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BUyUk millet mecllal toplantı half nde 

Btıyük Millet meclisi dlln toplandı 

Yıllık nutku Atatürk 
amına Başvekil okudu 
amutaydan 

•İ}'aset diva nı 

Şefe şükran, bağlılık 
Mecll• ••lonıarı dolu bir halde idi. Hatay Heyeti de BUyUk , 
Millet Mecllal ••lonundakl dlnleylc ller ara•ında idi 

Dörtler paktı 
yapılamıyacak? 

Berlin : 1 ( Radyo ) - Alman 
hariciye nazırının Roma görüşmesine 
pek büyük ehemmiyet verilmekte 
dir. Bu görüşmeler Roma - Berlin 
siyasetine uygun bir şekilde devam 
etmekte, ve Münıih anlaşması netice 
sinin düny11daki akisleri mevzuunda 
da istişareler yapılmaktadır. 

Siya~i mahitfildc söylen,iiğine 

gör<", bır dilrtlcr p<tktınm .şi dılik 

1111 i ıııevzmıh.ıhs olma.tığı Ani ışıl· 

m ktaılır. 

ALMANYADA 

General Bek 
ordudan çekildi 

Berlin : 1 (Radyo) - Alman ge
nerallerinden Bek ordudan çekilmiştir. 
Bu münasebetle Hitler generale yaz
dıtı bir mektupta, Alman ordusuna 1 
gösterdiği büyük yardımlardan dolayı 
kendisine teşekkür ~tmiş ve bundan 
böylede ordu ile daima temas halin· 
de bulunmasını rica etmiıtir. 

İngilterede 
Hava hücumlarına karşı 

korunma tecrübeleri 

Londra; l (Radyo) - Bütün in 
filterede hava hücumu halinde le· 
lefoola haber vtrmek tecrübcl~ri 
yapılmışhr. 

Tecrübe, çok iyi neticeler ver 

Yeni Belediye heyeti 
toplandı yeni reisi seçti 
Yeni belediye heyeti ve reisini tebrik ederken 
kendilerinden ınemleket namına istediğimiz azami 
şey daha Önce başarılan işlerin iyi muhafaza ve 

Yeni hclcdiyL heyeti diin öğleden 
soıır;ı, saat iiçlc h<'lcdiyc salonıındn 

ilk toplantısını yaptı. 

Eski belediye reisi Turhan Cemal 
Beriker celseyi açtıktan sonra ruzna
me mucibince yeni belediye reisi in
tihabına geçildi. Üç, beş dakika sü
Jen bir fasıladan sonra rey pusulaları 

toplanarak tasr1if yapıldı. Tasnif neti
cesinde yeni heyet azasından doktor 
Yusuf Ziyanın ekseriyet kazandığ"ı 

anlaşıldı. Bunun üzerine yeni belediye 
reisi kürsüye gelerek, heyecanlı, titrek 
bir sesle ve birkaç cümle ile arkadaş
larına teşekkür etti. 

Dünkü nüshamızda Partimiz ge
nel sekreterlitinden gelen bir tamimi 
neşretmiştik. Genel Sekreterlitimizin 
bu tamiminde, muvaffak olmuş eski 
belediye reislerinin - ciddi bir sebeb 
olmadıkça - yeniden seçilmemesi 
tavsiye edilmekte idi. Dünkü intihap 
bu tavsiyenin tezahürü şeklinde neti
celenmedi. Şimdi Adana efkan umu
miyesinde şöyle bir sual doğmuş

tur: 

idamesidir. 

hcbin varlığına inanmak lizımıelir ki, 
hu hususta Adana efkarı umumiyesini 
aydınlatmak ve yıllardanberi bu ınsa
nın en mühim bir memleket i~i ba· 
şında nasıl bırakıldığını izah etmek 
lazımdır. 

Bizce ve bütün Adana efkarı 

umumiyesince Turhan Cemal Beriker, 
oniki yıldanberi Adana belediyesinin 
başında muvaffakiyetle çalışmaş hakiki 
bir kıymettir. 

Mamafih şurasını derhal ilave ede· 
lim ki, dünkü belediye ve onun ba· 
şında bulunan insan için Adana efki· 
rı umumiyesi hükmünü çoktan ver
miştir. Ve bu hüküm, onlar için bü
tün çalışmalarının biricik mükafat •e 
tesellisidir. 

Yeni belediye heyeti ve reisini 
tebrik ederken kendilerinden memle· 
ket namına umdutumuz ve istcditi· 
miz azami şeyin, daha evvelce başa· 
rılmış işlerin iyi bir suretle muhafaza 
ve idamesinden başka birşey olmadı
ğını da illve ederiZ: 

ÇEKOLOVAKYADA 

ilhak edilen mıntıkada 
Alma n mütehassısları 

Renda 
aynen 

Meclisin 
ve ittifakla 
itimadına 

seçildi. Abdülhalik 
teşekkür etti 

1 
miıtir. 

Eski belediye reisi oniki yıldır 
muvaffak olmuş bir adamdı. Binaena
enaleyh Genel sekreterlitin tavsiyesi 
aksine olarak yeniden seçilmemesi, 
intihabına mani ciddi bir sebebin 
mevcudiyetini gösterir. Çünkü, bütün 
Partili arkadaşlanmaun Parti disiplini
ne karşı olan batlılıklanndan hiç 
kimse zerre kadar şüphe edemez. Bu 
takdirde böyle ciddi ve ağıı bir se-

Beı lin: 1 (Radyo) - Alman hü· 
kumeti bir teblit nsşrederek, Çe
koslovakyadan i!hak edilen mmb· 
kadaki Alman aıkeri müteb1111ıla
rmın vazifelerinin işgal sonuna lı:a
dar devam edecetini bildirmiıtir. 

.Anı 
• 11ara : 1 Tddrnln - J U-

~ ı\\illtt lv' u li~i l l bun '-•ınt l 4 

tftt Cnııılutİn Po~lrnıılıgı nltrnt1n 
& dı • 
·~Vrkilinıiz Bııv el liıl Ba -
~~llık nutku • J3u, uk Sdinıiz 
"ıı. ~ fi naııunn okunıu~lardıı·. 

11
1lgun Meclis pC'k lrnlnlınlıklı . 

1alonlnr d:ıha lıir snnt önceden 

"'' sUfcrn localnrıudn butun se· 

11 
~c scf ıırctlcr erkanı görulu

~ J lata~ J Je~ eti de dinle~' icilcr 
~ a ~er almıştı. 
ıt ~aı·dcş Cunıhuri.\ etin Meclis 
;:•ni kendi aralarında gören 

~ • son derece mUtehnssİ-; ol-

c· 
1
tçcn ~ ıl Buyuk Şefin 1 lntay 
hakkında beyan bu.~ lll'lluklan 

h'rzunun tahakkuk etmiş bir 
~İnde yUkselişi lmsUıı de lıir 
~ il tczahllr etti. 
~ 't\'ckilimiz Celal Bavarııı nut
'~llıll:ıını mlltcakip ri;·asct di \·ıı· 
\ ~bına geçilmiş ve nıUHefikaıı 
~b'.Yascte gene A bdulhnlik Hen
'\ ap edilmiştir. 

eli:. Reisimiz Ba\ Rcııda sc
~tı~nkip kUrsU.} e. gelmişler \'e 

~· haklarındaki ı;östcrdiği iti
§ckk.ur ederek , Meclisin bu 

ı;İ2ifesinde de nıuvnff akiyetlcr 
' erdir 

1 Japonya sulh yapacak 
fakat şartları var ! 

1 · Çan - Kay - Şekin re11mine nihayet vermek 

il-Komünist aleyhdarı mihvere müzaheret etmek 

111 .. Yeni bir uzak şark devlet i kurmak ! 

Şanghay : 1 (Radyo) - Çin or. 
duları Hokeden intizam ile çekilmiş
tir. Honkov etrafında çok büyük bir 
Çin kuvveti toplanmıştır. 

Çinle anlaşılacağını japonyanm siya
seti komünist aleyhtara mihvere sadık 
kalmak olduğu zikredilmektedir. 

Polonya Yahudilerinin 
dünya Yahudilerine 

beyannamesi 

Varşova: 1 (Radyo) - Polon

ya yahudileri bütün dünyadaki ya· 
hudilere hitaben; beyanname neşre
derek, bir yahudi hükumeti kurul
ması için onları elbirliği etmete 
davet etmiıtir. 

Yangçin rr.uharebesine nihayet 
verilmiş bulunuyor. Çinliler bu şehri 
boşaltmadan evvel her tarafı tama
miyle tahrip etmişlerdir. Keza erkek 
nüfusla, nakliye vasıtaları tamamen 
tahliye edilmiştir. 

Yugoslavyada intihap 
Alınan haberlere göre, mareşal 

Çank - Kay - Şek bugün bir beyan. 
name neşrederek, nihai zafere kadar 
Japonyaya mukavemete karar verdi
ğini ve Çinlilerin tabyasının yeni şe
killere istinad ettiğinı söylemektedir. 

Stoyadinoviç 
propaganda 

dün saylav seçimi 
nutkunu söyledi 

Belgrad : 1 (Radyo) - Başvekil 

Bay Stoyadinoviç bugün 20,000 kiti· 
nin huzurunda saylav seçimi hakkın· 
daki propaganda nutkunu söylemiş-

-1\d • 
~fi"~ sonr<ı butun Mcclio; , Bu- Bafveklllmlz Celil Bayar nutkunu söylerken 

Çang - Kay · Şek Keza Çin harp 
malzemesinin de mükemmel bir şe
kilde olduğ'u ve datıa uzun bir müd
det için malzeme buhranı b: ş göster
mek tehlikesi olmadığını ilave et
miştir. 

tir. Stoyadinoviç riyasetinde bir de 
parti toplantısı -olmuştur. Nutuk ra· 
dikal birliği umum merkezinde veril
miştir. 

ltıız Atat11rke, Bu~ uk Millet 
•ıı· . 

•n hurnıcl ve lıa~lılıgıııın ib-
llllltazanı nıın teki i fi .Htpnıış ve 
•tırekli alkışlarla ıııuttcfikan 

kalıııl cdilnıii'(ir . 

Bth uk Millet- Mcdi,i toplaııbsıııa 

nihn,ret vermiştir . ı\leclis önUwUz-

Qstemleke meseleleri 
Belçikanın ' • vaziyeti 

tGksel, Alman tezini müdafaada 

" ~~~I: 1 (Radyo)- ~Müstemleke gazeteleride cenubi Afrika ve lngiliz 
~ '1rıin halline medar olmak Ü· 1 tekliflerine karşı müthiş hücum etmek 
~lt~iz ve Belçika hükU:netleri· I dedirler. Belcika ~azeteleri Al.manya 
) tkı ınüstemlekeleri almak su· nın bu tarzda hallı zate-n vaktıle red 
;s::•n cere~anlara karşı Por· \ ettiA'i'li, ve ~ı~f ~~nd!sinde_n haksız ye 

eeto etdıkten sonra Belçika - Gerısı ıkmcı sahifede -

dt·k i Pnzadcsİ gllııll tekrar top lnıuı-' 
c.ık 'l. kış nll.'saisine (ll·vnnı edecek· 1 
tiı· . 

Londra - Roma 
anlaşması 

Bu hafta içinde 
meriyete girecek 

Londra : 1 ( Radyo ) - Siyasi 
mahafilde kuvvetle söylendijine gö. 
re, lngiltere, ltalya aramdaki itilaf 
önümüzdeki haf ta içinde meriyete 

gireçektir. 

Tokyo : 1 (Radyo) - Doşişi ga
zetesi Japon hükümeti. in neşretıiQ'i 

son beyannameyi u7.un uzadıya teşrih 

etmektedir. Japon hükumetinin bu 
beyannamesinde uzak şarkta yepyeni 
bir devlet kurulacağı \'C Japonların 

Çin topraklarında asla gözü olmadı· 
ğını, y lnız Çang - Kay - Şen'in reji· 
minin ortadan kaldırılması şartiyle 

Türk - Yunar~ ticaret 
anlaşması konuşmaları 

Ankara: l ( Telefonla ) - Yeni 

Türle - Yunan t icaret ınlaşmuı 
müzakereleri dün A tina haricİ!'e· 
ımde bqlamııbr, Müzakereler bir 
hafta kadar IÜrecektir. • •• , ....... vtç 

Başvekil, Negodin'de de radyo 
ile bir nutuk vermiştir. Hariciye ve 
dahiliye vekilleri de bir nutuk söy. 
)emişler ve çiftçi borçları hakkında 
geniş bir proje hazırlandığını bildir· 

• mişlerdir. 

BelgraJ : 1 ( Radyo) - Yugos· 
lav - Bulgar başvekilleri dün Niş kap· 
lıcalarında buluşmuşlar ve uzNn bir 
görüşme yapmışlardır. 

ispanyada 
Ebre köprüsü civarında 
müthiş çarpışmalar 
Baraelon: 1 ( Radyo) - Ebre 

köprüsü civarında cümhuriyet kuv. 
vetleriyle asilw arasında çok şid· 

detli çarplflU~~ır : 
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Halde 
e~en Hazi-,~ ....... ~- Yazan 

r?nııı yirnıi_n uı·ka"" yecı· ! 
cı pazartesı 

Ür.ü saat yedi bu· 
ıkla dokuı buçuk -~~~-~~--~~ 

mernış mıydi ? .. 

•Refik, bunlar geçen 

hafta bana gönder 

diğin sevimli mek 

tuplardır. Evde saklamak tehlikeli 
Babamdan korkuyorum .. Burada bu 
rada dursun .. iyi sakla .. Bir gün alı 

'.as~nda Melahata kendisiı,i sevdi· 1 
•mı tam yüz yirmi üç defa söylemiş 
.erestiş ettiğimi de üç yüz defa tek 
lr etmiştim. Bununla beraber apar 
ltıanın kapısından çıktığı zaman, 
nınıştım ki, bu ilk randevuda kt n 
Sine kafi miktarda ilanı aşk edeme 
iştim. 

Melahat, oturduğu evin adi'esi· 
( rı_ıektup yazabileceğini söylemişti. 
apıcıyla arası iy; olduğu için, na· 
ına gelen mektupları ebeveynine 
~stermeden k~ndisine verebilirmiş 

Yük bir mektup kağıdı üzerinde 
alemine serbest Lir cevelan verdim: 

.Beyaz ve gül gibi meleğim, sen 1 

Utadan gitliğin dakik?dan beri mah I 
'nurn. Sevimli bebek, çıldırasıya sev 1 

'ğirn o güz-!! vücııdü kollarım ara ı' 
,na alacağını z1mana kadar, bence 
'ç, hiç birşey mevcut değildir. Ha 
at yoktur .. ilh... ı 

"Ah güzel ~meleğim, saçlarının 
~rı dalgalarını, gözlerinin derin ma 1 
1 ., 

., 1 ırıııi, dudaklarının ateşin kırmızı 
-gını neye beraber götürdün? ilh ... 
~ "Hayır, hayır, ben bu dakikaya 

dar hayat nedir lıilmemiş, anlama. 1 

'1ııtım. Çünkü bu derece saadet, 
~niıı vücuduna temas ettiğim za· 
:arı hissettiğim mesudiyet nedir bil· 
1Yord ·ı • h um .. 11 ı a .. ,, 

~'il "Ça~uk,_ ~abuk.. Yarın bekliyo· 
... ilah, ılah .. ,, 
'Güıel sevgilim, dudaklarını ba 

~1 Uzat ve ağzımın içindt bırak.. 
Senin İçin çıl<lıran 

Refik 
tk· Melahat, Fifi hemşirelerin büyük 
~ 11 mağazasında modellik yapıyor· 
~ · lier akşam mağazadan çıktık· 
~ n sonra beni ziyarete gelmesi ara 

1~de takarrur etmişti. 
1 Ertesi günü saat yc:li buçukta 
1
P•dan girerken bağırdı: 

1 - Oh sevgilim, bu sabah aldı 
'Ilı 

1. mektubun ne hoştu, ne sevin-
ııııı Eğer beni ciddl'n seviyorsan 
~r !rÜn boyle bir mektup yazacak· 
ı.b Haydı vaad et bakayım; çabuk 

uk ... 
• * • 

lıık ilk aşk mektubunu yazmak az 
1 

~b kolaydır. "Güzelim. "minimini 
it ek. "Gül gibi meleğim. "benim 
/tı•li küçücüğüm. "çıldırasiye sev I 
ı~,ın , ... 
~ Şefkat memleketinin birçok keli 
~leri . . • d d' F 

111 
ııısanın e .ır'.ne ama e ı. a· 

~ ' h~yhat bu kelımeler pek azdır. 
~nı kadına yazılan yedinci mektu 

1~ ~am~mlamak o kadar karışık bir 
''• 1 

11 insan daima kendi kendine: "dün i 
,~elki gün yahut daha evvel bu 
tı itleri kullanmadım mı?. diye so ' 
~ 1 

~ti liaziranın yiı minci pazartesi gü 
~ıl~Patımanındrn dönüşünden sonra 

1 

~a ahate mek~up yazmak üzere 
lii •aıııa oturduğum vakit şöyle dü- l 
~~llıiiştüm: "Ne saadet.. Elimde ka 
f~ 1 • olduğu halde sevgilimle sanki 1 

a başfıaşa kalmış gibiyim!.,. 1 
~ .~aziranın yirmi yedinci pazaı le 
iı~ 10ü Melahate s kizinci mektubu 
~a~~ak için mas~ma oturduğum 

~t le şöyle diyordum: 
~ .:h yarabbi '.ne angarya, ne fe 

a et ittihaz ettim!. 

~''ıi~a~ı~a ancak on iki kelime dö 
iaı <ıııştım. Şüphesiz bu mektubu 
bi,.~aktan vazgeçecektim. Fakat 

~·ııı. 
~-''.re aklıma bir çare geldı. 

~arı lalıat, biraz evvel, daha a· 
~t~:~nınd iken bana gül renkli 

lalarla beğlanmış bir paket ver 

1 d .. rım." emıştı. 

Sevinçle ellerimi çırptım, ve ba· 
gırdım, 

-Ey Rdik, Melahate her gün 
meklup yazmak husundaki vaadine 
namus dairesinde riayet edersen, bu 
haftada mektup başına laakal yirmi 

beş dakikadan, asgari iki saat ve elli 
lıeş dakika kaybedeceksin .. işte eli 
nin altırda yazılmış hazır yedi mek 

tup var. Geçen haftanın sevimli me 
ktupları .. , bu biraz hilekarlık olacak 

Fakat bu hafta yalnız yedi zarf 
yazarak onları gene birer ve sırasına 

riayet ~derek ge~e Melahata gön 

dersen ne kay')edersin ?. Emin ol, hiç 
bir şey anlıyamıyacak .. 

• * • 
Haziranın yirmi yedinci pazartesi 

günündenberi Melahat Lana her ha 
fta gül renkli kordela ile bağlanmış 
bir paket getirirdi: 

-"Refıkciğim. sevimli mektup 
!arın .... Babamdan korkuyorum. Sak 
la ... Bır gün alırım!.., 

Ben de her Pazartesi günü Mel
lahatin dönüşünden sonra yedi zarf 
yazıp, mektupları biraz ekmek içi 

ile temizledikten ve bir ütü ile ütü 
!edikten sonra bu zarflara koymayı 
adet edinmiştim. 

Dün, 18 temmuzJa Melahat haf 
talık paketini teslim ederken yüzün 
de. bir başkalık' adeta hiddet alamc 
t leri vardı. 

- · Ne o sevgilim' bugün galiba 
öfkelisin. Ne var?. 

- Ne mi var ne mi var? Sen ar 
tık beni sevmiyorsun .. 

Bu sözü ciddiyetle protesto ettim. 
Onu kollarımın arasına aldım. 

Alnını. gözl,,rini, ağzını öptüm. 
Kollarımdan kurtuldu: 

-Evet, sevmiyorsun.. Yahut ta 
evvelkinden at seviyorsun. Zaten bir 
müddettenberi bunun farkında ım .... 

Mektuplarından, muhabbetınin 

sönmekte olduğu anlaşılıyor. 

Mektuplarımdan mı?. 

-Evet, evet .. Tekrar ediyorum: 

Mektuplarında eski hararet yok .. 

Vaktiyle sözlerin ne kadar aşi · 
kane, şefkatli, ateşin, hırslı idı!. 

Şimdi soğuk so~uk yazıyorsun .. 
Sözlerin biribiriııi tutmuyor .. 

Evvela şaıırdım, kaldım, Galiba 
ayni sözler Mdalı•t ıaraıından beş 

defa tek:ar okununca ilk kıymetlerini 
kaybetnıişlerdı. Hıçbirşey söyleme 

dense, bir ş y söylemiş olmak için 
ded:m ki: 

Ddimi oldun sevgilim?. Evet 
deli, deli .... 

Kızdı: 

-Ddimi oldum? Ben mi? Öy
leyse şimdiye kadar sana getirdi 
ğim bütün mektuplarımı, yani beş 

paketi de istiyorum Şapkanı da ça 
buk giy .. 

-B~ş p1ket mektubu, şapkamı!.. 

Ne i.;iıı sevgilim? .. Ne olacak?. 
Ne yapacağız?. 

Yemin ediyorum ki, bu ınek 
tupları arkadaşlardan herhangi biıi, 

ikimizin önünde okuyup ta sonu11cu 
mektup da birincisi kadar aşıkane 

hararetli bulursa, gene senin metr~. 
sin olarak kalacağım.. Aksi halde 
elveJa .. 

·-----------------------------------------~------· -------------------------------------------------Postahane harşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

elıuişlir. Ve hastalarını kabule başlaınıştır. 

1-5 
---------------~--~~~~~~..:..._:::,~~~~~---' 

MEVSiMiN büyük muvaffakiyeti 

(TAN Sineması) 
Göstermekte oldugu Sinemanın Yeni Keşfi, Yeni harikası Şayanı 

hayret ve Emsalsiz 

(Deanna Durbin) 
Nin Şayanı Hayret ve Büıük Fiimi Fransızca Sözlü 

1 

•• 
Uç MooERN Kız 

SAYIN Halkımızın fevkalade bir takdir ve teveccühlerini kazandı. 
Birçok kıymetli müşterilerimizin sonsuz isteklerini nazarı dikkate alan 
Sinemamız Direktöıliiğü Mevsimin Bu Şahane Filmini daha birkaç gün 
göstermeğe karar vermiştir. Bu Filmi Görmiyen Sayın Halkımızın acele 
etmelerini tavsiye ederiz. 

' 

iLAVETEN: 

HARiKALAR Filmi 

(A V C 1 B A Y T E K İ N) 
[ 30 K 1 S 1 M L 1 K J Müıhiş Heyecanlar Şaheserinin 2 ci Devresi 

PEK Yakında PEK Yakında 
Senenin En Acıklı En Hissi ve En Güzel Filmi Madam Butterfley,dan 

Daha müeseir - Harp FilminJen Daha Kuvvetli 

[YOŞİVARA] 
MAURICE DE COBRA.nın Meşhur Romanı ve Senaryosu 

CLAUD F ARRERE tarafından yazılan şaheser 

Bu gün 2.30 da Tenzilatlı Halk Matinesı, 

ÜÇ Moderin Kız ve Avcı Bay Tekin 
1 ci Devre 

9432 • 

Diş Tabibi 

·Nureddin Dinler 
Kızılay caddesi Pamukpazarı Kara kolu karşısında 

hastalarını kabul 
2- 15 

1

43 numaralı muayenehanede 
etmektedir. 9434 

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

Alsaray Sineması 
Bu akşam 

200 milyon Amerikalı ve Avrupalının taplığı güzel Adanamızın 
meçhulu yeni bir isim 

TYRON PO VER 
Esmer g-iizeli 

Loretta Y oung ın 
Emsalsız bir surette oynadıkları 

Aşk oyunları 
Misilsiz şaheserini sunar 

Cazip lıir nıevıu, muhteşem dekorlaı görüpte takJirdcıı kendinizi 
menedemiyeceğiniz bir film 

ilave olarak 

Şarkıcı kovboy 
Baştanbaşa nefıs şarkılarla süslü heyecanlı film 

Çarşamba 2,30 da tenzilatlı halk matiııesi iki film birden 

1 - Lorel Hardi Periler diyarında 
2 - Şarkıcı Kovboy 

Her yerde ... Her evde konuşuluyor ... 

( EDDt KANTOR ) un 
Türkçe sözlü, şarkılı, Türk musikili 

Filmini görmek ve dinlemek için 

• Asri sınemaya 
Gidiniz. Hoş ikibuçuk saat geçireceksiniz . Bilhassa musikisi sizi 

gaşyedecek ve unutulmaz hatıralar bırakacaktır 
AYRICA: - Yeni sinema mevsiminin ilk bürük filmi ve sin~ma 

tekniğinin en son harikası 

( Yeraltı Hakimi ) 
30 

Baş 

kısım 

rolde: 
birinci 
CİNE 

devre 
AUTRY 

20,000 metre yeraltında 500 sene sonra olacakları gösteren 
büyük fantastik şaheser 

2-lkinciteşrin- 938 çarşamba matinelerinden i!ibaren 
Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı telefonla isteyebilirsiniz 

T clefon - 250 Asri 

DiKKAT: 31 lkinciteşrin Perşembe , 4 / lkinciteşrin I Cuma akşamları 
Halkcvi Gösteril kolunun temsili olduğundan sinema olmadığını arzeyleriz 

9433 

-~-----------------------·---------------------------~ 
Semikok ve kriple maden kömürü 1 

1 

Sudan ari,tozsuz topraksız toptan ve perakende satış 

Yeri; Ş. Rıza lşçen Yeni mağaza 

9410 5-5 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

A.anuıı \o: 353 l 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

A.abul larilıı: 2916! 1938 

Yeşrı tarılıi : Ifıı7/193H 

Dünden artan -

Madde 261 - Kanun ve nizamlara aykırı olarak mekteb veya dersa· 
ne açanlar açılan mekteb veya dersane kapatılmakla beraber elli liradan 
beş yüz liraya ve ruhsatsız öğretmenlik edenl~rie bunları istihdam eyle
yenler 30 liradan 100 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Mükerrirler hakkıııda para cezası ile beraber bir aydan üç aya ka· 
dar hapis cezası hükmolunur. 

Madde 459 - Her kim tedbiısizlik veya dikkatsizlik yahud meslek 
ve sanatta ac~nıilik veya nizam, talimat ve emirler~ riayetsizlik neticesi 
olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlal edecek bir zarar 
iras eder yahud akli melekelerinde teşevvüş husulüne sebebiyet verirse: 

1 - 456 ncı maddenin birinci ve dördüncü fıkralarındaki hallerde 
takibat icrası şikayete bağlı olmak şartile üç aya kadar hapis veya elli 
liraya kadar ağır para cezası, 

2 - 456 ııcı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarındaki hallerde üç 
aydan yirmi aya kadar hapis ve 100 liradan 500 liraya kadar ağır para 
cezası lıükmolunur. 

3 - Bir kaç kişi cürümden mutazarrır olmuş ise bir numaralı bend · 
de hapis cezası altı ay ve ağır p3ra caası iki yez liraya kadar, iki nu· 
maralı bendde hapis altı aydan otuz aya kaddr ve ağır paıa cezası 150 
liradan aşağı olmamak üzere hükmolunur. 

Madde 462 - Yukarıda geçen iki fasılda beyan olunan fiilier zinayi 
icra halinde meşhuden yakalanan veya zinayi İrtikab etmek üzere yahud 
henüz irtikab edildığind~ zevahire göre şüphe edilemiy<cek surette gö
rünen bir koca veya kaıı yahud kızkardeş veya fıırudan biri yahud bun
ların müşterek failı veya her ikisi aleyhinde karı veya koca yahud usul
den biri veya erkek yahud kız kardeş tarafından işlenmiş oluısa fiilin 
muayyen olan cezası sekizde bire indirilir ve ağır hapis cezası hapis ce· 
zasına tahvil olunur. 

Ölüm cezası yerine üç seneden beş ssneye kadar hapis cezası verilir. 
Madde 490 - Bu fasılda beyan olunan cürümlerden dolayı açılacak 

dava altı ay geçmesile ortadan kalkar. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
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Rayişmark 1 

1. Teşrin Va. " k ( F' ) 3 35 •---'--------- -- - . ı ran ransız 

2. Kanu n ,, __ 4_ ~ -Sterli;;- ( ingiliz ) -- --6- 00 
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IG G 
Raleigh Bis ikldiııi n 1 ii 1 ii n duny<ıd ~ 

H kazandığ ı şöh ı et daya11ıklıgı H sayesindedi r . 

Meşhur Ralli 

Bisikletinin son 
. - -
Modelleri geldi 

ÇUKUROVA UMUM AC EN fES I 
ASFALT C ADDEDE DEDEOGLU 

BiS iKLET TECIMEV I 

1 
1 

6 26 9901 ________ .._.._,.....,.;;.....;;;;.......,,_,, ____ .;;.;;.::.:., __ ,,_,...,.,~----------...:. 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistzn, Seylan , Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na. 

mırıa getirilen en münlı:hap. taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan h:.rmanlardır . Her zevke göre değişen numaralı lerliplcı i vardır. 
Muhtelıf cins ve biiyüklükte kutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

~~•ıındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
etık eti nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal salan 
b;;kkaliyelerde sa tılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında) 

Bahçekdpl Dördüncü vakıf h a nı karş ıs ında No. 71 

Telgraf adresi : ALSA YRAK İ s t < n b ul . C. 

Birinci 

DOKTOR 
Ziya 

sınıf 

• 
Rifat Tümgören 
Röntgen ve Elektrik tedavisi 
mütehassısı 

Her gün hasta larını 

ma hallesi 125 
He 

9877 

A bidinpaşa caddesi Saracan 
numaral ı muayenehanesiııde kabul 
teşhis ve tedavi edet 

7- 15 g. a. 

·~...._____. ______ _ 
: KUmbar~ bir{ 1 

. 1 
........ __ 

TlJRKI)'! 

~IRru:iiiANmsı· 
--------------------------------------: 

Doktor Operator 

Hai Kipder 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun mild 

de t as i sta nl ı k yapmış tır. Hastalar mı Hilaliahmer civarında Müslüın apar. 
limanında hngüıı sabahleyin saat 12- 8, öğledc rı sonra 6 ·- 2 ye kadar 
kabul eder . 9598 g. a. 

,__,.,.........._ .... ,,,.._.. .. _ ... ~ ... _,.. . __ ,. 

Y< LJD.TAQ.I ct 

Doktor Hamdi Onar 

Kadın hastalıkları ve doğum mütehassısı 
Seyahatından avdet ederek hasta larını her gün Kızılay civarındaki 

muayenehanesinde kabul e tıneğe başlamıştır. 9873 g.a. 5- 5 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
-----------------~------------------------------....: 

Saathane meydanında bir buçuk sene müddetle icara verilecek olan ye 
di dükkanın ihale tarihi 10 teşrinsani perş ,mbe günü yazılacağıyerJe 9/teş 
rinsani perıembe olarak yazılmıştır. 

10-Teşrinsani-933 perşembe olduğu tashih olunur. 
2- 4- 6- 8 9939 

1 - Yeni yapılmakla olan Halkevi ve Türkku~u ara sından salcılara 
do~ru uzanan yolun İnşası kapılı zarf usuliyle eksillmiye konul · 
mu~tur • 

'i - K~şif bedeli 5567 lira 45 kuruş tur . 
3 - Muvakkat t eminatı 417 lira 55 kuruş tur . 

4 - ihalesi ikinci Teşrinin l 7 incı Perşc mlıc g mü Sd• l un b!'şl e be 
tediye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi belediye fen işle ri müdüı liiğünd edir . l stıyerıle r oıa 
da görebilirler. 

6 - ls te.klilerin ihAI ~ ı;ü n ü sa;l on dörde k•dar teklif ın e ktup!aıını 
bir m.ı kl.ıu z mukabıl ı n ıJ e lıeledı y~ reıs lı ~ iıı r v e ını o l e ri ilan olunı ı r . 

29 2·-8 15 '.1425 

1 Beled iye leı nizl ik i~ l e ıi eoki arabalArındar · ü ze ı i a~ık y ıııı • i .ı d, L 

araba açık arttırma sur etil e sa lılı~a çıkaıılnıı ~ tır. 

2 - Yirmi arabanın muhammen bedoli üçyüz liradır. 
3 - Muvakkat t eminatı yirmi iki buçuk liradır. 

4 - ihalesi ikinciteşrinin 14 üncü pazartesi güoü saat onbeşte bele· 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada görebilir. 
l.r. 

6 - Taliplerin ihale günü saat onbeşte teminat makbuzlarilc bele-
diye encümenine müracaatleri ilan olunur, 9414 28 - 2- 6- 12 

---------------------------------------, 
Beklenilen ,,Ateş ,, Geldi 
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ucuz 
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a 
m 
•• 
Om er 

S:>baları 

Ateş 
Türk antrasiti 

fabrikasının 

Ateş 
Marka soba 

ve ocı.ıkl;ırırı 

Çok ucuz 
fiatla 
Yalınız 

Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğmez 

Y490 17 - 90 

Adana pamuk üretme çiftliği n1üdürlü
ğünden: 

10,000 çu~al alınacak 
1- 14 - 11 - 938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de 5 hin lane'i 

hemen ve 5 bin tanesi de bir hafla zarfında teslim edilmek üzere lO bııı 
çuval pazarlıkla salın alınacaktır . 

2- Taliplerin 500 liralık depozito akçaları, nüınuneleri ve teklif nwk-
tupları ile Adana Ziraat Bankası Müdürlüğüne müracaatları . 9936 1 -:ı 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları mütehassısı 

Hergün nıuayenehanesinde hastalarını kabule 
başlamıştır. 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 


