez bank yanında 
bir bina kiralanmıştır. Buğday ofi

sinin merkez bürosu bugün faaliyete 
geçecektir. Büronun faaliyeti esna· 

:sında şehrimizde bulunmak ve faa. 
liyete nezaret etmek üzere buğday 
ofisi umum müdür muavini Bay 

Hamit Ankara ya gelmiştir. 

--
Uzak şark

ta zehirli 
gaz harbinin 
bUtUn şldde 

tlle devam 
ettiği haber 
veriliyor. 

Yandaki re 
rlm gaz mas 
kelerlle ya
pılan bir tec 
rUbeyl gös-

1 
tertyor. 

Uzak 
bir 

Şarkta çok feci 
harp oluyor 

Binlerce Çinli 
rın tesirile 

kuvvetli gazlaçok 
yerlere serildi 

Şanghay : 7 ( Radyo ) - Cep
helerden alınan haberler , tüyler ür

pertici bir şekildedir • Bilhassa ze
hirli gaz harbinin genişlemesi facia-

ları hergün biraz daha büyütmekte
dir . 

Japonlar bütün kuvveti Zehirli 
Gaz yapma işine vermişlerdir . Sağ. 

lam bir kaynaktan alınan haberde , 
üç gün içinde kırk bin Çinlinin Ze
hirli Gaz ile öldürüldüğü anlaşılmış · 

tır . 
Diğ'er taraflan Çinlilerde büyük 

gayret sarfetmekte ve Japonlara çok 
bahalıya mal olan hücumlar yap. 
maktadırlar . 

Hatay da 
Para mübadelesinde 
yapılan dolandırıcılık 

lskenderun : 7 ( Hususi muhabi

rimizden ) Hatayda para müba· 
delesi mevzuuna aid " Hatay. ar· 

kadaşımızda bugün küçük bir yazı 

vardı . Ehemmiyetine binaen aynen 

naklediyorum: 

Fransa endişe içinde 

" Hatayda bir ınüddettenberi 

Türk parasının tıpkı Suriye parası 
gibi tedavül etmekte olduğu ve bir 

Türk liraoının daima bir Suriye lira· 

smdan 10-16 kuruş fazlasile alındığı 
malümdur. Bu kiymet Türk lirasının 

kambiyo fiatından çok noksan isede 
aktif olarak bu suretle alınıp veril· 

mesi biraz tabii görülüyordu . 

I Daladiye kabinesi meclisten itimat 
reyi aldıktan sonra ! . 

Paris nıatbuatı 
Fakat son günlerde ortada hiç 

bir seoep olmadığı ve Suriye para· 

sı da Fransız Frangile beraber düş 
tüğü halde, piyasamızda bir Türk 

lirası 102 kuruşla 104 kuruş ara · 
sında dolaşmakta ve hatta bazı açık 

göz sarraflar daha noksanına almağa 
çalışmaktadırlar. 

Hatay hükümetinin bu meseleyi 

ciddiyetle ele alarak halkımızı bir 
takım tufeyli sarafların ihlikarından 
koruması temenniye ş:tyandır sanı-

rız . " 

Fransada 
İhtiyatlar terhis ediliyor 

Fransız meclisinden bir köşe: laval bir nutkunda 

Paris : 7 ( Radyo ) - Toplanan 

bütün ihtiyatlar bu ayın onbirinci 

g:inü merasimle terhis edilecekler. 

dir. Hükümetin bu tebliği efkarı 
umumiyeye geniş bir nefes aldırmış 

tır. 

Paris : 7 ( Radyo ) - Matbua
tile, siyasi mahlellerile, halkı ile bir. 
likte, bütün Fransa istikbal için duy. 
duğu endişenin heyecanı içindedir . 

Daladiye hükümeti Fransayı mü· 
tehammil her hangi bir tecavüze 
karşı kuvvetli bulundurmak ve bil. 
hassa tedbirli olmak iç;n meclisten 
vasi salahiyet almış bulunuyor . 
Kabineye bu geniş salahiyetin veril
mesi siyasi mehalilde büyük bir 
memnuniyet uyandırmış!ır . Daladiye 
bir plan hazırlamaktadır. 

Muharrir ve mebus de Kerillis , 

millet harp etmek istemiyor . Al
man - Çek ihtilafı sulh ve harp 
için bir plepisite sebep oldu. Dünya 
efkarıumumiyeai arzusunu en par
lak, en tekzip edilmez bir şekilde 
izhar etti, reyini sulha verdi . Sulh 
için bundan daha kuvvetli bir ga
ranti olamaz . Yeterki, milletlerin 1 

lmukadderatını ellerinde tutan insan· 

Ep0 quc gazetesinde yazdığı bir ma
kalede dıyor ki : 

- Gerisi ikinci sahifede - -

ÇEMBERLA YN DÜN 
iTiMAD REYi ALDI 

Avam Kamarası hükumete 144 muhalife 
karşı 366 itimad reyi vermiş bulunuyor 

İNGILIZ BAŞ VEKiLi KAMARADA ŞÖYLE DEDİ: 

TOTALiTER DEVLETLERiN iŞTiRAKi TEMiN EDiLMEZ 
~~~~~~~~~~~ 

BEYNENMILEL BiR KONFERANS HiÇ FAIDE VERMIYECEKTIR 

Londra : 7 (Rady») - Avam 
Kamarasının bugünkü toplantısında 

nıişlir . Avam Kamarası 144 muha
lif reye karşı J65 reyle Çemberlayn 

.• ·ı . • -· ., ..1 
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Abone şart13' 

Herkes 
dünya 

Yalnız muhariplerin 
değil, fakat ihtiyarların, 
kadınların ve çocukla· 
rm körü körüne kıtalle 
ri, bütün halkı maske 
taşımak suretiyle haya. 
tını kurtarmıya mecbur 
eden gaz vasitasiyle o 
zehirlemeler, yalnız istih 
kam ve askeri fabrika 
ların değil medeniyet a 
sırlarının biriktirmiş ol 
duğu sanat eserlerinin 
tahribi, insanlığın artık 
katlanmak istemediği 
çirkin ve korkunç hrıl
lerdir. 

işte son günlerde 
heıkesin ve bilhassa es 
ki rnuhaıiplerin ve mo 
dem tahrip vasıtalarının 
dehşet verici terakkiJe. 

seviniyor, Çünkü 
sulhu kurtuldu 
,-- , 
1 

Harp tehUkesinln önlemiş oldu. 
ğunu blldlren haber bUtUn Fransız

larm kalblnl sevinçle ürpertmiştir. 

Bu sevinç dUnyanm bUtUn memre
ketlerl taralmdan paylaşılmıştır. Da
ha MUnlh toplantısı ilan edıldlğl za 
man lngmerede bUyUk bir Umlt doğ· 
mu' ve B. Nevil Çemberlayn'•n alkış
lanmış olduğu Avam kamarasınm 

celsesinde tezahür etmiştir. ltalyada 
hatta Almanyada, cumhur relslerl 
sulh lehinde teşebbüste bulunmuş 

olan Blrleşlk devletler . ve Arjantin 
gibi Amerika memleke.llerlnde, her 
yerde kalabalıklar sevinç içindedir. 
insan adma llylk hiç bir insan yok
tur kl bir ferahlama hissi duymasm. 

Milletler harp istemiyor. Harp 
korkunç, gayri insani, medeni b.lr 
dünyaya yakışmıyan ve iki ordu a
rasmda dUriJst bir düelloya inhisar 
ettiği zamanlarda bUrUndUğU bUtiJn 

1 asaletl kaybetmiş bir harekettir. 

1---Yazan: Pol Azan ---· 

bağlanmasa, kin ve garaz hislerine 
kapılmasa da, her saatin sayılı oldu· 
ğu anlasada, terazinin kefesir.e, mane· 

Ziraat Tetkik 
Heyeti Mersinde 

Tetkiklere başlandı 

Bir müddettenberi zirai vaziyet 
üzerinde şehrimizde tetkiklerde bu 
lunduğunu yazdığımız, Ziraat Veka· 
Jeti Umum Müdürü Bcıy Abidin E· 

• genin riyasetindeki heyetin Mersine 
gittiğini dün bildirmiştik. 

Mersin muhabirimizden aldığı
mız malumata göre, heyet Mersine 
de tetkiklere başlamış, gerek zira 

• at ve gerekse ticaret müesseseleri 
ve müstahsil ile temasfanı geçmiş. 

tir . 
Heyet Mersine giderken Tarsu· 

sa da uğramış, tetkiklerde bulun· 
muştur. Ziraat heyeti bir kaç gün 
mersinde kalacak ve etüdlerini bitir· 
dikten sonra bilahare Ankaraya 

avdet edecektir. 

r ini takip etmiş olanların gözleri Ön· 
ünde bu manzaralar vardı. Münib 
anlaşmasının sebebiyet vermiş oldu· 
ğu dünya ölçüsündeki tezahürler 
medeni milletlerin bundan böyle bu 
neviden felaketleri önlemiye azmet· 
miş olduklarına delalet eder: Cum. 
hur reisi Ruzvelt yüksek bir hisle 
buna tercüman olmuştur. 

vi mühazeretlerinden, müstakbel bir~ 
müdahale ümidinden daha fazlasını 7 Teşrinievvel 938 

Fakat harbe nasıl mani olmalı? 
İşte asıl güçlük buradadır. "Hüsnü· 
niyt t sahibi adaınlar"m hararetli ar
zusu kafi değildir; bu hüsnüniyetle
rin pratik bir bir surette tecanüsü 
de lazımdır. Milletler Cemiyeti bir 
tecanüs tecrübesi olmuştur; fakat bu 
cemiyetin toplantıları pratik neticele 
re varamamışbr. Hatta, bazı haller
verJiği yanlış limitlerle, faydasından 
ziyade zararı dokunmuştur. Demek 
ki başak bir şey lazım. Fakat ne? 

atabilecek mevkide olmalıdır. 

1 
Amerika bugünkü anayasası ve 

kanunlariyle , kamoyunun tedrici 
istihalesi sayesinde adale ti müdafaa 1 
edenlere bir harbi kazanmak için I 
yardım edebilir ; Amerik anın böyle 
bir harpten kaçınması pek güçtür • 

1 
B. Çemberla>n'in işaret ettiği gibi 1 

asıl mesele de budur. j 
Cumhurreisi Ruzvelt'in mütehassis 

edici teşebbüslerine rağmen, B. Mu
solininin düdahalesi olmasaydt harp 
muhakkakb. Halbuki Fransanın Ro
mada hala elçisi yoktur. 

1 

1 

I 
Evela hayat ritminin son derece 

hazır lanmış olduğu ve sözlerin. hat· 
ta telgrafla teati eJildiği zamanlar 
bile, fıller tar:ıfından geriJe bırakıl
dığı bir dünya modası geçmiş diplo
matik usullerin tadili icap eder, ln
giliz başvekili B. Çemberlayn, Füh 
rer'e doğru uçmak ıçin tayyaıeye 
binmemiş olsaydı, dünya harbi pat
lamış olacaktı; hP.r şeyin sahhi te 
maslarla ve hava yolları sayesinde 
halledilmiş olduğu müteakip günler 

Fransa endişe içinde; 

de de..vaziyet aynı olmuştur. 
Sonra enternasyonal dürüstlüğe, 

izmzaya ve verilmiş söze hürmet e. 
saslarına dönüş lazımdır. Bir memle · 
kete, dünyanın önünde imzalamış:ol
duğu bütiin muahedelerini üst üste 
çiğner, ve buna mukabil proiestodan 
başka bir hareketle karşılaşmazsa 
muahedel'!r ne İŞ '! yarar? Bu bıkım 
dan riyakarlık o kadar inkişaf et· 
miştir ki şaşırtıcı bir kolaylıkla hal· 
kın itiyatları arasına girme yolunda
dır. Hükümetlerin ahlakını yükset· 
mek lazımdır. İleride çıkması muhte. 
mel müşkilatın sulh yolundan lıalle· 
dilmesi hususunda şaşmcız bir azim 
şarttır. 

Nihayet sulhu korumak istiyen 
milletler arasında · ki P.n büyük ek

seriyettirler - önceden yapılmış sa
rih bir anlaşmıya ihtiyaç vcrdır. Dün 
ya git gide daralıyor, radyonun, tay
yarenin, enternasyonal mübabelele· 
rin çokluğu ve sÜralİ bunda amil O· 

luyor. Her hangi bir bölgede zuhur J 
P.den bir hadise diğe deri üstünde 
tesir yapmaktan hali kalmıyor. Hit
ler'in bir ültimatomu Nevyork bor
sasını sarmıştır ve Münih anlaşma· 
~ınian so:ı·rı vaziyet düzelmiştir. 

Birleşık devletler, Avrupa'ya ka· 
rışmamak hususundaki arzusuna rağ
men, artık düoya hadiselerinin dışın
da yaşıyamaz. Hiş bir muahedeyle 

- Birinci sahifeden artan -

" Münih anlaşması iyi görüşlü 
İngilizler tttrafıncian iyi karşıl;ınma
mıştır. Alman tehdidine bizim kadar 
maruz olmıyan lngiltere bile makul 
düşünen bir çok kimseler bu anlaş· 
ınanın Avrupcı için müdhiş bir teh~ 
like teşkil ettiğini açıkça söylemek
tedirler. Fransızlar, uğradıkları tarihi 
felaketi idrak etmezlerse kalkınmıya 
ihtimal yoktur . Bugünkli vaziyette 
herkesin vazifesi b"rliği temin clmeğe 
çal;şınak ve ayrılık tiln uzaklaşmak-
tır . ,, 

Figaro gazetesi, yazıyor : 
" Şimdi Almanya seksen milyona 

yakın , yani bizim nüfusumuzun iki 

misli, nüfusa malik bulunmaktadır . 
Almanya, ötedwberi berri Avru
panın m büyük san::ıyici devleti 
idi. Almanya, pratik bakımdan mer
hzi Avrupanın bütün münakalat 
yollarrna baki mel ir 

Almanyanın kuvvet ve menfaat 
temin etmek için kendi hudutları 
dahilinde ve Avrupanın büyük bir 
kısmında tPşkilat vücude getirece· 

. ğinde as:a şüphe edilemez . Az çok 
kısa bir zaman sonra Almanya bize 
kendisi ile olan münasebetlerimiz 
hakkında sual soracaktır . " 

Popüler , diyor ki : 
rotaliter devletlerde olduğu 

gibi demokrasi memleketlerinde de 
halk, bütün müşküllerin sulb yolile 
halledilmesi lt"hinde temayül izhar 
etmiştir. Bundan çıkarılacak man. 
tıki netice şudur : 

Yakında beynelmilel bir kon· 
ferans , teslihat masrafının geniş 
ır.ikyasla tenkisi hususunu tedkik 
edebilir. Harp,fecayi ve tahribattan 
baş\<--~ ıı7ıın 'IPnrler için mali fela· 
keti i harabileri intac 

Gökyüzü açık. Hava 
garlı. Ufuklar kesif sisli. 
sıcak gölgede 28 derece. 
enaz sıcak 14 derece. 

hafif ıüz· 
En çok 

Gt'celeri 

Mersin belediye seçimi 
nihayet buldu 

Mersin : 7 (Telefonla ) - Altı 
gündenberi burada devam et~ekte 
olan belediye seçimi dün nıha yt t 
bulmuştur. Bugün reylerin tasnifine 
başlanmıştır. Tasnif iki gün kadar 

sürecektir. 

Çemberlay·n dün 
itimat reyi aldı 

_ Birir.ci sahifede"n ar tan -

hiıkümete itimadını beyan etmişti~. 
Londra : 7 (Radyo) - Başvekıl 

Ç b 1 n Avam Kamarasında em er ay . . 
:-;öylediği nutkunda şöyle dernı'.tır: . 

Totaliter devletlerin i;;tirakı temın 
edilmedikçe beynelmilel bir koııfe
rans asla faide vermiyectktir. 

Avam kamarasında cereyan eden 
münakaşaların ferdasında, libe~al v__c 
işçi gazetelerin nisbeten m~tedıl hu. 
cumlan ve bJzı muhafazakar gazete· . 
!erin şiddetli tenkidleri göz~ . ç~rp 
maktadır , i\luhalifler , yenı ıntıha· 
bata sebebiyet vermek isteıoiyor. 

lar . ,,,. 
Deyli Herald gazetesine göte • 

işçi partisi ağlebi ihtimal bir mua· 
heze takriri vermiyeccktir . Avam 
Kamarnsmda şimdiye kadar B. Çem
berlayn 'a taraflar olan unsurlar ara· 
5ında bir nebze iftirak görülmemek· 
tedir . B. Çurçil , Duff Cooper , 
Eden gibi gayrimcmnuaların saflarını 
k u v ... etlendirmek tir . 

Times gazetesi diyor ki : "Mü
nakaşaların ilk gününde muhaliflerin 
hücumlarile sarsmak istedikleri Çem
berlaynin mevkii , sarsJlamıyacağı 

anlaşılmıştır . Hükfımet , parla men· 
tonun ve memleketin vereceği karar 
dan pek az endişe edebilir. ,, 

edecek idi . Silahlı wlh da daha 
ba~ka ve fakat. daha emin bir su 
rette bizi ayni ~kibde Q'Ötlirmekf e· 
dir ... 

Rüştiye mezunları ! Avcılık kulübü 
Yar Öğretmenlik yazifesi 

yapabileceklerdir 
3000 liralık atıcılık 
malzemesi alunyor 

Seyhan ~por bölgesi, avcılık ve 
atıcılık kısmı için 3000 lira tahsis 
etmiştir. Bu para ile Adana avcılık 
ve abcılık kulübüne modern atıcılık 
malzemesi mübayaa edileciektir. ve 
bir atış poliğonu :yapılacaktır. 

----- ~ 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

ıerı 
ı -Dış memleket ~ 

bedeli değişmez yaloıı p 
zammedilir. 

2 - İlanlar için 

caat edilmelidir. 

Maarif Vekaleti Bulgaristan ve 
Romanyadaki Türk Rüştiyelerinden 
mezun olanların orta mektep mezu· 
nu sayılmalarını bazı şartlarla ka· 
bul etmiştir. Bakanlığın bu kararına 
göre Bulgaristan ve:: Romanyadaki 
Türk Rüştiyelerinden mezun olduk 
tan sonra bu memleketlerde bir 
müddet öğretmenlik yapmış olan 
lardan Türkiyeye gelmiş bulunanlar 
tarih, coğrafiya, Yurtbilgisi dersle· 
rinden imtihana tabi tutulacaklar 
dır. İm.tihanda muvaffak olanlar 
orta mektep mezunu addedilecek· 
!erdir ve bunlar talip olduğu tak 
dirde yar öğretmenliğe tayin edile· 
ceklerdir. 

Spor kurumu genel rk 
merkezinin yardımı 1 Adana Asker 

1 

. · başkanlığından: , 

1 
Türksözü gazetesi ~; 

k G . . 6-10 9.J Türk spor kurumu genel meı e· 1 dazeteknızı~r jjçGı> 
zi, Adana sıtadı inşaatına yardtm hasın a çı an ı anı~ . seP 
olmak üzer'! bölgemize 8000 lira desinde bir buçuk ıkı 33 ı 
tahsis etmiştir. )ara mensup erat 316, , 

lar kamilen kifayet -* 

Kız Lisesi Yardirektörlüğü 
Doktor Bay Muzaffer 

Lokma o 

Şehrimiz B:rinci Orta Okul Ta· 
rih Coğrafya Öğretmeni hem 
şehrimiz Bayan Sadiye Sepici nak 
len Kız Lisesi Tarih Coğrafya Ôğ· 
retmenliğine ve ilaveten Yardirek· 
törlüğüne tayin edilmiştir. 

Bir müddettenberi tedkik seya
hatında bulunan Doktor Bay Mu
zaffer Lokmanın 11 T. evvel Salı 

günü şehrimize g~leceği haber alın· 
mıştır . 

Salih Bosna fabrikasından: 

Fabrikamızda Pamuklarını çektiren sayın 
muklarını çekildiği tarihten itibaren bir hafta 
gün zarfında kaldırmaları rica olunur. 

müşterilerilerimizden Pa
ve çiğitlerioi da on beş 

Bu müddet içinde kaldırılmıyan pamukların beher balyasından günde 
beş kuruş ve çiğidin beher tonundan iki ku u.ş 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 2-5 

--------------------------------------------------------
ADLER • •• 

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

ADLER 
Bisikletlerinin bütün teferrüatı 

KRO.VI ı)IJuğu için kat'iyyen pas
lanmaz. Ucu71 şık bebek arabalarımızı 

Adler ve Sin ger 

Bisikletlerimiz;, Nauına Dikiş, 
İDEAL ve ERİKA yazı makine

leriınizi mutlaka görünüz. 

Veresiye ve peşin satış yerimi~ 

Hükumet Caddesinde 
Ömer Başeğmez Ticarethanesi 

Telefon : 168 
9490 

Telgraf : Başeğmez 

78 

·--------------ı---........ --~--------------------------,----

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

Kızılay civarında 

Müslüm 
İskan dairesi 
aparhmanında 

Hastalarını hı:rgün sabahtan akşam·ı kadar kabul eder . 

yanında 

26-26 9714 

·ıec0 
332 doğumlulara geçı ~1 . aşa" 
isede bu maddenın . ·cJ 

.. h'h• d'l s'ıoı rı gore tas ı .e ı me 

2 - (iki senelik 510~ı 
suk erat: 316,331 doğU J 
kifayet etmez ise 33Z 
geçilecektir. 

Bir Bayan ar3 ~ 
__ .......,..,._ e 

M ·· · · ıeri0 uşten ış . 
l. bı' cak ilk tahsil 1 

arıyoruz. 

3-5 9811 Foto 

• 011 
Devlet Demır ~ .. ~ 
işletme MüdürW 

'·I 

1 . 'h . cı J\ şletmemız ı tıya 1ı 
sinde yazılı vasıflarda # 1 

ksill memiş kireç açık e ~ 

alınacaktır. Muhamrne~O tı 
Liradır. Eksiltme, 15/ A 
tesi günü saat 10 ~ıt 51~ 
!etme müdürlüğü b108

111 
acak komisyonca Y3~0 (ı 
vakkat teminat 157. 

1
• 

k. isı 
teminat bunun i ı nı 0 
ve mukaveleleri koırıis!r 
atla bedels•z olarak g~s 

. e ı 

ler Adana, Osman•Y ~· 
da veya işletme mıot3 ı 

.. . t onda iki veya uç ıs asy 

bilir. , hl 
lstek'ilerin 938 Y1 

1 e5 
vesikası, nüfos tezker 

khıll veznesine yatıraca ~' 
t11ıı makbuzu veya şar ~~ 

. h"l bil 
numurıesı veç ı e ıı' 

h ·ı rıı mektubunu anıt en 
ıar' 

eksiltmede bulunma 1 

Seyhan 
dan: 

~o-4-ri/ 

2423 lira bedel ~tı 
Hiıkiimet Konağınıfl 
üçüncü kata bağJıyar~ 
divenlerin sökülerek J 
pılması ve inşaatın tJ 
müddetçe M1Jrur ve ~: 
için yapılacak olan a e 
ınuvakkat merdiven; ı 
tibatının 6-10 -9~ 

··ısl karrer bulunan nıtJ 

lip çıkmadığindan ~11 1 
uzatılmış ve ihalesı pıı 
tarihine müsadif 
saat on dörtte Deft 
)anacak Komisyonda.~ 

·st• 
ile yapılacağından 1 

de 7,5 teminat akçıı 
ları. 



1938 

--....-.. ... ~ ...... ---
0
----· ~--...-........ -.fT. C. Ziraat Bankası Çırçır Fabrika

llarından : 

YEDiLER 
hernardo Be- • •• .. *' • Yazan 

Q)none, Brcs F K h 
Ve bu suretle, 

yediler her gün 
Bernardo B~none

nin lokantasında 

!ati lciyada Trat· rants ru şer 
~ıl~ SteJlanın sa· 

: 

ta, dır, Bu lokan· 
"-a her gün pek çok ağır kamyo · 
~Ye şık hususi otomobilin geçtiği 
t. ~ir yolun kenarındadır. Lokan 
~bıbinin karısı olan Sinyorina 
~ 1 aynı zamanda hem aşçıdır, 
lile de garson. Müşterilere karşı 
teı.ır~zle muameleyi bilmesi ve ev 
~ tfı çeşnisinde iyi yemek pişir 
Wt ' lokantaya gedikli müşteriler 
tifte tr Ye bunlar iyi bir gelir temi· 

Yarardı. 

' l<oeası Beınardo Benone, güç
\ ~arır bir adam değildi. Mese
liıı ~tcrilerden biri yediği yeme· 
~Parasını derhal ödeyemezse, lo 
~cı, borcun ödenmesini öteki 
~· sonuna kadar sükunetle bek· 

ı. 

t1r1..?•telik şakacı, hoş bir adam 
~'""lllndan Trattoriya Stellada 
dı. Qıa neşeli bir hava etrafı sarar 

• yemek yedilert Simyara Brunanm 
lezzetli yemeti iştahlarını açtıkça 

açtı, sonu gelmez hararetlerini de 
şişe şişe şarıpl11 söndürdüler. Pa· 
zartesinden cumaya kadar Tratto· 
riya Stellanın devamlı müşterileriy
diler. Cuma akşamı Bcrnardo, yann 
yedi pansiyonerin borçlannı öcliye 
cekler, k"ndilc:rile yedi günlük he· 
saplaşacağız, düşüncesile her birinin 
ayrı ayrı he-saplarını çıkarttı. 

Lakin cumartesi günü yol ame 
leleri iş başında görünmediler. Bu 
vaziyet karşısanda da lokantacı şu 
düşiinceyi aklından geçirdi. 

ihtimal para aldıkları ilk günü 
tesit ediyorlardır, sonra da iğbirarla 
fakat bayramı da benim lokantamda 
yapabilirlerdi, düşüncesino saplan· 
dı. 

Beklediği ameleler, pazartesi 

Fabrikalanmız kapt1larından giren kütlü ve kozalar pımuta tahvilini 
takibeden 15 gün sonrasana kadar ıigortahdır. 

Şeraiti muhafazaya elverişli depo ve hangarlarımızın kifayetsizliği yü. 
zünden bu müddetlerin mürurundan sonra kaldınlmayan pamukların bütün 
masrafları müşterilerimize ait olmak üzere prese yaptmlarak sigortalarile 
muhafazası bir aya kadar uzadılır. 

Yukardaki müddetlerin hululunda lcaJdınlmayan kaba ve prescli bal· 
yalardaki pamukların hasar, yangın, bozulma, detişme ve emsali hatıra 
gelebilecek iddialar karşısında Fabrikalarımız mes'uliyet kabul etmez. 

Azami olan bu müdddetin hululünden sonra da kaldınlmıyan prese· 
li balyalar hariçte tutulacak kiralılc depolaıa nakledilerek bütün masraf· 
ları balyaların müştrriluimizin rmirltrine tuliminde tahsil edilir . Key· 
fiyeti sayın müşrerilerimizin nazın dikkatlerine arzederiz . 

6 - 8-11 9820 

IRMAK HAMAMI 
Hükumet kouağı civarında Ulus parkı karşısında 

Sahibi ; Ömer Lutfi Selçuk 

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

den değiştirdim. Duş ve banyo yerleri 
ilave ettim. 

Konfor, Ucuzluk 9679 
13 

~ ~tc;.cn pazartesi günüt Bernar· 
' de bakh ki, yolun lokantası 
'i r rastlıyan kıs ını kazılıyor. Ma
~tnktc işçi elbiseli altı amele, 
''~da bir ustabaşı yolun o kıs· 

günü de görünmediler, sah günü de ----------------------------
çarıamba günü de.. Yolda açılan ı 
delik, bir uçurum gibi esniyordu , 

!< .. zup düzeltecekler. 
tQj. Ofc başına üzerinde maruf bir 1 
~l~t firmasının adı yazılı tah 
lerdi bi~ levha mıhlı kazık dikmiş· 
' Şımdi de kaldmm taşlarını 
t..... e Yığarak. kaza kaza, derin 
'"lllf bi Bt r çukur açıyorlardı. 

l'lıardo karısına seslendi : 

~ ; Bruna, bugün yedi kişilik faz 
~~ele pişir, bugün öğle yeme 
~ hluhakkak fazla müşterimiz 

" . ~ ~ .karısına, yeni gelen yol ame· 
'•nı .. d" S ~ ıoster ı. onra da dışarıya 

~. ~ •t~p, bu adamların yanına git
~~~ılerile konuşmağa başladı . 
~e ~· , vazifesini pek öyle cid 
~lın_az gibilerdrndi, iş arkadaş
'ldırı biraz çene çalmalarına hiç 
ile aot etmedikten başka ' kendisi 
~l bc~e iştirak etti . Bernardo , 

•rı ıdarede pek mahirdi ; ko
'-.bitince , bu adamların öğle tti . 

~ rıı kendi lokantasınd 1 yeme· , 
~ .. raraııti etmiş bulunuyordu . 
'•r~o , kendi kendine , kıs kıs 
-,'rt~ • Pcpino , bu müşterilt-ri 
~~ tınıdan dolayı kızacak , dedi. 
~"<>, <>nun rakibiydi, karşı lokan-

•ab·b· s. 1 1 • 

~)ı at tam 12 de ustabaşı bir kan 
'-td lrntkedcn bir gong üzerine 
>~ilu Ve birkaç dakika sonra da ' 
\ı tr " d'kl · .. .. k 1 •tat.. t .. er ı erı sozu tutara 
l.ı~qo. ' 
:~ ~ı!a Stellaya ayak basblar . 
lıit li rı tam teferrüatlı yemek ve 
~e de şarap ısmarJadılar. 

'ele •t~bafı, lokanta sahibine dö-
foyle dedi· 

~~ Bana baksıma, baba, sana 
ltllluıu cumartesi günü ödersek 

~ ~ f·kaybetmezsin, ya? Çünkü 
~ ırmada daha yeni işe baş. 

t~~dan ücretimizi hafta sonun· 
..._~tız. Eğer cumartesiye kadar 
'İta I 'ie razı olursan, bütün hafta 

le 0kantanda yemek yeriz. Ben, 
'1 I arkadaşlarıma kefil olu-

~rnardo başını salladı: 
' ı_~1Y hay 1 Para için bekle· 

~ 1 
11 sizden hoşlandım ya bir 

güneş, yerinden sökülmüş kaldınm 
taşlarını kızdırıyordu, rüzgar orada 
kasnga halinde tozu dumana katı. · 

yordu. 
Bernardo Benoneye, müşterile

rinin görünmemesi lüzum'lndan fazla 
uzadıtı kanaati gelince, lokanta sa. 
bibi bu teelıhürün sebebini öğren· 
mek üzere ir11aat firmasına telefon 
etti Kendisini hayrete düşüren bir 
cevapla karşılaşb, firma, o yere hiç 
bir vakit amele yollam1mıştı. Orada 
hiçb!r vakit yol tamirine teşebbüs 

olunmamıştı ve sayılan yedi ad, fir· 
maca tamamile meçhuldü. 

O zamandanberi Bemardo içir. 
miyor, bütün müşteriler arlık vere 
siye katiyen yedirip derhal ödemek 
zorundadırlar. 

Küçük prenses 

(Şirley T empl) 
Maiyeti ite beraber 

ALSARAV :::;" 
geldi . Sizlerle tekrar görüşmek 
arzu ettitinden Cumartesi gündüz 

2,30 matinel\!rinden itibaren 

Alsaraya 
gelmenizi diler 

DIKKA T : Cumartesi PAZAR 
gündüz matinelerinde ilave olarak 

f evkalide heyecanlı 

Şeytan treni 
Telefon : 212 9838 

Yitik tasdikname 
Adana Lisesinin 1 O uncu sımf 

ından almış olduğm tasdiknameyi 
yitirdim yenisini alacatımdan yitik 
tasdiknamenin hükmü kalmadıtım 
ilin ederim 

Adana Lisesi 
Sınıf 10 No: 1150 

Necmettin Soner 
9833 

Ne Zaman Açılacatı Sayın Müdavimleri tarafından mütemadiyen sorulan 

(Tan Sineması) 
Yeniden Dahili tertibat ve tezyinatile daha pzel ve mükemmel bir 

ıekilde olarak iıte nihayet 

( Bu Gün Saat 2.30 Matinesinden itibaren ) 
1938 - 1939 Sinema Sezonuna Büyük bir müsamere tertibile ka· 

piJarını açıyor 

Sinemamızan ilk açılışı münasebetile doltun bir program bazırlanmıı· 
tir. En enteresan havadisler, En Büyük Arlialerin oynadığı kuvvetli dram· 
lar ve En heyecanlı sahnelerle dolu müthiş hareketli filmlerle her sınıf 
Halkımızı memnun edecek bu büyük proıramımızı aşağıda okuyunuz •.. 

(1) 

Avrupadaki Ünlü muaffakiyetlerile her Türkün Götsünü Kabartan 
Kahraman Binici Subaylarimızın Kazandıkları Musolini Kupasile beraber 
lsnanbula gelişlerini ve kendilerine yapılan emsalsız töreni bütün tafvsili · 
tile gösteren müstesna 

TDRKÇE SÖZLO FiLM 

(2) 

F acıa Artislerinin iki Büyük Siması 

Gaby Morlay ve Victor Francen 
Tarafından calibi dikkat bir tarzda yaratılan bir his, heyecan ve 

kuvvetli bir aşk filmi, mükemmel bir dram büyün edip TOLSTOY ,un 
şaheseri 

.( Ateş Gecesi ) \ 
·--------------------' (3) 

F evkalide Filmler Kahramanı 

BELA LUGOZI 
nin bin, bir Myecan dolu 

30 Kıaambk Büyük Scryal filminin Birinci Devreai ..... 

Dikkat: 
Sinama Gündüz 8,30 da, Suvare 8,45 de baılar. Lutfen yerlerinizi 

erken temin ediniz. Locılarınızı Telefonla istiyebilirıiniz . 

Yeni Fiatlar : 
BALKON 30, DUHULiYE 20, LOCA lSO Kuruştur. Talebeye 

Ayraca ttnzilit vardır. 

9834 

Sahlf e 3 

Aşkın - Güzellitin - Çiğan musikisinin şahane eseri ..... 

Asri Sinema 
Bu akşam 

Gala müsamerf'si olarak muht~rem müşterilerine Viyana Operetlerinin 
en şen, en şuh, en güzeli olan ve maruf bestekar (JOHAN ST ARUS) 

un seyrine doyulmaz büyük opereti 

-----------------------------------
Çingene Baron 

Nefis eserini sunmakla bahtiyatdır 

Reji: Villi F orst 
Müzik: Johan Staros 

Oynıyanlar: DANIELA PAROLA- ADOLF VOLBOROK
GABRIYEL GABRIYO 

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

Ayrıca : En yeni Dünya haberleri 
Lccalarınızı Telefonla istiyebilirsiniz 

Bugün gündüz 2,30 da matinede 
1- Cennette Hırsız ( Bing Grosbi ) 
2- Dehşet gecesi ( Meşhur Şando Kahramanı
Bela Luğosi - Sally Blan ) büyiik sergüzeşt filmi 

Telefon Asri 250 9836 

Malatya bez ve iplik fabrikası Türk anonim Şirke
ti Adana Mensucat Fabrikası müdüriyetinden : 

1 - Fabrikamızdaki amele lokantası 1 Teşrinisani 938 den itibaren 
bir sene müddetle icara verilecektir. 

2 - Münakasaya iştirak etmek arzu edenlerin 1 O - 10-938 pazarte
si günü saat 16 da fabrikada lJUhınmalan ve şartnameyi görmek istiyen· 
lerin fabrika müdüriyetine müracaat eylemeleri ilin olunur. 1- 2 9840 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Avukatlık 
Kanun No: 3499 

Kanunu 
Kabul ıarihi : 271611938 

Ne§ri ıarihı : 141711938 

- Dünden artan · 

Umumi heyetle idar meclisinde ittihaz olunan kararlar ve yapılan sc· 
çimler bir zabıt varakasile tesbit olunur. Zabıtnamenin ziri içtimain hita
mından öoce reis ve umumi kitib tarafından imza edilir. 

Madde - 78 - Reis baroyu temsil eder. idare meclisinin reisi sıfati
le haiz olduğu selahiyetlerden maada: 

A ) Ummi heyet ve idare meclisi kararlarını infaz etmek, 
B ) 73 üncü maddeye tevfikan verilen mezuniyen dairesinde baro· 

1 namına iltizam ve iktisabda bulunmak, taahhüdündlere girişmek, baroya 
yabılan teberrüleri habul vo bütçeyi tatbik etmek, 

C ) Mahkeme ve resmi daireJer huzurunda baroyu temsil ve müdafaa 
edecek awkell tayin etmek. 

D) Awkat sicill~rinin, Adliye Vekaleti tarafından gönderilen nümu· 
neye tevfıkan tanzim ve muhafazasını temin etmek, 

E ) Baro azası veya bir awkatla müvekkil arasında tahaddüs eden 
ihtiliflın idare meclisine intikale mahal uermeden dostane bir suretle ha

lline çalışmak, 
Ve bu kanunda yazılı diğer hususları ifa eylem~k hak ve vazifelerini 

haizdir .. 
Madde 79 - Baro mensubları 73 üncü maddenin A, E, F, M bendle· 

rinde yazalı hususlarını fatbiki dolayısile vuku bulacak devate icabet ve 
kendilerinden istenilen malumatı ita ve bu maksatda yapılacak tavsiyele 
re riayet etmekle mükeleftirler. 
Baro reisi, birinci fıkrada münderiç muamelelerin ifasını temin için 100 li
raya kadar para cezasma hükmedebilir. Şu kada ki, bu kararın ittihazı. 
odan önce, verilen emrin icra olunmaması halinde para cezası tayin edi
leceti keyfiyetinin alikadara yazı ile bildirilmiş olması şarbr. Bu karar 
aleyhine on beş gün zarf ıoda idare meclisine itiraz olunabilir . 

Bu maddede yazılı para cezaaı disiplin faslındaki hükümlere tevfikan 
tahsil edilir. 

Madde 80 - Baro ıenelik aidatını makbul bir sebeb olmakmm ve· 
rmemekte ısrar edenlerin isimleri. idare meclisi kararile borçlannı öcleyi· 
nciye kadar baro levhasından silinir. , 

Madde 81 - Adliye Vekili bütün avukatlarla idare meclisi ve baro 
reiıliti üzerinde nezaret hakkım haizdir. idare meclisi ve baro reisi üzeri. 

(Sonu Var) 9583 



Sahife : 4 

istimlaki yapan 
daire 

Mülkün cinsi Mevkii Miktarı Parsel No. 
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Ev ve müştemila Tepebağ Ma. 136 

arsa 
ev ve müştemilatı 

ev ve müştemila ti 
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müfrez kargir iki oda 
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Kargir ev ve müştemilatı " 
Arsa " 

Arsa ve kuyu 
Ev ve müştemilatı 
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10 metre uzunluğunda duvar 
Ev " 
Ev " 

Ev ve müştemilatı 
Ev 
Ev 
Ev 
Ev 

Ev ve müştemilatı 
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.. 
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Harap ev • 
Ev ve müştemira~ı " 
Çamur harçlı tuğla av " 

Arsa " 
Ev ve müştemilatı 

Arsa 
Ev (tamamı) 

Ev 
Ev 

Arsa 
Bir oda 

Ev ve miiştemilatı 
Ev duvari 

Ev 
Aşap ev 

Ev 
Ev 
Ev 
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191 
198 
116 
99 

107 
31 
45 
33 

131 
49 

159 
117 
101 
124 
41 
66 
16 
20 
22 

227 
141 
162 

151 
116 
112 

33 

129 

74 
46 
72 
82 
49 

140 
328 

68 
70 

165 
206 

36 
492 
ıı 

92 
100 
125 
155 
144 

30 

16 
15 

'116 
18 
19 
30 
31 
31 
33 
34 
29 
28 
27 
26 
24 
25 
21 
22 
23 
20 
81 
14 
36 
35 
80 
79 
78 

(67 
(67 
(67 
68 
69 
77 
76 
75 
74 
72 
73 
71 
70 
65 
66 
64 
15 
95 
94 
90 
89 
88 

Takdir olunan 
bedel 
Lira 

3000 

291 
1000 
400 
300 
400 
600 
30 
16 

2000 
24 
80 

400 
700 
800 

40 
66 
16 
20 
22 

8000 
1400 
1500 

10 
200 
900 

2200 
350 
180 
350 
250 

2200 
250 
900 
500 
25 

2000 
350 
400 
450 
450 
103 
75 

2800 

600 
600 

1500 
1200 
500 

Mehmet, Ahmet ve hisse:darları 
Mustafa oğlu dursun 
Ahmet Remzi, Mustaf, Aliye, Hanife 
Abdullah O. Ahmet Remzi Yüreğir 
Mehmet kızı Abide 
Mühtediyc Ayşe 
Al>dulkerin mescidi vakfı vakıflar idaresi 
Vakıflar idaresi 

Sakine, Ahmet Fuat, Kemal Akverdi ve hemşireleri 

Hazine 
Vaizoğlu vakvı (vakıflar idaresi) 
Hasan varisleri abdurrahim, Safiye 
Osman kızı Zeynep ve hi~sedarları 

.Ali O. Hasan ve Osman K. Zeynep 
Ali kızı Emine, Eatma ve müşterekleri 
Al>aullah oğlu Talat ve müşterekleri 
Ebu llyas 
Ali kızı Fatma 
Ali kızı Emine-
Hüseyin oğlu Ata ve müşterekleri .. .. " 
Temur, Ahmet, Hulu:ıi ve müşterekleri 
Melimet AbBurrahim veresesi ve " 
Nazmiye, Türkan, Abdurrazak ve 
Cansız oğlu Ahmet varisleri 
lsmail oğlu Salih 
Abdullah oğlu Mustafa 
Ahmet K. Ölü ayşe veresesi Emiş 
" " '" Abdullah 
" " " Medih 
Tahsildar Ali Rıza 
Musa vakfı (Vakıflar idaresi) 
Ali kızı Münise ve hissedarları 
lsmail oglu lbrahim 
Musa vakfı (Vakıflar idaresi) 
Ahmet kızı Nafia Raınazanoğlu 
Musa vakfı (vakıflar idaresi) .. .. .. 
.. .. u .. 
.. .. il .. 
Musa vakfı (vakıflar idaresi) .. .. .. 
Şll1 muslahattin vakfı (vakıflar idaresi) 
Ali kızı Cemile (kıymtt konmamıştır) 
Ha~kı kızı Nazmiye ve müşterekler 
Ali oğlu Durmuş 
Mustafa oğlu Mehmet aldanmaz 
Osman kızı Raziye 
Ali K. Fatma ve hissedarları 

.. 

Tepebağ mahallesinde yeniden inşa olunacak Memleket hastakanesi için vilayet idare heyetince istimlakine karar verilen cinsi mikt.m, meykii 
parsel nunıararıı ve takdir olunan bedellerle sahiplerinin adları yukarda yazılı gayrı menkullerinin kıymet saha, kak ve hisselerine itiran(;Janla~ 
menafii umumiye istimlak kararname~inin 1 O uncu maddesine tevfikan sekiz gün içinde belediye reisliğine müracaatlaıı iları olunur. 

= --

j Devlet Demiryolları 6 ıncı j 
~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ ! işletme müdürlü§ünden: 

Bor ve Niğde hangarlarının [ 
1725,50 metre tutan zeminlerinin 
parke ilt" döşenmesi işi heher met 

-•&• • 

Satlık 

Boy 

taş ve 

25 70 
25-30 En -

Kalınlık 15·20 

9845 

enkaz 

Yokarıda~i ebatta mersin sükka 
re murabbaı 260 kuruş muhammen 
fiatla açık eksiltmeye konmuştur. 
Eksiltmt", 18/101938 Salı giinü sa 

• ri parlalc ta~tan 2500 adl·t taş ve 
bunlarla beraber enkaz satlıktır. 

\ 
i 

1 

at 10 da Adanada işletme müdürlü· 
ğü binasında toplanacak komisyon
ca yapılacaktır. Muhammen bt'de) 
4486,30, muvakkat teminat 336,47 
liradır. Mukavele ve şartnameleri 

Kayseıi, Niğde, Bor, Adana, Mersin, 
Toprakkale, T.arsus istasyonlanna 
veya komisyonumuza müracaatla 
ücretsiz görülür. 

lstı!klilerin nüfus, 938 yılı Tica· 
ret Odası ve bu işi yapabilecek eh· 
liyetde olduklarını gösterir vesika 
loriyle birlikde müracaat ederek 
muvakkat trminatlarını, teminat 
mektııpları ile tam vaktınd:ı eksilt. 
meye iştirak etmeleri ilan o'unur. 

2-8 13-16 9807 

Hizmetçi aranıyor 
Evde çahfmak Uzere bir 

kad1n •eçı ve bir hizmetçi 
haramyor. latlyenlerln idare 

hanemize mUracaat etmeleri 

c 

Ayrıca enkaz satmak isteyen· 
ler de Ulucami cıvarında kömür: pa 
zarına dönecek yerele Abdurrahman 
Şenerc müracaatları 1-15 9837 

Adana Erkek Ôğ
Okulu di-retmen 

rektörlüğünden: 

Okulumuzun talebe ihtiyacı için 
Heı eke fabrikası mamulatından a· 
lınacak 500 ila 525 metre lacivert 
kumaş 15 gün müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. ihalesi 161101938 de 
salı giinü saat 14 te Seyhan Kültür 
direktörlüğünr1e yapılacaktır. Kanu 
ni şeraiti haiz olan isteklilerin şe 

raiti dolamak ve nijmuneyi görmek 
için her gün öğleden evvel oku) İ

daresine ve ihale günü de teminat. 
lanyle birlikte toplanacak koıııis· 

yona müracaatları ilin olunur. 
?Q 4-7- Q7Q4 

R Teşıinievvtl· 1 

BELEDİYE İLANLARI 
1 

1

:.-. __________________________ ....,. ________________ ~ 

1 - Sebze Pazarında yaptırılacak olan sundurma inşaatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1735,54 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 130,16 liradır. 
4 - ihalesi birinci Teşrinin 10 uncu Pazartesi günü saat ood• 

diye encümeninde yapılacaktır .• 
5 - Şartname, keşif ve projeleri Belediye fen işleri Müdür 

dir isteyenler orada görebilirler. 
6 - isteklilerin ihale günü muvakkat teminatlarile birlikte 

encümenine müracaatları ilan olunur. 

ı 25-29-5-8 9787 
l 
f 1 Temizlik işleri hayvanatile kanarada iaşe edilecek hayvaolafl~ 
J cı olan 35,000-55,000 kilo arpa açık eksiltme ile satın alınacaktı 

1 
2· Muhammen bedeli: Beher kilosu üç büçük kuruştur. 
3 Muvakkat teminat: Yüz kırk beş kuruştur. 
4 ihalesi t<"şrini evvelin 21 inci pazartesi günü saat on beşte 

ye encümeninde yapılacaktır. 
5 Sartnamesi yazı işleri kalemindedir. ist~yenler orada göıt 
6 fsteyrnlerin ihale günü muvaffak teminat makbuzile birlıktt 

1 mene müracaatları ilôn olunur. 4-8- 14-28 

• 
Adana Borsası Muamelelerı 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En çok 
K. S. 

Kapı malı pamuk 
Piyasa parlakı ,, 27 

---~ ......... ...::-_.._,;::......o-"-..:........-'-
P i yasa temizi ,, 
iane 1. 
Iane il. -,~ 

1 
Klevland 28 --,35 

YAPAGI 
Beyaz J - --------------Siyah _ 

ÇldlT 
Ekspres 

Iane 
Yerli "Yemlik n ·---"Tohumluk" 

HUBUB AT~ 
-Buğ'day__,K,..ıb_rı~s ___ ,_________ I~~ 
- - Yerli 

" - .. - - Menl-an_e __ _ 
Arpa ----ı-.,...._..-...,.---~ 

Fasulya ~, 
Yltlaf'----'-- ~ 

Delice ~ 
Kuş yemi - / 
Keten tohumn -~ / ı__:ı'-"M-er..._.c.,.._in ..... 1c..,..k----- - .....---- !----- ===::/, 
Susam 15.50 1 

-~~~___,~-;:-:~-~U __ N"7"""'"'------=~~-__./ 
Dört yıldız Salih --- ---
üç ti " 

Dört yıldız Doğruluk 

Ü~ ,, 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 

üç .. " 

1 ________ s_im~i~t ............... ....:.:";..._-----=-..:...--------.:.-------
Liverpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Ps''

1 
8 I 10 I 1938 iş Baukasından a1ınn11~ 

Sanl ını l'ent! --~-': 
ı--H-a-zı-r -------,;---:-4~-;;:9-:::-2 liret - ( · 
ı-;;...;_,..._:._ _ __,. ____ -

4
- 6ı l~ayişmark _ / 

......;..1 ..... _ı_·e:..!'..şn_·n_V_a_. _ ___ - --- _f~~(Fransız) ___ / 
_2_. _T_e.:.-şn_·n__,....;.;."------ ı-4- _!!l_ _Sterlin ( ingiliz ) _ L/ı 
_H_in_d_..:;h..;=ac.-zı_r _____ 

1 
__ 3_1..I!._ Dolar (Amerika) --1 ( 

Nevvork 8 16 Frank (İsviçre} 

Adana sıtma enstitüsü 
direk törlüğünden: 

1- Adanada Reşat bey mahal 
)esinde Sıtma enstitüsü pavi>·on 1 arı · 
nın harici ve dahili yağlı boyası ile 
Linölyum dösemesi (315'.l) lira 14 
kuruş muh:ımmen bedeli ile açık 
eksiltmtye konulmuştur. 

2-Eksiltme 26-10·938 gününe 
mü,adif çarşamba günü saat onbirde 
sıtma enstitüsünde teşekkül edecek 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

3-Jstiyenler keşifname ve sair evra 
kı görmek iizere enstitüsü direktörlü

güne müracaat edebilirler. 
4- İstekliler 0/ 07,5 kuruş mu

vakkat teminat vermeğe ve bu iş; 

yapabilmeğe iktidarı olduğuna dair 
de Nafia müdürlüğünden alınmış bit 
vesikayı ibraza macburdurlar, 

. t 
Seyhan kültür dır 
Jüğünden: 

"d k • kiliP 
·'"' ana mer ez ın h'' 

üa yapılacak olan 1986 
1 

ruş bedeli keşifli 4 de..r:ıjll 
938 senesi teşıinievvelıfl 1 
cuma günü saat 11 de "1c~ 
menınde ihale eJilrı1 
eksiltmeye konulmu~tur· t 

isteklilerin 140 lira t~ 
buzu ile birlikte ihale. 

·rıt· 
atında vilayet encüm.-n~ J 

· • ·· k 'rıfl şartnamesını gorme ı,. i 
maarif dairesine gelınrler 

nur. 6-9- 12 


