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ilahları tahdit • • 
ıçın çalışmalar 

EYNELMiLEL MÜNASEBETLE 
iN T Al\JZiMi TEŞEBBÜSLERi .. 
Çemberlayn'ın 

• 
yenı beyanatı 

AJmanyanın müstemleke talebine aid 
proje henüz tanzim edilmemiştir ,, 

1
dra : 2 (Radyo)
ıtraf ve Moring
ıeteleri Alman
iisıe~leke arzu
clesinden bahs
hu iş için henüz 
bazırlanmamış 

hnu ve binaen. 
işin derh;I sa· 

niıkaline ihtimal 
W· 
'ifil yHzn1akta-

liı b"şvekilı Bay 
•Yn, diın avam 
ınd•, hiıküınelın 
4 Polıtikd.ı ıle 
l"k 1 asının tezad 
llıcıı ıg- ni lıükü· 
kuti kaıaııııın, 
hı1.nasına dün 

1erını .. ı~ındı mak 
t etıirınık 'e 

1 heı lrtriif cdc
Yeniden koru
~Unu siıylemiş 

~~mberlavn bu 
bilhassa talı 

t meseles ne 

ltıünistler Daladye ka 
esinin istif asını istiyor 
lkallerle 
asındaki 

komünistlerin 
bağlar koptu 

ıcomUnlstıer, "iktisadi kalkınma mesaisine, tayyare 
"• top lmallnl artırmajia ancak Oaledye kabinesi 
Çeklldlkten sonra yardım edebiliriz., diyarlar. 

ı (Radyo) - Fransız ko
t(' • 
, 

1 ~ 1 genel sekreteri Bay 
1nı münasebetiyle yapılan 
rjil bir nutuk söylemiştır. 
r,t~z Mtiııih anlaşmasını ve 
,Yenin son nutkunu şidd~tle 
:ltir. K "lmunıst şefi şöyle 

"le · sınıfı alı·ylı,.,,Jo yapılan 
))!,., k 'k _, ,t,:ı bekio-1 ğı .,, '11· 
1111

• k~kil elınez Anı ·le 
,
1 ka!kınm'I) ı t mın için 
1 ~rj • ı e nu.unmaya, lop, tar· 
•rtırınaga hazırdır. Yalnl'
Münihteki milli felaket 
iktidar mevkıiııi tcrket-

.' 2 ( Radyo ) - Radikal 
1 

Üçüncü sahifede 

------
Bay Daladye 

ada müzakereler 
an - Çek Hariciye 
ırıarı Romaya geldi 
llşmalara başlanıyor 

1 • ~ 

il ( ftadyo )- Alman va Çekoslovak Hariciye Na· 
) 

11 
ftomaya muvasalat etmişi erdir • Müzakereler 

"caktır. Konu,malar mevzuu muhtellltlr • Alman 

(Gerisi İçerde) 

1 

1 

temas elmiş ve bu mesele üzerinde 
uzun boylu durmuştur. Çemberlayn, 
bütün milletlerin silahlanma hareket
lerini hudutlandırmak v~ silahlanma 
nisbetini korumak iç n fngilterenin 
her teşebbüse baş vuracağını ilave 
etmiştir. 

Sözü, bundan sonra beynelmilel 
münasebata intikal ettiren Bay Çem
berlay' şöyle demiştir : 

- Demokrasiler ve totaliter dev-
leller birbirleriyle uğraşacakbrına \ 
elele verip çalışabilırler. Ve bu suret
le enternasyonal münasebat lamamıyle 
yola girmiş olur. 

Büyük Şefin 
tebrikleri 

Onbcşinci cüınhuriyel hayraını 

mız dolayısile velı bay Tevfik Hadi 
Boysal taı:ıfınd•ın büyük şofımize ~e 
kıle şükran ve saygı telgrafına Ulu 
Önder ilŞHgıdak; karşılıgı veı mişler
dir. 

'lı·rfi/. J/.,,/, /Juıwıl .'i<",1lıaıı ru1rn 
,lduııu, 

C" şizedı• kııtlıı olsıııı 
f... 4ıaıüık 

Kazalarda Bele- 1 

diye intihapları 

Ayın birinci günü bütün kaza· 
larımızda da yeni Belediye Mec
lisleri ilk içtimalarını yapmış ve 
yeni Reislerini intihap etmişlerdir. 

Dörtyolda eski Belediye Reisi 
Tahsin, Osmaniyede eski Belediye 
Reisi Doktor Ahmet, Bahçede eski 
Belediye Reisi Hasan Çanka,Feke
de eski Beledıye R"isi Şerif Barış, 

Kozanda Parti Kaza idare Heyeti 
azas,ndan emekli yüzbaşı Şerif Ak
gün, Kadirlıde Ortamektep mezünu 
Hakkı Çözel, Karaisalıda eski Be
ledıye Rsisi Mehmet Keçi , Saim
beylide Meclısi umumi azas ııdan 
Ömer Savaş yenı Beledıye Keıs 
lıklerine intıhap olunmuşlardır . 

ı Ceyhan belediye 

1 

reisi yeniden seçildi 
Muvafra' iyetli mcs;ııs ne 
şah:t olduğumuz bu ar

kad :ı.şı n yeniden seçilme· 
sini sevinçle karşılarız 

1 !er tarafla olduğu evelisi gibı gün 
, Ccyhandada yeni belediye meclisi toplan 
mış ve belediye reisini seçmiştir. Büyiik 
sevinçle h;ıber aldığımıza göre yeni 
belediye heyeti büyük bir kadiı şinas 
lık ve drayet gostererek dörtseneden 
beri muvaffakiyetle çalışmış olan eski 
belediye reisi Sclahitıin Sepiciyi yeni 
den reislige se;miştir. 

Selahattin Sepici Ceyhan beledi
yesinin başında bulund Jğu dört yıl 

içinde büyük ve muvallakiyetli işler 

başarmış, az para ile çok iş görmüş 
elindeki parayı ve mesaisini şehrin 

en önde gelen medeni ihtiyaçlarına 

cevap verecek bir şekilde harcamış 

genç ve kıymetli bir arkadaştır. Biz 
kendisinden komşu şehir için daha 
çok büyük işler beklemektcyi1. Runun 
içindirki yoniden seçilmesini sevinçle 
karşılayoruz. 

>~-·-·-·-···-·-···-·-·-·-·""-1 

! İngiliz hava kadrosu ! 
• 1 

;1,000,000; 
! ! 
: Londra: 2 (Radyo)- : 
! İngiliz dahiliye müste j 

i şan bugün gazetele~ i 
! re vaki beyanatta İn i 
i gilterenin hava kdd- : 
! rosunun bir milyon ı 

i kişiden fazla olduğu ! 
! nu söylemiş ve bu- ı 

i nun daha arttırılaca ! 
~ ğını ilave etmiştir. ! 

Turhan Cemal 
Beriker 

imar birliği reisliğini 
kabul etmedi 

Onikı yıl , ldıınu beledıJcsiııın 
başuıdıı /;u/aruk muwjjiıkııeılı ıe 

Kiizel e.ınl<'rı yle Adanalıların biiıük 
seııgısını kazanan 

Eski belediye reisi 
Turhan Cemal Barlker 

Dün, cümhuriyet halk µartisi vi. 
!ayet heyeti azalarından mürekkep 
bir heyet vali ve parti başkanımız 

namına eski belediye reisi Tuıhan 
Cemal Berikeri evinde ziyaret ederek 
parti ve vilayet namına, oniki yıldan

beri şehir için yaptığ'ı muvallakiyetli 
çalışmalardan dolayı teşekkür etmiş 
ve ayni zamanda memleket içirı ayni 
derecede mühim bir iş olan imar bir , 
Jiğ"i reisliğ'ini kabul etmesini ıica et
miştir. 

Türhan Cemal llerikcr gösterilen 
hu kadirşinııslıga tq< kkür etmiş, fa. 

kat bu ışi kabul edeıniycceğ'ıni bil
diı ıniştir, 

Vtılıın!zin ·r ıhan Ccıncıl Beıikcıt~ 

göndeıdigı ıncktut,11, biıılin Adcınd 

c-fkiırıuınuıniycsinin h slcı ınl! de t .!' • 

clin1ı1n olın y,1 Uolayı:;ıylc i•~agıya 

;ıy11en ~ o-'uyoıu1. : 

"Bay Turhan Cemal Berlker., 

« Yapılan belcdıyc seçiminde 
zatıalinizin akalliyetıe kal•rak riyaret· 
ten ayııldıgınızı öğ'renJıın , 

Onıki senedenberı riyasetinde bu
lunarak ciimhuriyel idaresinin imar 

siyasetine ve partimizin direk ı ıfler ine 
uyularak meydana getirilen iyi ve 
devamlı eserler karşısında sizın ve 
bırhkte ça ışııg-ınız arkadaşların nıe 

•aisini teşekkür ve takdırle yadede
rim. 

Tecrübe ve vııkufuııuzdan islıfa

de de devam iç:n. sekiz sene müd

detle, idareihususiye ve belediye ile 
müştereken tesis ed.lip tasdik ve 
bütçe muamelesi tekemmül eden 

( imar birliği riyaseti) ni kabul e'.me
nizi rica eder ve birlik umumi heye. 

tini içtimaa davet ,.e işe baslam. k 
üzere cevabınızı bekler, 'aygılarımı 
tekrarlarım . • 

Se, /ııııı ıillili ve C. 11. l'. 
>eylıun ilyônkurulu Lu~kıırıı 

Filistin dün çok karıştı 

Petrol idareleri ve 
memurları işlerini 

demiryolları 
bıraktılar 

Kudüs: 2 (Radyo)- Bugün Filis
tin çok karışık bir hal aldı, Vaziyet 
gittikçe de vehamet kesbetmektedir. 
Her tarafta umumi grev ilan edilmiş

tir. Mamafi inzibat kuvvetlerinin sıkı 
idaresi neticesi bir hadise olmamıştır. 
Kudüs, Hayfa, Nasıra, Tabarye, ve 
N•blusta. bütün Arap dükanları kapan 
mıştır. Her tarafla seyrüsefer durmuş 
tur. Bir araba bile işlememektedir 

Petrol idaresi memurlarından 400 kişi 
işlerini bırakmışlar ve grev ilan etmiş 

!erdir. Bu memurların kiffcsi Araptır. 
Keza demiryolları idaresi memurları
da işlerini terk etmişlerdır. Şimdi de
mir yolları idaresi kapalı ,bir halde 
bulunmaktadır. Ancak birkaç kısım 

da daireler açıktır. Bütün hatlar mu
attal bir vaziyettedir. 

Veni 
Reisi 

belediye. 
nediyor? 

Atatürk rejiminin nurlu ve mu
vaffakiyet dolu yılları içerisindeyiz: 

Demokrasinin ana prensiplerine 
dayanan bu reiim ve onun nazınu olan 
partimiz ınille'e iyiyi, doğ'ıuyu daima 
göstermekted r. 

Halkımızın paı timıı umdelerine 
bağ"lı olarak memleket işlerindeki has
sasiyeti, Cümhuriyetim:zin 15 inci saa· 
del yılında bir korre daha kökleşmiş 

ve tcmelleşıniştir. 
Vatandaşların kaynaşdıj!;ı bir ocak 

olan Cümhuriyet Halk partisi her faa• 
liyetinde göslerdıği nıuvallakiyeti bu 
yılki Belediye meclisleri seçiminde de 
yurdaşların büyük rakanılatla ifadesi 
kabil olabilen reylerinin tahakku ile 
ısbat edilmiştir. Bu suretle µartimizin 
kalbinden çıkan Şehrimiz Belediye 
meclisi dün halkımızın de candan ala
ka ve tazahür ile işe başlamış bulunu
yor. 

Yeni meclis, zamanımızda vazaifi 
ağırlaşan mühim bir memleket işini 

verdiği direktifleri daima göz onünde 
bulunduracağız. 

15 yıllık Cümhuriyet devrinin me
mlekette başardığı işler ve eserler 
arasında güzel ve vatandaşların takdi· 
ri11i kazanmış olanların muhalazasiyle 
b.raber önümüzde daha başarılacak 

birçok şehir işlerinin mevcudiyetini 
de unutmamak lazım gelir. 

Büyük Şefin kamutayın beşinci 

devresinin üçüncü yılını açarken söy
ledikleri nutuklarında işaret bnyurmuş 

oldukları belediyelerin vazaifi hakkın· 

dakı yüksek direktiflerinden ilham 
alarak bu hedefe ul11şmak için hızla ve 
ener li ife ilerliyeceğiz. 

Atamızın her gösterdiği hedefe 
milleti saadete götüren yollarla ulaş

hr. 
Adana Belediye me ;!isinin de bu 
yolda büyük bir titizlikle ülküye 

ı;laşmak için çalışacağı muhakkkaktır 

Adana gibi Türkiyenin feyizli 

üıerin~ almıştır. bereketli ve her gün inkişaf eden 
Yalnız,_ medish~izin bihak~cin ":'u· l l ve inkişaf etrneğe müsait bulunan 

valfak olabılmesı ıçın Cumhurıyet ıda- bir şehirde belediye işi bir hayat 
rosinin çiı.diği proğramları ve imar için 

1 'şidir. 

Mareşalımız 

Atinaya gidiyor 

Mııre,al Fevzi ("akmak 

Ankara: 2 ( Telefonla ) - Genel 
Kurmay Başkanımız Mareşal Fevzi 
Çakmak bu akşam fstanbula hareket 
etmiştir. Maraşalımız fstanbuldan Ati
naya gidecek ve orada toplanacak 
olan Balkan ittihadı genel kurmayları 
içtim ama iştirak edecektir. 

Yurdaşların medeni ihtiyaçlarını 
karşılamak ve yurdu bütçenin kifa

yeti nisbetinde imar etmek en başta 
olan vazitelerirniz meyanındadır. 

Daha evvel çalışan belediye 
hey' etlerinin yaptıkları hayırlı işleri 

ve Proğramlar da göz önünde bu
lundurulacaktır. 

Gerisi ikiııci sahifede 

------ --

YOL KAZL\LARI İÇİN 
YENİ BİR PROJE 

GELiŞ - GiDİŞ 
TANZiMi 1Ş1 

1 1 erıı projeye güre , motosikletler ı 
ıuuo.nıomobı//er 7.>UU liralık mali 

mesıılııı·ı sigorıa,'1 yap,,caklardır ı 

Ankara : 2 - Yol kazalarını 
önlemek ve yollarda seyrisefer in
tızamını temin etmek maksadiyle 
hükumet , zecri hükümleri ihtiva 
eden bir proje hazırladığını , nıo
törlü nakil vasıtalarına mali mesu
liyetler tevcih ederek sigorta olmak 
mecburiyetini koymuştur . Bundan 
böyle motosiklet, otomobil, otobüs, 
kamyon gibi nakil vasıtaları sahip· 
!erini ve kiracıları bu vasıtaların 
k.ıllanılmasından doğacak zararları 
karşılamak için 4000-7500 lira 
drasında bir sigorta muamelesine 
tabi tutulac:aklardır • 
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Şehrimiz müzesinde 
1 
Yeni Belediyenin 

kazılar salonu birici toplantısında •Yeni 

Paristeki hareket açıldı Riyaset divanına ve 
encümenlere seçilenler 

kimledir 
Eransanın 1937 müdafaa büt. 

çesi, 1936 ya nazaran yüzde 5-:1 
nisbetinde tezyit edilmişti . 1930 
bütçesi ise 1937 ye nazaran yüzde 
20 nisbelinde bir fazlalık göstni· 
yordu . 

Fransa silahlanma programının 

tatbiki için vuilmiş olan fevkaladr 
tahsisat hariç, 1938 bütçesi 24,2 
milyar franka varm ıştır . Milli Mü 
dafaa emrinde kullanılmak üzer~ 

diger Bakanlıklara verilmiş olan 
tahsisat l::u rakamın içinde değildir. 

Bu muazzam rakkam, yekunu faz 
I& laştırılmıştır. 12 lıkteşrind<",F ransa 
bakanlar heyeti, harp ve deniz ba
kanlarını, şimdiye k~dar tasvip edil· 
miş olan tahsisattan ırada , kara 
müdafaası emrinde kullanılmak üze· 
re 1,42 milyar ve deniz müdafaası 

için 887,5 milyon franklık fevkalade 
tahsisatın sarfına mezun kılan lıir 
kara;nam e kalul etti . 

Bu raraların hepsi, derpiş edil 
miş olan yeni teşekküllerin takvi 
yesine, tahkimat işlerinin genişleıil 
mesir.e, su bay kadrosunun büyütül 
mesine ve harp malzemesinin planlı 

bir şekilde modernleştirilmesine tah 
: is edilmiştir . 

Yeni teşekküllerin kurulması ve 
harp malzemesinin modernleştiril

mesi hı nüz sona ermemiştir.Ancak, 
bu gecikme ne parlamentonun tah. 
sisat vermemesinden ve ne de kre 
di bulunamamış olmasından il<"ri 
geln . iştir. Bunun sebebi,gerek dev 
lele ait gtrekse husu,i ellerde lıu. 

lunan endüstrinin lıu işlere kifayet 
etmemiş olmasındadır . 

Bu re,.liteye, Daladiye, müdafaa 
encüm minde söylediği ve dış po · 
litikayı , ordunun kuvvdini ve İş 

rnesrlesini ele aldığı 1 Eylul nut
kunda temas etm i ştir. 

Fransız Mı ili müdafaasının üç 
şubesinden l.i i olan kara ordusu , 
silahlanma endüstris inin kifayetsiz· 
liğinden en az müteessir olmuştur . 
Her ha:de, kara ordusundaki eksik· 
likler !elafi dilemiy<"cek bir ölçüde 
değildir . 

Zırhlı kıtalarda eski tankların 
yerine bu yıl yenileri konmu~tıır . 
Hafif makiıırl~ştirilmiş olan tümen 
lere de kısmen yePİ malzeme veril· 
miş süvari, zırhları daha kalın ve 
silahları büyük çapta olan tanklarla 
takviye edilmiştir 1 

Bundan başka, sulh zamanındaki 
ordunun kadrosu geçen yıl birkaç 1 

defa tezyit edilmiştir . Fransanın 1 

anavatanda, denizaşırı ve sömürge· 
le rinde sulh zamanın "aki ordu kad . 
rosu 1935 de 575,000 kişiden iba· 1 

rrt olduğu !ıald<", bu mikdar, J 936 
da 652,000, 1937 dr 700,000 bu 
yıl ise 735,000 kişiyi bulmuştur . ' 

Bunun 495,000 i ana vatan ia, 172,000 
deniıaşırı memleketlerde ve 68,000 
i sümürgelerde bulunmaktadır. 

Bir harp takdirinde, Fransa 5,5 
milyon kişiyi hemen silah altına 

alabilecek kudrettedir . Bunun 4 
milyonu talim ve terbiye görmüş 
olan yedeklerdir. Bu hesaba göre, 
Fransa , harp halinde , sulh zama · 
nın::laki tümenlerinin üç mislini se· 
ferber kıl~cak mevkidedir . Bundan 
başka daha birçok tümenleri devam· 
lı bir surette Afıikadan çekip ge· 
tirebilecek kudrettedir . 

Fransa daha şimdiden hatırı sa 
yılır bir aske,i kuvvete malik oldu· 
gu ğibi, organ: syon bakımınd'n 

da bir harp h .e göre çok mühim 
yenilikler ya· ı tır. 

FÖLKIŞER BEOBAHTER 

Şehrimiz müzesinde, bu yıl mü 
z•ye ilave olarak kurulan "Kazılar 
salonu., ile "Yurdun etonoğrafya 

bölümü., dün saat 17 de törenle DiVANi RiYASET: 

Bu yenilik son kanunda, Mılli 

Müdafaa bakanının vazife salahiyet 
İt : i cok ger. işletilmiş, müdafaa or· 
du suna, tekmil harekat planlarını 
hazırlıyacak olan bir Genelkurmay 
şefi tayin edilmiştir. 

a;ıfmıştır. 

Açılma töreninde bulunan kala 
balık bir davetli kütle>i müzenin 

1 Birinci Reis vekili : Hasan Ateş 
, lkir.ci : Basri Arsoy, Katip : Taha 

Diğer taraftan, "Harpte memle 
ketin organiza~yonuna dair. bir ka· 
nurı hazırlanmıştır . Bu kanunda bir 
harp takdirinde askeri harekatın ida 
riyle başkumandaırlığın işlerine dair 

her tarafını gezmişler, ve izahat 
almışlardır. 

Mıize müdürü Bay Ya!ın a n Yal· 
gının mesaisini ıebrik ederiz. 1 

İzcilerimiz Ankaradan 
döndüler 

1 

teferruat tesbit edilmiştir. Bu ted· Cümhuıiyet bayramı törenine 
birlerden mii la: iıükumet, hazırla 
mış olduğu nıuhldif kanunlarla, işe 

iştirak etmek Ütere müdür ve be 
den terbiyesi öğretmenlerinin refa · 

yarıyabilecek bütün yedekleri der- katiııde Ankaraya gittiğini yazdığı· 
ha! silah ve iş başına çağırmak kud 
retindedir. mız erkek lisesi ve nkek öğretmen 

Nitekim, Çek buhranından evvel okulu izcileri şehrimize dönmüş ve 
ve buhran esnasında hükumet, par· : istasyonda velileri ve arkadaşları 
Jamentoya sormağa lüzum görmeden · tarafından karşılanmıştır. 
bu hakkını kulianarak. Majıno hattın ! 
daki mrvcudu hemen takvine et· ' 
miştir. 1 

Geçenl• rde ayan azasısdan Se. 
Jiye, verdiğ-i bir istizah !ahirinde, 1 

Çek istikamlarının Alıuanlara teslim 
edilmrsi üzerine' Fransa'nın emniye· ' 
ti de tehdit altına girdigini iddia et· 
miştir. Bu id :liasında, Çek istihkam· 
larınnı Fransa'nın Majino hattındaki 
istihkamların örneğinde olduğunu j. 

leri sürmüştür. Halbuki, bu iddialar 
bir vehimden başka bir şey değil· 
dir. 

Çünkü, Majino hattınırı ne biçim 
de yapıldığıııı gerek r ransız gazete 
feri, gerekse m<"cmualar birçok ve 
sılelerle teferrüatile İtah etmişlerdir. 
lllustrasiyonun 1 ilk teşrin tarihli 
nüshasında da l:u hususta tafsilatlı 

bir yazı vardır. Bu itibarla henüz 
tehmmül etmemi~ olan Çek istilr· 
kamları, Fransız istihkamlaıının sır
rını ele vermiş olmuyor, demektir. 

Şehrimizde yatılı 
kazananlar 

sırı avı 

Şehrimiz erkek ve kız lisesin 1
1 

den yatılı sınavı şu talebeler ka 
zanmışlardır: ı 

Veli Ay lekin, Ali Aytekin, 

1 
Mehmet Todu. Hasan Üzer Alan 
Mirza Özgür, M. Kemal Arman, 
Kamil Öztekin, Ali Emiral, Hık 1 

1 

met Mutal, Fehmi Güreci, Rasih Ço 
puroğlu, Müçteba Topaloğlu, Tevfik 
Sehitol, Abdullradir Yürek, Mustafa I 
Fi:C:ri, Bedia Gürce!, Hatico Özgür 
Nefise yoldaş carı. 

Evelki geceki yağmur 

Toros, Katip : Hazım Savcı, Katip 
: Rasih Ôıgen, 
BÜTÇE ENCÜMENi: 

Kerim Uluscutürk, Süleyman 
Özerdi!, Hazım Öıütürk, Menduh 
Pekbilgin' Hazım Savcı, Hasarı A. 
leş, l'evfrk kadri Ramazanoğlu 
TARiFE ENCÜMENi: 

Mahmut Barlas, Süleyman Ser 
gici, izzet Koçak, Hamza Ekinci, 
Ali Ülvi Kalağoğlu, 

KAT'I HESAP ENCÜMENi: 

Mehmo>t Salih Eroğlu, Gani Gi 
rici, Hüseyin Daim Bengü, Mehmet 
Hulusi Akdağ, Taha Toros, 
KANUNLAR ENCÜMENi: 

Rif•t Yaveroğlu, Cemal Kamil 
Ergin, Tevfık Kadri Ramazanoğlu, 
Taha To ·os, Müveddet Altıkalaç 

iMAR VE TEZYiN ENCÜMENi: 

Bayan Semiha Ramazanqğ!u, 
Tevfih Coşkun GüveA, Mahmut Ki· 
baroğlu. Ragıp Sepici. Bayan Fat· 
ma Diplen 
SIHHAT DNCÜMENI: 

Doktor Ekrem Baltacı, Doktor 
Ahmet Erzin, Basri Arsoy, Ziya 
Abdi Rona, Rasih Özgen 
iKTiSAT ENCÜMENi: 

izzet Koçak, Gani Girici, Bayan 
Müveddet Altıkulaç, Süit yman Ser 
gici, Memduh Pekbilgin 

Hars komitesi okullarında 

Hars komitrsi okullarında 
bugüoden itıbaren çalışmalara baş 
lanmış ve buna aid talimatnamede 
hazırlan•nıştır, 

1 

1 

Mamafih, bu kuvvetli tarafları 
Alpların gaı binde ve Alman hudu· 
dudunda bulunan Fransız istihkam 
sistemini ve dolayısile Majino hattı 
nı askeri kıymetinden düşürrcrk 

mahiyette şeyler olmuş olsaydı , 

Fransız genelkurmayı buna çoktan 
n ani olurdu. 

Evvelki gece şehrimize ve ova· 
ya yarım saat kadar devam eden 
sürekli bir yağmur yağmıştır. Dünde 
hava tamamen açık ve tamamen 
yağmurlu geçmiştir. Bavuldaki paralar ne oldu · 

Ancak, Fransız tfkarıumumiye 

siyle matbuatının silahların çoğaltıl 

masını istemesi, şimdiki vaziyette ne 
kaara ordusiyl., ve nede tahkimat 
işleriyle alakalıdır. Asıl dava hava 
silahıdır. 

Entransijan hava işleri mütehas 
sısı geçeni< rde neşretuiği bir ista· 1 

tikte, Frans1nın 1933 38 yılları için 
de hav:ı silahlanmasına 31 28 milyar 
frank sarfetliğini yazmıştı . Buna rağ 
m•n en ziıade gerilik arzdtiği idJia 
edilen mü lafaa şube•İ , budur. Hava j 
•İlah.na, l .:133 d~ 3.6 milyar, 1934 
de 3,6 milyar, 1936 de 4,4 milyar, 
1936 da 5 6 milyar, 1937 de 5,88 
milyar ve im yıl :8,6 milyar fraıık 
harcanmıştır. j 

Hava silahının genişletilmesi için 
neşredilen kanunlara göre 1938 
haziranından itil.ıar<"n Fransız hava 
silah;nda 3085 subay ve 59,410 
asteğmen ve asker vardır. 2 eylul 
tarihli ka•arnaıne ile de :tekmil hava 
silahları 1 irleştirilmiş bulunuyor, Bu 1 
m 1yı ,tan itibaren en modern tay ya 
relerin seri halinde inşasına başlan 
mıştır. 

Mamafih, silahlanma endüstrisin 
deki aksaklıklar yüzünden, tayyare 
inşaatındaki tempo modt;rn ihtiyaç · 
fara henüz tevafıık etmemektedir. 
Entrarıs jın'ın haber verdiğihe göre 
ıki yılda ancok 4000 tayyare inşa 
edilebilecrktir, 

Kavga neticesinde dövme 
Mustafa oğlu Sadık, Ali oğlu 

Hanifiyi döğdüğüoden yakalanmış 

ve hakkında kanuni muamele ya· 
pılmıştır. 

Yeni Belediye reisj 
ne diyor 

- Birinci sahifeden arlan -

Yeni belediye meclisi parti bağ 
rın-:l1n pre ısip' c r e uyg~ı olar•k h~I 
kın büyük iti'll ı lıl" iş başın~ g ti · 
rilııı i ştir . B ı h · y'diı muvaff ,ki;·dı 

için inkilapçı putimizin, Sayın hal 
kımızla matbuatımızın dıimi yardım 

muzaherat V< ınuhıbb,ılerin: giive · 
olerimiz tamd ır . 

Belediyede hizmet r!miş her vatan 
daş inkilabı ve rej;mi koruyucu bi 
rer eleman halin1e te'lcile layıktır . 

Binaealeyh bu suretle hizm t 
edenlerin unutulmayacağına ve yeni 
hizmete geçenlerin vazife)e getiril 
mesile aynı kudsi vazife olan şehir 

hizmetinin devam edeceğine candan 
kani bu'uouyorum. 

l\dana belediye işlerini hey'etin 
Cuınhıırıyetin 15 inci yıl dönümü 
gibi mes'ut bir senei devriyede va· 
zıfe başına gelmel<ri de muvaff.ki· 
yelleri için manevi bir hız teşkil ede 
ceği kanaatindeyiz. 

Belediye Reisi Yusuf 
Ziya Ôıb. kan 

Maliye tahsilat katiplerinden 
den Kazım soyer, geceleyin meçhul 
bir şahsın evine gir<"rek bavolunun 
içerisinden kırk allı lira parasının 

çalın lığını iddia ve şikayet etmesi 
üzerine tahkikata !::aşlanmıştır. 

Doğum 

Arkadaşımız Mehmed Gören'in 
Lir oğlu dünyaya ge lmiştir. iavruya 
uzun ömür diler, f> n ı ve babasını 
kutlarız . 

Teşekkür 

Eşinı Nurhayat Göreııin doğu 
munda lıüyük hazakatirıi gördüğüm 
Adana ızın çok kıym e tli ve işbilir 

ebelerinJrn Zelıhaya bu sütunda 
şükran ve minnettarlığımı sunarım. 

Mehmet Gören 

~i·~ 
' ' -
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Gökyüzü bulutlu, hava hafıf 
rüzgarlı, ençok sıcak 25 derece ge· 
celer i en az sıcak 14 derece. 

Bir Aşk ve ihtiras filmi 

YOŞIVARA 
~ ~~----......... --.... ..,. .... ___ . 

Bisikleti çalmış 
Hasan oğlu Safa Ersel, Ali Ust 

tanın oğlunun bisikletini çaldığın· 
dan yakalanmış ve adliyeye veril
miştir. 

Kamyonu çarptırmış 

Mehmet oğlu Mustafa Sıtkı ida· 
re ettiği kamyonu lb:ahim oğlu 
Yusufa çarptırarak ayağındaıı ya· 
ralanmasına sebebiyet verdiğinden 
yakalanmı~ ve hakkında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Elbise ve parasını 

çalmışlar 

Kurtuluş mahallesinde otwan Ali o. 
Hayri evinden bir takım clbiscsile 
bir mikdar par .. sının çalındığını şi 

kayet etmesi üzerine tahkikata baş 
lanmıştır . 

Bugiinkü imsakiye 

Bugün güneş saat 6,4 de 

doğacaktır. Öğle ezanı saat 
11 ,38 d,., ikindi ezanı saat 

14,29 dr, akşam ezanı 16,50 

de, yatsı ezanı 18, 15 de oku. 
nacaktır. imsak saat 4, 12de bi 
tecektir. 

Ruzvelti tenkit 

Berfin : 2 ( Radyo ) - Amerika 
~ümhurreisi Ruzveltin , geçenlerde 
Avtoritet memlr.ketlerine karşı ten· 
kitli nutb gazetelerinde pek sert 
bir münakaşaya mecra açmıştır. 

Amerika gazeteleri bile Rei>İ· 

cümhurun aldığı objektif vaziyetin 
Avrupada geçen hadiselerle hiçbir 
alakası bulunmadığına dair ittiham 
etmektedir . 

Hakikat halde Demokrat lngil· 
tere ve Fransa hükumetleri avto 
ritat devldlerile bir muvazene bul 
mağa çalıştıkları halde Demokrat 
Ruzvel~ uzaktan propağanda ile Al 
manya \e ltalyaya ateş püskürmekte 
devam ediyor. Moral nasihatı yapan 
Ruzveltin neden bu hareketi ihtiyar 
ettiğin i Berlin gazeteleri 1 ekala bi· 
lir . 

Ruzveltin lisanındaki sert ifade
lerin k ısmı azamı sırf intihap kon· 

• tosunun gözrtildiğinden ve yeniden 
Reisicümfıurluğa tayini Yahudi fi
nansile bağlı bulunduğundan ileri 
geJ.nektedir. Bu türlü şerait dahi 
!inde , Reisicümhur olmağa gayret 
eden bir zatın bu hareketi sullıa 

yaramakt&n ziyade düz . imek le olan 
enternasyonal vaziyeti bozmağa 

alet olacaktır. 

GUNUN iÇiNDEN 

-~~iiÇtiirlil 

tıraş ... 

H 
'k' • sında da er ı ı mana d r. 

şın üçtürlüsü ",r 1 
ı 

mecazi mana 3 
11, 

bilirsiniz ki, ya konuşııı3Y1 r ., o u. 
konferansla yahut yazı ı .~ he ı 
nların en keskini, hiç şup ·ı r 

k B. yaııY 
onuşmayla tıraştır, ır , 

ken tıraş ettiğini anlayınca k 
ela bu yazıyı - bırak•~ ~~f 

geçmek pek kolay olur. Bır 
1 

çı tıraş edince de salonda~ ~ ı 
yahut radyonun düğınesinı 'ı t 
merk mümkündür. fı~'11,ı1 
karşıya konuştuğunuz ıa. iı' 
miye başlarsa ve kend'.sinıP k 
saymak isterseniz halinız pt 
lr olur. . ,.-

B .. 1 • • da tır' oy e mecazı mana I~ 

lık üzerine, sinirlerin bo~~f 
nası 1 tesir ettiği tetkik edı 

be'• 
ğer bir şey olmakla beri lf 
ye kadar bu tetkike giriştP 
kim duyulmamıştır. .J1' 

Buna karşılık, asıl 
1 

tıraş artık hekimlik sahasıP 
tır. Tıraş olurken insanın 

1 'nC 
kadar soyulur, tıraştan ° dıı 
nasıl yumuşatmalı, ne k• 

1 
t 

l 1 0 ıı• ı sa >un amalı, usturayı 1,rı 
tıraştan sorıra .ne yapııı3 ~' ııı 
soğuk su mu, yoksa sıca si. i 

kullanmalı? Bunların heP 
olarak hekimliğe ilgi verir· jJIİ 

F · ıer 
enni tıraşın prensıp·ııı~i~ 

da lıirer birer saymıya Y ıoıl 
dığını tahmin edersiniz., ~iY' 
en büyük prensibini s0Y rı:~ 
üç türlii - g~rçekten ' tı ,1 ı 

. • 1 • tır•• gısı o ursa olsun fennı .. ı ıJ 
Ji, tıraş olmadan önce r~ıı 
iyice yıkamaktır. Çünku 

1 
k~n derinin kazınmasıo'd 
sebep hemen daima yiit d:f 
dığimiz tozlar bulunııı' 51 il~ 
tıraştan önce sabunla ıe~~ 
tıraş daha ko!ay olur ve "k 
zünü acıtmaz ... Bu bill'

0 kıl' 
ıor 

ten başlcaca da tıraş 0 k 511 

raştan sonra daima sıc• bilir· 
manın faydasını herkes ,11~ 

F ur ., 
akat, gerçek ten . c;e•· 

türlüsiinü tercih etınelı? ·ıe. ~ 
siniz ki tıraş ya usıur•k:ıik~ 
bıçağiyle veyahut elt _, 
makinesiyle olur. Bir d\i / 
malıların yaptıkları gı ~ ~ 
ve bıyığı ağda ile yolııı' gcı 

d 
dası ı 

var ır ama, onun ıno ıcr 
bi adına da tıraş deıııet .. 

1 ·yıS 
· Üç türlü tıraşın en 1 ıır 1 . et 

la tıraş olmaktır. En ın r.ıır 
1 1 Y .. 1 · · arla• . a o ur. uz erının P d'ieiı 

raklı gençler ve ken 
1 g"' 

olmasalar da parlak . 51ıı" 
b 1 • artı 

mec ur o an lıyatro ·vı s· rı 
rayla tıraş olurlar. ''·ıe ıır 
re bayanlar da ustura 1 ; 1 iıl , 
miş erkek yüzünü b~ğe", o' ' 

F .1 ııra< ~ 
akııt ustura. ı ~ Jnc'' 

ce ve uıu ıı bır ıştır· . c~ 

k h . . d elır• ı ı, 
me le lıkesın en g olıl'' 
nan el mutlaka usta 

1 0
11 

o• 
Ustura ile tı~a~ ~;a 

çabuk gördüklerim ıd 8 ş 
. .. k" tıl 
ınanmayınız, çun ı " .,, J 

usturayı sık sık k3Y oıo 
haylice vakit kaybol~' , 1 rııl 
ra da usturayı arada -ıft11 

ve çarkta biletmek ~~1i' 
sana bir kaç ustura ıa 
ereyc~ bir masraf·· kııı 

O . . "I t bıç• nun ıçıo ıı e çı 

olmak, kolaylıiından, · ~e 
bikes• ıl 

dan ve traşt~ te 1 k y•1 

olmasından do•ayı ço blçır 
"k Her traştJ küçU ı1' 

tirmek labrikacıla'1083 ıı~ 
kazan fos1 da ooları 5 ıol' 't 

.. den 1 
doğrusu bu bu yuı a" 1 

sıor 
far. Bununla ıraş u ııııasl 
dar par lak ve ince 0 k içi~ , 
sadece temiz gösterJll~1çı~ '•ı 

Fakat ne de ols~ i kc' t 
Jilet bıçağının derıYı 1 dı~ 1 ~ 
olmakla beraber k• ~jfeO 

(Gerisi üçünCİİ si 



da 
dıf· 

ıı 

Kadın - Erkek 

Ankara İngiliz 
Sefiri 

Sefirin Romaya tayin 
edileceği söyleniyor 

Üç 
' 
türlü tıraş 

- ikinci sahifeden artan -

Bundan dolayı yüzü acıtır da. Elek 
trikli tı aş makinesinde bu tehlike 
hatıra gelemez. Hem de elektrikli 
motörler bir dakikada 50 
kere titrerken insanın yüzüne 

yla, 
1ıır· 

e ! 

Yı Tam ist d'ğ' IÖ ıı oj b' e ı ım 

1 
.. w •• •• ·ıvazan ••• w ••• 

1 

tiyordu. tekinin 
/ ~' ır aşık dedi. H .k A • bir bakışına bile 
aşk lıjn, bir defa daha ı ayecı layık olmıyan bir 
onf ~1. görebilmek • ______ .... 

00 00 

_. kıza "stni seviyo 
çı, iaPencerenin al · rum" ciimlesini tek 

çe\1
1 

..... ~atfer~~. b.ekliyoıum. . . rartamaktan bıkmıyordu. 
al ) e)dedıgını nereden bılıyor- - Bu akşam da seni bekliyecek 

11 rıt · .7 ı..... mı 
'ıı b• Gözlerimle goruyorum. - Kim? 

k ıııı:? Doğru söyle. o hoşuna gidi - Sevgilin munıre omuzlarını 

Roma: 2 (Radyo) - Londradan 
buraya gelen haberlere göre, teka 
üde sa vkedilecek olan Roma f ngi. 
liz sefiri Lord Pörtün yerine An
kara fngiliz şefiı i Persi Loren ta}' in 
edilecektir. 

Komünitsler Dalad
ya kabinesinin istifa -

sını istiyor 

adeta bir masaj yapar, deri bundan 
rahatlık duyar. Masajın yüzdeki kı 
rışıklara karşı faydasını elbette 
duymuşsunuzdur. F dkat elektrikli 
traş makinesiyle ne kadar uğraşıls'l 
yüz:Je perdah yapmak mümkün 
olamaz. Fakat sabah ve akşam traş 
olmakta mahzur. Bir iyiliği de insa 
mn eli titrerse de, yatakta hasta ' 
olsa da, tek kollu bıle o1sa da, ge 

1 

1 

ce 
da' 

1 

1~ Yemin etmeyi sevmediğimi 
'
1
11. Hakikatı öğrenmek istiyor· tet. Onu ·çok beğeniyorum! 

.()1 kola gidiyorlardı. Nejat Mü 
ııı kolunu daha sıkı tuttu. 
Seni sevdiğim için günün bi. 

; be~baht olduğunu görmek ar 
ltıern. 

'Neden betbaht 
'B' u anlattığım 

olocağım? 
adam yüzün· 

11 ıu ,' Bunda betbaht olacak ne 
1 

, ıır' ·d()~.u evimin önüne davet eden 
~~ 

1 
egılim ki. Hem söyle, hiçbir 

. i ~ 
ps'' \ areketini görmediğim bir a-
• 'l'ı beni bekleınesiuc nasıl marıi 
riııı Oı? 
'~n ,.p 

,lıı'' 

w" .. ~ 
ıf P• 1 

Seninle bir defa bile konuş 
'mı? 
İiayır ... Yalnız gördükçe se· 

t, 

silgerek güldü ve ayrıldılar. 
Nejat rakibini görmek hevesine 

kapılarak ayrıldıkları sokaktan geniş 
caddeye gt'c_,ti köşe başına gizlendi. 

Münire önden, arkasına hiç dön 
meden ciddi bir adımlar ilerliyordu. 

Köşe başından başmı çıkardı. 
O, Münire'nin tarif ettiği her 

zamanki yerinde duru}'ordu-, genç 
kızı görünce şapkasını çıkardı. Mü 
nire bu adamın selamına görünmi
yecek kadar haf.f, gizlı bir baş 
işaretile mukabele etmişti, 

Kıskançlıkla Nejat sevgilisiı in bu 
hareketini daha açık olarak gördü. 

Nihayet zihnen uztın mücade. 
leden sonra Munire'nin selam verdi· 
ğine hükmet ti. 

Fakat tesslli lmlmak için ertesi 
akşam yine Münire'yi gizlice takip 
etti. Acaba diyordu' yanlış mı gör. 
düm? 

Birinci sahifeden artan 

sosyalist kongresinin son toplantısında 
başvekil Bay Daladiye yeni bir nutuk 
söylemiş ve demiştir ki: 

Vaziyet çok ciddidir. Demokrasi 
bir takım manevralar yahud kabine 
buhranlariyle kurtarılamaz. Cümhuri
yetçiler eğer vatanperver iseler, Fran· 
sayı kurtaracaklardır: 

Hiçkimseden ders alınağa muhtaç 
değilim. Tehdid karşısında da asla 
boyun eğmem. lcabeden mesuliyeti 
yükleniyorum. 

Pazartesi günii, düşündüklerimi 

daha açık söyliyeceğiın. Bugünkü 
güçlükler çok büyüktür. Fakat azimle 
çalışırsak bunu yeneceğiz. 

Roma da muzakeler 
-Birinci sahifeden arlan -

r,e kolaylıkla kullanılabilmesidir. 

Elektrikli baş makinesinin işlerken 
radyosu kapatmıya mecbur edecek 
kadar parazitlere sebeb olması, iş· 
lediği yerde konuşmayı bile durdu· 
racak kadar gürültü etmesi de, ister
seniz, bire, faydası sayılabilır. 

Dt'mek oluyoı ki, yüzlerinin par
laklığına meraklı ve kendilerini ba
yanlara beğendirmiye hevesli olan 
lara ustura ile ince traş, sadece te. 
mizlik istiyen ve işleri acele olan 
çoğunluğa jileti~ traş, büsbütün ten· 
bel yahut hasta olanlara da elek 
trikli traş makinesi. 

Fakat hangi türlüsü olursa ol· 
sun traştan önce yüzünüzü sabunla 
yıkamayı unutmamalısınız: Tıı aş ol 
mayı hiç istemiyerek uzun sahi 
bıraksaniz bile sakalı da gene sabun· 
la yıkamak lazımdır. 

Ulus - G .. ~ . 
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'Sen ? Bu sefer be ikisinin de hareket ve çek demlryolu mukavele. 
~.Mukabele etmiyorum. lerini daha açık görebilecek bir yeı- lerlnln hitamı ve her iki tara 

tat 500 günlerde Münireyi de gizlendi. , tın normal bir vaziyetin iktisap 
tı'-.. · t d'kl · b' · · .. Neçhul d b' d 'f ı etmesi hasl'bile yeni bir demiryolu 

1 
:AURICE. DE COBRA'nın 1 "'n, ıs eme ı en ır ışı us· a am ır a ım ı ere. 

il · M ·· b b. h k anlJşması yapılacaktır . Yeni kurula. ınış insanlara mahsus bir ı•or yınce umre asa ı ır are etle 
J k cak demiryolları Çekos!ovakya ile 

şaheseri 

.L _Yo_ş_ıv_A_R_A_ I .'bir isteksizlik ve bir sıkıntı evine oşarcasına girince derin bir Almanyanın en miihim yerlerine uğ· 
~ordu Şimdi ise katı alaka nefes aldı. rayacağı gibi Şlcsicn ile Avusturya 

!\asip bir zemin ve zaman 1 Oh artık Nejat memnun ve me muvasalat i~.leri de tem n edilmiş 
"ıı birdenbire genç kız ona pek· suttu. Her ihtimale karşı birkaç ak· olacaktır. 
'Pek cana yakın görünmiye ı şam daha Münire' yi t;kip etti. 

,h..,ermişti . Son gün onun te· Bu muannit aşık Münire'nin ge 

1ıtıünü ilk gördüğü günkü gibi çişine hayran nazarlarla takipten 
•
1 buldu • vücudünün harikula · başk.a bir harekete cüret edemez ol 

~~in aylardanberi daha ogün muştu. 
il farkına vardı. Ve yahut ona Son i'Ünlarde Münire Nejadın 

~~idi. Uzun kirpiklerinin çerçe- taşkın han·ketinin sebebin: bir tür· 
i,.1 Parlak siyah gözlerinin eşi ; lü anlıyamadığı halde bir fırsattan 
• lt kadında göremiyordu.Böyle istifade etmiye çalışarak uzun za· -
~rıi hir mahluk tarafınd ..tn se· 1 man dır arzu ettiği bir "'ön ar" he 
ı~ kendi kendine iftihar edi diye etmesini rica etti. O lUn tebes 

\tf· • . i ~ı ~ sümü, sözleri Nejad'a her şeyi ka· 
Y1\

1
,, ~ 11hılırken Münirenin elini sım· bul ettırt!cek kadar nıü.~ssirdi; Ne· 

e
1 
l ~ lıcunda tutarak başdöndürücü jadın aşkı ise genç kızın her arzusu 

~ 1• ~h gözlerine dikkatle baktı : nu yerine getirecek kadar kuvvetli 
ıe11 ' a ve şiddt tli idi. gô . u akşam da acaba her za. 
. tlt~ 1 !erinde seni bekliyor mu? Nejat haftalardan beri her akşam 
ıs 1 l\i ? Münire'yi takip ediyordu, Bir gün 
'"'' m ~ 1 111~ lı Aşığım. rakibini her Ztlmanki yerinde göre-

~------------------.... --------------------------------
1938 modeli 

PHILIPS Radyolar.ı geldi 

Mükemmeliyeti tecrübelerle sabit ve her keseye 

elverişli muhtelif boylardaki PHiLiPS 
ahizelerini görmek için istical ediniz. 

Raşit Ener müessesesi 

Belediye caddesi Telefon: 117 
2 16 9431 S. Pş. Ce. P. \ıer 

11
''te bileyim, meyince şaşırdı. Ertesi gün gene yok 

rı 1 ı fH·· De~in, rahat bir nefes aldı Ôy- ı ----------------------·--------3Ş 0. ~ b~~tüler ve ayrıldılar. Sevgi. le ya. ınsan ne kadar yüzsüL olsa bu 
lııce11 

1 •• ır başka erkek tarafından 
~ ~ıı.... . . . k adamın yaptığı kadar konuşmak için 

c l. .. ıesı onun nt>şesını açırı d ı 
r, \ 1( d 1 k ısrar e emezdi. 1 
11111 ~ a ın ar sebat ve neza ete A 

~~ rtık kıskançlığrn verd:ği müna .

1
:-------------------

1 11 ıa' ı.. mahluklardır. Kimbilir. b A 
1 

s 
a "lijıı· , • se etsiz düş~nceler~en azade rahat. • 
:a' ~ıteJe aralarında hafif ':lir yaşıj·oırlu. Bırden oıre parlıyan eskı saray ınemasJ 
'3Ş •· 1~'

1 

tan sonra henüz ismini bil büyük ihtirnsl,ırı, hPdudsuz emelleri j 
r 3 50 • ~o gece güler yüz gösterebi 
ıŞQııd v güzel kızı kaybetmek yavaş yavaş sönmiye başladı Tuhaf 

~ h şey Şimdi Münire'ye bakarken gene 
1 

,~dl 1 k ayatına nihayet vermek 
•I • k aynı güzel dudaklar, muntazam diş· 
uıft11 \ı o~ unç görünüyordu. leri görüyor da onun tebessümünde 

lffldır ..._ tsı günü, gehıiycceğinden 
ı ··ıcJ anlıyamadığı bir noksanı araştırıyor· 

. ~le e~ek korku ve heyecan için du. 

ı.1&1 dı. Epi zaman sonra bir gün Münire a" il g" .. .. k k 
, •1 orur gormez o;ara ya "rönnr" isorunca o, sahte bir hayretle 

ç ti k 1 · k M ·· · ' 1 

. ~t ' 0 una gırer en unıre ye - Ne rö:ıarı? diye sordu. Genç 
51yi c 0 ka:far çok çekti ki kız 1 kızın hatırlatın •siyle hırçın aksi bir .r ltıabcup olarak: h k 
bıÇ" · D k are etle Münire' nin kolundan ko~u 

"11 
, ' kat et Nejat. Galiba so nu çt k ti. 

3ıı" \~lduğumuzu unuttun! demi ye - Bırak yahu biraz nefes alanım. 
ıoı1 ~i' .

01<lu. Onu sonra konuşuruz .. 
~ I• trııte' y" .. .. .. h 
,s•' ~h11t .. ı kgorur gormez. emen O gün biı a?. dargın ayrıldılar. 
ıt'~s~ P ~· aşı hakkında bır şeyler Nejat Münire'nin dargmlığından 
.~il 1-,t~~enmek istediği halde kıy · memnun bir zamanlar çıldıra\ıya 
~ıç'" ·ı~ tıış olmamak için dilinin ucu · peşinde konuştuğu kızın arkasından 
~e5 ~ rı su~Heri güç zaptediyordu. ı dönüp bakmadı b.le. Çünkü onun 

' " ~t k • 1dı»1 ~il .a Şam mümkün olduğu ka- 1 sevgi.:.ini tazeliyen, ihtirasını kamçı· 
1 . pifeO ı~kı°ıte'den gt.>ç aynlar ak öteki 1 lıyan kıskançlık rüzgarı esmez ol-

~ emek azabını çektirmek is. mu~tu. 

Bu a'<şam 
200 nıilyon Amerikalı ve Avrupalının taptığı güzel Adanamızın 

meçhulu yeni bir isi:r: 

TYRON PO VER 
Eımıcr güzeli 

Loretta Young m 

Emsal sız bir suı ette oynadıkları 

Aşk oyunları 
Misilsiz şaheserini sunar 

Cazip bir mevzu, muhteşem dekotlaı görüplc takdirden kendinizi 
menedemiyeceğiniz bir film 

ilave olarak 

Şarkıcı kovboy 
Baştanbaşa nefis şarkılarla süslü heyecanlı film 

# N 

1 
1 

• 

.Yeni postahane karşısında 

Diş tabibi 

Y. Hüsnü Başarır 
Üçüncü milli diş tabipleri kongresinden avdet 

etmiştir. Ve hastalarını kabule başlaınıştır. 

1-5 9943 

Elektirik şirketinden: 
Transformatör istasyonlarımızda yapılması mutad temizlik işleri do. 

layısile 6· 11 1938 Pazar günü öğleden evvel saat 7 den 12 ye kadar 
tekmil şebeke cereyanının kesileceği, sayın abonerlerimize ilan olunıır. 

MEVSİMİN büyük muvaffakiyeti 

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

hayret ve Emsalsiz 

(Deanna Dur bin) 
Nirı Şayanı H~yret ve Büyük Filmi Fransızca Sözlü 

1 

•• 
Uç MooERN Kız 

SAYIN Halkımızın fevkalade bir takdir ve teveccühlerini kazandı. 
Birçok kıymetli miişterilerimizin sonsuz isteklerini na?:arı dikkate alan 
Sinemamız Direktörlüğü Mevsimin Bu Şahane Filmini daha birkaç gün 
göstermeğe karar vermiştir. Bu Filmi Görmiyen Sayın Halkımızın acele 
etmelerini tavsiye ederiz. 

iLAVETEN: 

HARiKALAR Filmi 

(AV C 1 BAY TEKİN) 
[ 30 K 1S1 M L IK ] 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 Filmi nelen Daha Kuvvetli 

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

CLAUD F ARRERE tarafından yazılan şaheser 

9432 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türk Ceza 
Maddelerini 

A.t11111n Nv: 3531 

Kanununun bazı 
değiştiren kanun 

1\ ııbu.l t<ırilıi: :N/6119811 

Nt>şri tarı hi : 1617 il 938 

- Dünden artan -

Madde 516 - Bir kimse h'!r n ! suretle olursa olsun aharın menkul 
veya gayrimenkul malını takrib vqa i.nh:ı ed.!r ve/J bozar yahıd bun· 
lara zarar verirse mutazarrır olan tarafın şikayeti üzerine bir seneye 
kadar hapis ve yirmi liradan elli liraya kadar ağır para cezasile cezalan· 
dırılır. 

Eğer cürüm : 
1 - Vazifeyi memuresinden dolayı öç almak kasciile bir memur a

leyhinde, 
2 - Şahıslara karşı şiddet kullananlar veya 493 üncü maddenin bi

rinci ve ikinci fıkralarında beyan olunan vasıtalardan biri ile, 

3 - Ammeye aid veya amme hizmetine veya bir mezhebin ayin ve 
ilıadetine mahsus binalar yahud 378 inci madde.Je gösterilen envaa dahil 
askeri binalar ve debboy ve tersaneler ve-. haıb gemileri yahud abid:ler 
veya heykeller veyahud mezarlık ve müştemilatı, 

4 - Setler yahud musiSetlere kar~ı ammenin muhafazası maksadile 
inşa olunan müdafaa vasıtaları ve sair inşaat y ıhud bir amme hizmetine 
mahsus aletler ve işaretler, 

5 -- Kanal vey? sulamağa mahsus nehir ve cetvel ve ark ve bu ka· 
bilden sair inşaat, 

6 - Dikilmiş bağ çubukları ve meyveli ağ~ç v fıdanlar ile seyir ve 
meydan yerlerindı:ki ağaçlar, 

Üzerinde işlenirse failin göreceği ceta üç ayları iki seneye kadar ha
pis ve ve 250 liraya kad.ır ağır para celasıdır. 

Bu fiiller hakkında şikayetnailw itasına hacet kalmaksızın dava takih 
olunur. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden mutı·berdir. 

Madde 3 Bu kanunun hükiirnlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 7 /7/1938 

(SON) 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---
KİLO FIATl 

Satılan Mikdar CJNSI En az ı f:n çok 
K. s. K. s. Kilo 

- - - ~ ----Koza 7,50 1 7.87 
- 31 -

33,50 
--Piyasa parlağı .. 1 

Piyasa temizi 
" 1 

-ıane ı. 1 
-lane rr. -- -

1 - --Ekspres 1 
Klevland 36 1 41 

y A p A G I 
Beyaz 

1 1- 1 --Si vah 

ç t G r T 
Ekspres 

-ıan-e 1 

-

Yerli "Yemlik., 1 
"TohÜmluk., 1 

- -.. 3,12 :1.22 

HU BU B A T 
Buğda[_ Kıbns -

--, 
,, Yerli - -.. Men tane --

Arpa 1 - Fasulya 1 
Yulaf 

1 Delice 
Kuş yemi l 
Keten tohumn 1 

- . 

Mercimek 1 
Susam 16.25 1 

u N 
Dört yıldız Salih -- --... üç .. .. -:.ö ..::: Dört yıldız Doğruluk m 

.;t. u:: üç ::ı " .. 
- ı:: _g .::! Simit .. 
Q ıı:ı 

> Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
C'l <> üç r-. ,. 

" -
Simit 

" 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

2 I 11 / 1938 i ş Bau kasıııdan cılınrnı~l ı r. 
~·untım /'en" 

Haıır 1 5 16 
ı.-;;-;t --------- ı-=-

Rayişmark 1 
1. Teşrin Va. F rank (Fransız ) -3 ? -· ı-4 _8!_ 
:2. K!ıntın .. 4 82 -Steı fiı~ ( İn}!'iliı ) - - 6 00 --,--

_i_l_QQ__ Dolar ( Amcı ika ) '-1 6 -, '2 i li rırl lı ;ızır -
Nı vyork 
-----~ ---

R I 
.. 

8 41 - Frank- ( isviçrr) -- - (O"I O 
j - E i _...._. ---- - - -----an agıg ..... o wwwrm 

R 
'A 
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Adana Ziraat mektebi müdürlü
ğünden: 

1-Adana Ziraat mektebi talebesine yaptırılacak haricı elbise için 216 
metre 51 O kalite numaıolu hıcivert renlde ve her metresi 450 kuruş mu· 
hammen bedelli kumaş ile seksen takım haricı elbisenin kol astarı tela ve 
seteni ile diğer malzemesi terziye ait olmak üzere beher takı mm 500 ku
ruş nıuhammen bedeli olmak üzere 28 - 10 - 938 tarihinden itibaren 
14 - 11 - 938 Pazartesi günü saat 14 de ayn ayrı ihaleleı i yapılmak 
üzere 18 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme Vdayet Zıraat Müdürlüğünde toplanacak komisyon tara· 
fından yapılacaktır. 

3 - Kumaş' teld, astar selen ile iskarpin ve kumaş numuneleri ve 
şartnameler mektepte mevcut olduğundan istekliler bu müddet zarfında 
pazardan mada her gün mektep müdürlüğüne müracaat edip numune ve 
şartnameyi görebilirler. 

4 - istekli olanlar 2490 sayılı kanunun 2-3 ncü maddelerindeki ve
saik ile 0 ıı 7.5 nisbetinde muvakkat df pozito paralarının mal sandığına 
yatırarak ihale saatmda komisyonda hazır bulunmaları icap eder. 

29-3 8- 12 9421 

.. 
TURJCiY! 

ZlRAliiBANmst 
-------------· ------~----------------------------------

Diş Tabibi 
A 
L 
E ~ ,~ 'E Nureddin 

~~:;;ı«)!(f ~Ç) ,,._ _ ı Kızılay caddesi Pamukpazarı Karakolu karşısında 
Dinler 

1 
G 
IH Raleigh 

sayt>sindedir . 

\ \: I' ) ----- -

1

43 numaralı muayenehanede hastalarını kabul 

ff_ ~- • G etmektedir. ____ 9_4_3_4 ___ 3_1_s ___ _ 

Bisikletinin ~ ütlin dünyad.,. 
kazandığı şöhret dayanıklı~ı H 

4 CL - OWPfiWldW 

Meşhur Ral1i l~UDi~1iB>AJViA 
Bisikletinin son 

Modelleri geldi 
~ CA f'~ V<UQTAQ.10. 

BELEDİYE İLANLARI 
1 
---------------------------------------------Saat Kulesi meydanındaki yedi dükkan kiraY' 

veriliyor : , 
• d 

1 - Belediyeye ait Saat Kulesi meydanında yeni yapılan yedikir3ı 1 

kan 31-Mayıs- 940 tarihine kadar bir buçuk sene müddetle ıh 
verilecektir. . ll 

2 - Her dükkanın senelik muhammen bedeli 300 lira olup bır 
çuk seneliği 450 liradır. 

3 - Muvakkat teminat (33) lira (75) kuruştur. ıııi 
4- istekliler 10 Teşrinisani 938 perşembe giinü saat 15 de .t~iie 

, makbuz1arile belediye daimi encümenine Vc! şutrıa'll~yi görmek 15 

ler de her zaman hesap işleıine müracaatları ilan olunur. 9902 
25 29-3-6 

ı Adana pamuk üretme çiftliği müdürlü· 
ğünden : ~r 

10,000 çu w al alınacak _ . ıl 
4 -11-938 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de :> hıO 

10 
hemen ve 5 bin tanesi de bir hafta zarfında teslim edilmek üzere 
çuval pazarlıkla satın alınacaktır . ·f ~ 

2- Taliplerin 500 liralık depozito akçaları, nümunelcri ve teklı 1" 
tuplan ile Adana Ziraat Bankası Müdürlüğüne müracaatları .9936 

Not : Dünkü sayımrzda pazarlık tarihi zühul en 1 - 14--11 

olarak gösterilmiştir. Tashih ederiz . 

Beklenilen 
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k 
ucuz 
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g 
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m 
•• 

,,Ateş 
S )baları 

,, 
AteŞ Y· 

Türk 

Çok uctl 
fiatl3 
Yalıoıt 

Om er Başeğmez 
Ticarethanesinden alabilirsiniz c 

Hükumet caddesi telefon 168 Tel. Başeğ111 

Dr. 

Y490 

Muzaffer 
iç hastalıkları 

18- 90 

Lokmaf1 a 

m Ü tehassısı 

) 

:1 1 Jergün ıuuayenchanesinde hastalaı .nı l "b 
' başldmıştır. 

11111: 
_ f ~~!.?an kültür direktör- J Halkevi Başkan 1

l' 

ÇUKUROVA UMUM ACENIESI ı: 
ASF' ALT CADDEDE DEDEOGLU 

1 
ı·h. 

1 
BiSiKLET TECfMEVI ~ 

7 - 26 9901 1, "--------..: :-. 
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrndarı dogruya müe.;sese na. 

mına getirilen rn münte::hap, l.ızl ve kc..kulu ~a>'lard:ııı vukuf ve itina ile 
yapıian harmanlardır. Her zevke göte değişt>n numaralı tertipleı i vardır. 
Muhtelif c..:ins ve Lüyüklüklc kutu ve pahtltr içerİ!>İnde satılır. Ambalaj 

ıarındaki Al bayrak - Mustafa Nezih çayı 
etiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adana<:la : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins maJ satan 
b;kkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; 
a !tında ) 

lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İst<ınbul . c. 

-~ lugunden: 1 
AJana Merkez inkılap okulurıda j 

yaptırılacak olan 1986 lira 15 ku ' 
ruş bedeli kı:şifli 4 dersane ile ka· 
palı teneffüsanenin eksiltmesine ilan 

1 olunan günde istekli çıkmadığıııdan 
1938 ikinci teşrinin 4 üncü cuma 
günü saat 11 de vilayet daimi En
cümrninde iha1e edilmek üzere ye
niden eksiltmeye konulmuştur. İstek 
lilerin 149 lira teminat makbuzu ile 
birlikte ihale gün ve saatında Vila 
yet Daimi encümeninde hazır bulun 
malan keşif ve şartnamelerini gör· 
mek içio de her gün Kültü, direk
törlüğüne baş vurmaları ilan olunur. 

23 - 27- 1- 3 

ikinci teşrinin 3 üncü peı 
ve 4 üncii Cuma giiuleri s3 ''

1 

d .. k . ·. tıJf a gosterıt omıtcmı:t. ı' 

Asri sinemı\da ( Yarım Ü-'~ t 
yesi tem il edileceği ve bu. d ~I 
gelmek i:;tiyenlerr Halkevı~ ~~ 

• jlı:tll ~, 
rasız giriş karlı veri lcceğı ~I 

·· Jiİ'~ 
Umumi neşriyat Jlltl 

Macid Giiçlii 
Ad T .. k .. ·· matb' ana ur sozu 

1 

y 
~ ı 


