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BERTESGADEN KONUŞMALAR rv~~~~~....-..~~·~ Mısır kabinesi 
istifa etti 

Sovyet-ingiliz - Fransız 
askeri görüşmeleri 

Şu anlaşıldı ki İtalya 
asla Harp istemiyor 

Alman - italyan müzakerelerinde hiç 
karar alınmağa muvaffak olunamadı bir 

Kahire : 14 ( Radyo ) -
Mı•ır k ab lne•I bugUn istifa 
etmı,ttr • l•tffa •ebeplerı 
hakkında hiç bir mahffl 
melOm at beyan etmemek
tedir • 

Kah i r e : t2 - a. a. _ 
Kral , M uhamm et Mahmut 
pa,a kabinesinin l•tlfa•ını 
kabul etmı,tır • 

Askeri müzakereler arasında 
siyasi tekliflerde yapılmakta! 

Moskova : 14 .~.a.· F'.a.nsı~ 'e !n 1 
gi liz aeksri heyetleıır.ı azaları ı 
bugün saat 11 de yeniden 1 

sında Fran~ız • İngiliz murahhasları 
hükıimetlerinin harp endüstrisini ıc
kilatlandırmak hususundaki teklifleri· 
ni bildirmişlerdir. 

Moskova : 14 -a.a. lnğiliz ve 
Fransız askeıi heyetleri azaları ~OV· 

Pdris : 14 a. a. - Bcrchtesia· 
dcn'deki Alman . ftalyan müzakc 
releri hakkında ''Jour gazetesi,, di 
Yor ki : 

Alman · ltalyan konuşmalarının 
lanı şümulü hakkında bir fikir e 
dinmek henüz güçtür. Maamafih 
oyle anlaşılıyor ki, tltalya kati bir 
taahhüt altına girmek ve bugünkü 
ırcrginlig-in silahlı bir ihtilaf halini 
almasını istemedij!';nden hiç bir ka · 
rar verilcmemiştır. 

ve bizzat Danzig şehri ise müşterek 
Alman - Polonya idare.•i altına ge
çecektir . 

Ekcelsior gazetesi de şu haberi 
veriyor : 

Bcrlinden geç vakıl Londraya ge· 
len bir haberde Berchtesgaden mü· 
ıakereleri hakkında ~u izahat görül· 
mektcdit : 

ıig'i ilhak ederse , lngiltcre , Fransa 
ve Polonya müdafaaya haıır bulu-· 
lunuyorlar. Ciyano, lngiltere, Fransa, 
ltalya, Almanya ve Polonya arasında 
beşler konferansı akdini ve Danzig 
meselesinin sulh yolu ile hallini Hit· 
lcre teklif etmiştir. 

İngiltere - Polonya 
ittifakına doğru 

Londra : 14 a a _ H'"k·· 

Mareşal Voroşilof ve diğer Sovyet 
yüksek subaylariyle buluşarak dü_n 1 
başliyan görüşmelere ~~va'." _eylemış 
lerdır öğleden sonra ıkın•:• bır toplan 
tı daha yapılacaktır. ı 

Fransız ve İngiliz he)eti azaları 
toplantılara ünilorma:arını giymiş ola 
rak gitmişlerdir. . 

Riga : 14 -a.a.· Moskovad~n bıl 
dirildiğine göre Fransız · lngıhz as· 
keri heyetleriyle . Sovyet komısyonu 
arasında yapılan ilk görüşmeler esna 

yet heyeti <İzası ile bugün saat 1 ı den 
13, 15 e kadar süren bir görüşmede 
bulunmuşlardır. 

lngiliz ve Fransız heyetleri saatl 
15 le aralarında müzakere için ingi· 
liz büyük elçiliğ'inde toplanmışlar bi· 
lahare saat 17 30 da yenıden sovyel 
heyetı azalarıyle bulunmuşlardır. 

Salzburg'dan alınan bazı haber· 
lere göre, Alman hariciye nazırının 
Yakinlerı, Berlin ile Roma arasında 
diplamatik yallarla müzakerelere de 
vam edileceğini söylem'ektedir. 

Berlin'in ecnebi mahafilinin inli· 
baı ise, bu müzakercleı in umumi 
neticelerini ancak hadiseler göstere· 
bileceği merkezindedir. 

Figaro gazclesi diyor ki : 
Ne bizden ne de mültefiklerimiz· 

den tchdid, kurnazlık veya pazar
lıkla hiç bir şey alamazlar. Tolalıter 
devletlerin siyasetlerini hakikata ya
nı usluloğa intibak ettirmeleri yahut 
da harp yapmaları lazımdır. Bun· 
dan başka yapacakları hiç bir şey 
~ ilmamıştır. 

Journal da şöyle yazıyor: 
Varşova'dan alınan haberlere 

bakılırsa, gerek Polonya hüı.ı'.ımel 
merkezinde gerek Danzig'd", serbest 
Şehir mcselcsinın halli için bazı 
P• ojeler tasarlamak tadır. Bu hususla 
1 ~ 1 planın tetkik cdılıııcklc oldugu 
sııylcnıliyor. 

llıı p anl.ııtl ın biıincısı Daıızig· 
ıld i Mılletlcr Cemiyet ı olorilesinın 
kaldıı ılmdsı ve yerine müşterek bir 
ı\lmaııya - Polonya idaresinin ko 
nülmasını dcıp ş eylemektedır. 

ikinci plan ise daiıa teferruatlı 
olup D•nıig toprakları Almanya ve 
Polonya arasında taksim olunacak 

---·----------

Şikağoda 
Bir ekspres 
O ev r i 1 :d i 

İtalya hariciye nazırı Kont Ci· 
yano, Oanzig meselesi yüzünden ltaJ. 
yayı Almanyanın arkasında bir harbe J 

sürüklemek istememiştir. Musolininin 
kznaati şudur ki, egeı Almanya Dan- · 

Hitler lıalyadan , çelik paktına 
iltihak etmeleri için Macaristan ve 
Bulgarislan üzerinde ıazyik yapma
sını istemiştir . 

Roma : 14 {a.a .) - Siyasi ma· 
hafil, S~lzburg konu~maları hakkın· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

NEVYORK SERGiSiN E 
TüRK GüNü 

Nevyork 
çekildi 

sergisinde Türk gününe 
ve bu film Türkiyeye 
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SEROi OAZETESINDE ÇIKAN MESAJLAR 

.. 

( Yazı• ı i ç S ahifede ] 

19 ölü 
60 yaralı 

NA Fi A VEKiLiMiZ 
ADANA YA GELiYOR 

y,,~inırtoıı : ı ı a.". - Ch'cagozu 
k'"'" .;• hillc · ınc '.39 saati• b•ğlıyan 
cıty of franciocon lüks surat kaıarı 

c.ırliç civarında yoldan çıkmıştır. Şım· 
dıyc kadar 19 ceset enkaz alımdan 
çıı-aıılmışlır, 60 kişi de yaralanmış· 

Yirmi 
temel 

Ağustosta Seyhan barajının 
atma töreninde bulunacaklar 

t ı r. 

Dün aldıgımız malumata göre , 
Nafia Vcl,ilımiz Ali Fuat Ccbcsoy 
hu ayın yirınisinde şehrimize gelecek· 

E.n son lldberlere göre, tren bir lcrdir . 
sıı kast neticesinde kazaya ügraınışlır. Nafia Vckilımize, Nafia Vekaleti 
111 •kınislin ıfadesine gör~, tren tanı daire Şeflerinden ve Mühendislerden 

• lıoıııLolt r.ehrı üzerindeki köprüye gi müteşekkil bir Heyet de refakat 
•ece><.· ·ı· 't d ki" d "' sırada, raylar lokomotı ın a. ın e ece· ır . 

Ziraat vekili 
Karabükde 
Safranbolu : 14 -a.a.- Zinat ve• 

kilı Muhlis Erkmen beraberinde or
man umum müdürü Fahri, işletme şc 
fi Rıdvan olduğu halde Karabük or-

, fil . . · · u umet 
ma.ı ı erınde soylendi"ine . . 

h .. k.. . 6 gore ıngıl-
tere u umelı Varşova ile 6 . 
t ·hı· k nısan arı ı mııva kat karşılık! d . . ı yar ım be-
yannamesının yerine kaim 'ol k k • 
b. . .1 k aca atı 

ır ıttı a muahedesi proı·~si t d " . b h ~v ı et-
mış ve u ususta Polonya h""k·· . 

f d u umetı 
taıa ın an serdedilen mu··ı h 1 . • aza aıı tet 
kık eımrğe başlamıştı ... 

. . Ôğrenıldigine göre derpiş edilen 
ııtıfak muahedesi beş sen .. e ıçın mute· 
her olacak fakat tecdit ed "I b'J 
t. 

1 e ı ecek-
ır. 

Uçan deliler 

Lo~dra : 14 a.a. 20 saatte irfan 
daya gıtmek üzere cuma g" .. . · unu saınt 

. peters'den yeni lıkoçyaya eski 
bır tayyare ile hareket eden ve 
zamandanbcri bir haber alınamıya~ 
aleks loes ve die decke . . d k' , r ısmın e 1 
ncvyork_ ıu tanarccıluin akibctin· 
den erıdışe edilmektedir. 

Uçan deliler ismini alan bu ta • 
yarecılc~. 25 saatte havada kala~· 
lecek mıktarda benzin almışlardı F 
kat hareketlerirıdenberi 50 t. a . . saa geç 
mıştır. 

Denizde lelsiz telgraf cihaz 1 
b

. 1 o . 
mı yan ır vapur tarafında k 
d ki n urları!. 

1 arı veya münakalat k .. 
k. 1 ın pe muş· 

ıı şerait altında ld . 
1. yaµı ığı şım I" 
rlanda'nın ıssız bi. t k a ı 

k . . ' mın a asında 
araya ındıkleri .. · d . n 

tedir. umı edılmck 

.. -~·.~yare, tek satıhlı ve tek mo 
torludur. tel~iz telgrafı yokt ur. 

Ruzve ltin gezir tisi 

Rorlsmouth· 14 , 
da sahilleri açıklar;n~,a. b-:- Kan~-

. · · a ır denız 
gezıntısı yapmak .. uzere evvelki .. 
tuscalosa " kruvazöril h k gun . . h e are et eden 
rcısıcunı ur roosevelt d·· .. 

h 
•un sq~lu' 

ta telbahirinin yüzdürül . ..s 
. d h mesı arncııye 

suı e azır bıılunrnek · · b' 
ıçın ır rnüd· 

det burada kalmıştır . 

Roosevelt, bir balıkçı gem .. 
b·ne k .. d'" . ısıne 1 re yuz urme ışlerile ğ ,, F 1 ,, . . u raşan 

a con gemısıne gitmiş ve arn 1 . 
· d e enın 
ışe evam edebilmesi için rn . er asım 
yapılmasını kontramiral Cole'd . . . en rıca 
et mı, tır. 

" Sqııalus" dün sahile doğ 
k·ı· k ıu 

çc ı .". en dibi kuma değmiştir . 

DANZiG- POLONYA 
MüZAKERELERi 

Polonya, gümrük müfettlşierinin 
hareket serbestisin istiyor 

Varşova: 14 a.a. - Ôgrenildiği· ı solunacaktır. 
ne göre, bugün Danzig'de nıarjan Polonya hukumctı, Polonya mu· 
chodack: ilaarlhur greiser arasında fettişlerinin serbes_tçe vazif:lerine de· 
P~lonya gümrük müfettişleri hakkında / vanı edebileceklerıne daır kalı lemınal 
muzakerelere başlanacaktır. aldığı takdırde bu fabrıkanın . lekıar 

Bu müzakereler Dantıig amaka· işlelilmesıne mu,·afakat edecektır. 
ınatı tarafından 7 agustosda gönderil· Budapeşle: 14 a.a. Macar ~-a~bu· 
nıış olan nolaya Polonya hükumetinin alı Cıano Von rıbbenlrop mulaka: 
cevabı ıevdi edildiği güne lesadüf tı hakkında _ya~tıgı neşnya~ta Dantzı 
etmckt d" gin umunıi bır ladıl sıyasctınde ancak 

eır. ld · 
S • 1 d.,,. giire Polonya komi· bir başlanğıç o uğunu yazıyer ve 
cyenı6 ıne . • .. 

Se 1. · · · b d Dantzi" uümrük· cenubı şarkı Avrupasının tcnsıkınrlcn r ıgının ceva ın a o o . . . . 
ıer . · h d dl r nın konlrolü hak· bahsedıyor. Mamafılı resmı mahafıl 

ının ve u u a ı . . .. _ 
k d P 1 hu .. ku·ın•linin noklai Macarıslanı alakadar eden bulun mc· 
ın a o oııya • . . 

n b 
.. ·· t f ·ıa·ııle ıeyid edilmek· seleler hakkında sıkı bır ıhlıraz gos· 

azarı utun a sı . 
le k 1.. k' şeklinde tama· terıııektedır. ve ontro un es ı . · ı d·ı esi talep edil· Lıbeıal Hcftorcggcl gazelesı, Mu· 
ı•ıy e muhafaza e ı nı · · · · ı b - · 

kt d
. solını ılc Hıt er arasında ır mıılak.ıl 

mc e ır. 

M
.. k 

1 
. sında amada yağ yapılmasının muhtemel oldugnnu kay· 

uza ere er esna . 
f b 'k k 1 1 .. de mevzuu bah· delnıektedır, 
a rı asının on ro u 

-Çin 
·Mühim 

Japon Harbi 
bir safhada 

Japon kuvvetleri mütemadiy~n 
ricat etmekte, bozguna uğramakta 

Hong _ Kong : 14 ıa. a) -Che· 
kiai ajansı bildiriyor; . 

Şimali Çin'de hopei eyaletınde 
Yuan - Ting nehrinin suları k~bar · 
ması üzerine Japon kıtaları gerı çe· 
kilerek bazı noktalarda toplanmakta 
iseler de Çin kuvvetleri tarafından 
takıb edilmektedirler. 

Söylendiğine göre Japonlar, 800 
kişi telefat vermişlerdir. 

kov ve tientsin - pukov şimendöfer 
halları uzunluğunda bulunan Çin 
kuvvetleri ş!ddetle mukabil taarruza 
geçerek Tientsin'in cenubundaki Ja
pon kıialarını büyük bir hezimete uğ· 
ratmışlardır. Şimdi müdafaa noktala
rı arayan Japonları lakib etmektedir· 
ler. 

gemının yüzclüıülnıesine uğraşılmak· 
tadır. 

Ziraat Vekili Muhlis 
Erkmen Boluda 

!ki büyük cebhanelik tahrib edil· 
• mi~tir. c~nubi Çın'de Çin kılala11 
koongnon'da bulunan Jdpoıılaıı mev· 
zilerinden ıardeımektedirler. Japonlar, 
dağınık bir halde harp gemilerıne il
tica etmektedirler. 

Diğer cihetten yangtze nehrinin 
cenubunda tahaşşüd eden 15,000 Çin 
askeri birkaç gündcnberi mongham 
ile taihu arasında bulunan düşman 
kıtalarına ta arı uz ederek üç şehri 
istırdad elmej!-e muvaffak olrnuşlar· 

dır. 

0~ kavı\'erıniştir. Rayların sökülmüş Nafia Vekilimiz.o bu ziyareti , 
sij,u~u anlasılıyor, Tıen 80 kilometıe büyük Seyhan barajının temel atma 
llld~tlc &'İlliği için vaktinde durdur merasiminde bulunmak içindir . Te.-
ı3 İi kaüil olmamıştır. 17 vııgondan mele iık harcı biaat Nafia Vekilimiz 

man işletm ~sini ve orm mi arı letkik A k 14 ( R d n ara : a yo ) - Ziraat 
etmiş ve işletme işleri hakkında dırek Vekili Muhl' E k 1 d 

liong-Kong : 14 a a.) - Che· 
kiai ajansı bidıriyor: 

Japonların Çin'i istilasındanberi 
Japon askeri makamlan Çın'dekı A· 
nıerikan emlakini :lO kere tahrib et· 
mişler ve Amerikalılarla 600 kere ha
dise çıkarmışlardır. 

Hupelı - Honan hududunda fa
aliyette bıılunan merkezi Çin ordusu 
Tung - pe ile Sinyar.g arasında 

duşmana şiddetle taarıuı elmiştir. 

Mukavemet edemiyeceğini anlayan 
ve temanıile mahvolmdktan korkan 
düşman, şark istikametinde 20 kı· 

lometre ricat etmiştiı. 

la, Yoldan çıgmış ve lokanta vago· koyacaklardır. 
le 1 nehireyııvarladmıştır. Kaza gece Bu arada Ali F_uat _Cebes_oy ka-. 
b Y.'n, tenha l'C dağlık bir yerde vuku nallcri ve kancller uz~rın~e koprltlcrı 
u dugu11d su·· . ve Nafiaya ail diger ışlerı ınahallınde 

raııc y an kazaya uğrıyanlara 1 
31 dıın edilememişlir. tedkik edeceklerdir, 

lifler verm i ştir. ıs r men Yan arın a 
Ziraat vekili baglarla mıntakanın Orm_an Umum Müdürü olduğu halde 

ıncyvacılık işleriyle de alakadar ol· b~gun Bo_luya gelmişlerdir . Vekil, 
muş ve buraya bır müiehassıs ğöndel .bır çok zırai işler üzerinde konuş 
receklerini bildir mişlerdır. malarda bulunmuştur. -Gerisi üçüncü sahifede -

Honz-Kong : 14 (a.a.) Che· 
kiai ajansı bildiriyqr: Peiping-Han., 
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Nevyork sergisinde Türk gunune 
çekildi ve bu film Türkiyeye 

ait bir film 
gönderildi 

SERGi GAL ETESINDE 

[ Nevyork : Temmuz ) 

N ~vyork sergisinde türk günü 
bize gurur sergidt ki ecnebilere hay 
ranlık verdi . 

ÇIKAN MESAJLAR 

him mesaj 'c:ır n"şrtdilmiştir. 

Vaşington büyük elçimiz bu ga 1 
zetede çıkan mesajının bir kısmın 
da şöyle ~emc:kledir: 

insanın maruz kalabilec,.ği t-n 
büyijk tehlike heyecan h llinde mu 
va zen' sirıi k "yhedip mukadder ah' 
na tam şuurlu surettel hakim 
kalmak azminin zaafa uğraması 
dır. 

Beş sınıflıya çıkaceık 

köy mekteplerinde 

Tedrisat nasıl 
yapılacaktır? 

Köy ilk mektep!< ri önümüzdeki 
ders yılı başından itib•:tren üı,: sınıf· 
tan beş sınıfa çıkarılacaktır. Beş 
sınıfı bir öğretm~nin nasıl o'.:ut.ıca 

ğı hakkında maarif vı:-ka!cti bir 
brc,şür hazırlamaktadır. 

Talebesi çok olan köylerde, 
icabettiği takdirde çift tedrisat 
yapılacaktır, 

Çukurova buğdaylarının 
sarfı meselesi üzerinde 

Tarsus, Ceyhan Adana, Mersin, 
Belediye . Reislerinin toplantısı 

Çukurovanm yerll buğdaytarmm piyasada, dlger böl· 
gelerlmlz buAdaylarl gibi revaçta olmaması yüzünden çift. 
çllerımlzln zarar görmekte oldukları öteden beri iddia edll· 

ınekte oean bir meseledir. BI· 
naenaleyh bu bu6daylarm ls
tihllkl çareleri düfUuülmek 1 

tedir. 
liu hususta Adana beledi} esi, 

M~rsin, Tarsus, Ceyhan belediye 
Reislerini Adanaya davet etmiş, 

BiRA YARIN 
ONAL Ti KURUŞ 

inhisarlar idaresinin bira f ıa tla 

Spor haberleri 

Balkan 
• 

şampıyonası 

Haber aldığımıza göre, 8 il~ 
Eylul günlerinde Bükreşte ilk 
yapılacak olan Balkan bisiklet 
piyo:Jasına iştirak ettirilecek t• 
şu suretle tesbit edilmiştir : N 

Ankaradan: Orhan Suda ' 1 
Kuş ve halen Pariste bulunan 
lat Tunçalp Eskişrhirden: Faik 
tanbuldan: Bekir Berct . lzmirde' 
Bayram olmak üzere altı bisik 
çiden ibarettir. 

Ekipimiz,takım halirıdc-ki id~ 
!arını tamamlamak üzere 20 At 1 
tosta federasyon fahrı müteh'9! 
Cavit Cav'ın idaresi altında f.st I 
bulda bulunacaktır. th 1 

0,1 gün devam edecek olall 1 
i-.lmanlardarı sonra takımımız ·t hy 
liilde Köstence yo!u ile Hlik • :fa , n e 
hareket edecektir • Pariste bu· ...lı 

- d k a··k,v;-- ln Talat Tunçalp a ta ıma u 11 I 

Sulh meydanındaki m"'rasim ve 
Sayit Çelebinin huna dair intiba!arı 
raJyo korporasyonu tarafmc..lan dis· 
ke alınmıştır. Ankara raJyorııuzda 

neşriyatı yapılmak üzere diskler tay 
yare ile yola çıkarılmıştır. Sergimizi 
Vi! ac,.ılm ~ merasi nini göstı-ren bir 
fılimde t m=tmlanmış ve gö ıderiimiş 
tir. Bu ,sayede Nevyork sergimize 
dair halkımızda tabii olarak mevcut 
merak kısmen tatmin edilm~ olacak. 
tır. 

Gözü kararan ve ihtiraslaı a 
kc:ndıoi kaptırmağa meyi duyan bir 
alemin ortasındayız. Nevyoık düııy.t 
sergisi, Mılletleri barış dolu bir ha· 
va içinde bir araya getirmekle böy 
le meyillere karşı bir fren vazife 
sini görmektdir. 

Bu rehberde çifl tedıisat şek 
ti.le izah edi mektedir. Hazırlanan 
broşür. köy mualliminin bütün 
suallerine cevap vert-cek mahiyet
tedir. 

ve bu davete, Mersin belt d ye 
reis Mithat Toroğlu da iştirak et 
miştir. 

iltihak etmiş olacaktır. ha~ı 
rında mühim bir knzilat yaptığı ve .. 

-
--________ Jı,... ... u .. t 

Evvelce Anadolu ;ıjansı tarafın 

Halk 
konser 

evindeki 
geriye kaldı 

Tetkik ve tahkik neticesi, bu 
lunan formüle nazaran yerli huğ 
daylarımızın Musin, Tarsus, Adana 
Ceyhan gibi şehirlerimizde ekmek 
yapılmak suretile sarfedilmesi la· 
zımdır. 

bir şişe birayı 16 kuruşdan satmak - "' 
n==:====-=----- ey dan telgrafla haber verilen milli 

giin h:.ızırlıklarınd:ı yardım ve hizme 
ti dokunanlar arasında bayan siret 
udcuyu ve talebe arkadaşlarını zik 
rdmek lazımdır. 

Bayan siret üç ·sene tahsildrn 
sonra ritmik dans ve beden terbiye. 
si lisansı ile mt-mlekete dönerken 
bu hazırlıklar için hareketi geri bira 
kmayı, babasının razı olması şartiyle 
kabul etmiştir. reyi sorulan malul 
gazi binbaşı Necati Uncu sergi reis 
liğine ) azdığı mektupta üç senedir 
görmt>dıkleıi kızlarına kwuşmak için 
ailenin gün ve saatları saydığını, fa 
kat vatani hizmetin her hissin üstün
de olduğunu bildirmiştir. Bayan si 
ret ile aıkadaşlarının tertip ettikleri 
milli oyunlar pc:k beg-enifmistir. Pav 
yon lokantamızın orkestrası oyun 
havalatıoı çok iyi ;çalmıştır. 

Bir takım Am'!rika orkestralari 
bu havaların notalarını istemişler 

ve bunları kendi repertuarların'l da· 
hil etmek arzusunu ıröstermişlerdir. 

Anadolu danslarına bayan siret· 
tt-n başka, bayan hümeyra }enice. 

fsmet Sanlı, Ann Simmens, Leyla 
Sefa, Nevin Ôzkeptan, Bay Sinan 
Korle, Kirkor bard Aziz yener, meh 
met Ali, Sadun Tör, Fahir Yenice 
iştirak etmiştir. 

Beş arkadaşı ve Şebinkarahisar 
lı bir kemençesile beraber Laz dans. 
!arını trrtip eden Bay Haydar R·ze 
lidir. Babası Rizenin Büyük Taş Han 
köyünden Yusuf Yekseldir. 

Türkiye Nevyoık sergisinin:hu 
yo!Ja bir v.n:ife görnıesine çok kıy 
met veriyor, çünkü kendiside emni 
yetsizliğe ve tahakküme karşı bir 
kale şekliıı :ie barış C!ph~sin.ie yer 
almıştır. / 

Memleketimin ve serginin i<leal 
leri ve vazifeleri arasındaki }'akanlık 
tan, Türki1enin Ameıikadaki resmi 
ınüm ~s!lili sıfatiyle 've Nev~ıork ser
gisinin Türk günü vesilesiyle, bah. 
sederke.n, kendimi bugün için ser~i· 
nin bir ev s:ı~ibi vaziyetinde görü 
yorum. Sergiyi bütün"ziyaret eden· 
lere bu sıfatla samimi sulh ve dost 
luk selamları 'gönderiyorum.,, 

Sergi komisyonumuzun .,çok de· 
ğ~rli reisi doktor Vedad Nedim Tör 
de mesajında şöyle diyor: 

" Dünyanın gürültülü ve karan
lık bir dakikasında kurulan Nevyork 
sergi)ine insanlığın sönmn nikbinli· 
ğinin bir ifadesi gözüyle bakmak 
lazımdır . Biz Türkler çok nikbin 
adaml.ırız. Tarihiınizin en karanlık 
günleritıde bile bu nikbinlik devam 
etmiştir. Buı1un İçin bu büyük te· 
şebbüse iştirakimizin bir alameti 
olarak bu gün bayrağımızın Flushing 
sahaları üzerinde dalgalandığını gör. 
düğümüzden dolayı saadet auyu. 
yoruz. 

Nevyork sergisinin üstünde alt· 
mış milletin bayrağını görüyoruz . 
Bunlardan her biri ba~ka bir sana· 
tın, başka bir kültürün. başka baş
ka adetlc:rin hayat tarzlarının ve 
yeyip içme u~ullerinin bir alameti· 
dir. Bir pavyondan digerine gider· 
ken" şunu görüyoruz ki her millet 
insanlık hayatının umumi nesçine 
zengin ve çeşitli bir şekilde iştirak 
ediyor • 

- Ge•isi üçüncü sahifede -

Bu formulü ilk olarak Adana 
helediyesi totbik edecc.:ktir. 

Fatih halkevi "aJına bir saııat 
teması seyahatına çikan musiki ~a 

natkarlarımızda? Viyolonist zeki Ün J 

gör il.:: Verda Umegörün 13 pazar -----·--------
akşamı şehrimiz halkevi bahçesinde 
bir konser vereceklerini yazımş ·iık. 

Antakyad'! bulunan bu sanatk~r 

larıımzdan alınan bir telgrafda ma
zeretlerine binae-o :muayyen günde 
bulunmayacaklarını ve hareketlerinin 
yine bu yüz Je.ı bir kaç gün tehire 
uğradığını bildirmiştir. 

181 yeni doktor 
şehrimize geliyor 

Dün aldığımız m ~ıu nata göre-, 
ş .. hriıniz sıtma enstitüsünde kurs 
görmek üzeıc İstanbuldan 4 eylulda j 
şehrimize 181 yeni doktoı umuzdan 
müteşek~il büyük bir kafile ~ele· 
cektir. Genç doktorlarımızın 91 i 
sivil 90 nı askeri tıbbiyedendir. 
Kurs bir buçuk ay devam edecektir 

Yüksek ziraat enstitüsü 
iktisat baş asistanı 

Yüksek ıi!aat enstitüsü ikli!lal 
baş asistanı Cemil Çalgüner ziraat 
hareketlerini ve amele işlerini tetkik 
etmek ür.ere şehrimize ~elmiştir. 

Bay Cemil bölgede etötlerde bu 
lunmaktadır. 

H alkevimiz gençlerinin 
köyde verdikleri temsil 

Bir temsil vermek üzere incirlik 
köyüne giden Halkevi gösterit ko 
lu "Kanun adamı,, ve "Tavsiye mek 
tubu,, piyeslerini temsil etmişler, 
h n11· bulunan yedi sekiz yüz kişi 
tarafından şiddetle alkışlanmışlar· 

ılır. 

Gençlerimiz pııar akşamı 
naya dönmüşlerdir. 

Ada, 

Karaöınerli köyü hayva
natında hastalık 

Kadir:inin Karaömrrli köyü hu· 
dudu dahilinde bulunan Hamaltır 
mevkiindeki sığırlarda ani bir has· 
talık baş göstermiş ve bir saat 
içinde 14 tanesinin de telef olduğu 
bildirilmiştir. 

Veteriner direktörlüğünce bu 
mıntakaya bir veteriner gönderil· 
miştir. Baş veterinerde hizzat bu 
mıntakada tetkike gidecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık , 
havc1 hafif ıüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 35 dtteceye kadar yük· 
selmişti . 

kararını verdigi malumdur. 

Bugün, inhisarlar idaresince, sc 
çilen, memurlardan müte~ekkil bir 
heyet bı. yileri gezerek mevcud bira 
ları tesbit edeceklerdir bayiler fiat 
farklarını inhisarlar iJaresinc!en ala· 
caklardır. 

Yarın sabahdan itıbar<"o bira her 
larafda 16 kuruşdan satılınağa baş 

!anacaktır. 

Vilayet İdare Heyeti 
Azaları arasında 

Octhiliye Vekaleti bazı Vilayet 
idare Heyeti Azaları ve Kayına· 
kamlar arasında yeniden tayin ve 
nakiller yapmıştır. 

Bunlar arasında Konya idare 
Heyeti Azalığına Seyhan İdare Aza 
sandan Z'!ki Yılmaz , Seyhan idare 
Heyeti Az<llığına Maden Kayma· 
kamı Vekkas Ferit Savaş , Sivas 

• İdare Heyeti '. Azalığına Seyhan 
İdare Heyeti Azası İsmail Hakkı 
lider: Sı-yhan idare Heyeti Azalı· 
gına da Sivas idare Heyt>ti Aza 
sını.Jan Vehbi Berkim tayin ve na
killeri yapılmıştır. 

Eğlence 

alınan 

yerlerinden 
resirnler 

Maliye Vekaleti tiyatro , sinema 
ve konserlerden alınacak damga , 
tayyare, belediye resimlerile darü
laceze hissesinin miktarına ve su· 
reti istifasına dair olan kanunun 
tatbik şeklini gösterir bir izahname 
hazırlamış ve izabnameyi alakalı · 
lara tebliğ etmiştir . 

Kemau konseri veren Bayan Bi
dar Celal, uzun senelerden beri bu· 
rada yaşayan Kıbrıslı Bay Celalin 
kızıdır. Bay Celal hayatını zahmetli 
~ir şekilde kazandığı halde kızının 
musiki t c. h:sıli için büyiik fedakarlık
larda bulunmuştur. Bayan ondört 
yaşında başlıyarak konser lcr ver-miş ve hakkında sütunlar dolusu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

yazı!ıır çıkmıştır. Gelecek scııe ta · ŞUNDAN Bisıkletin ye! . b ·ıs,. k 1 et,. n tar· ı h ,. tekerlek te o kadar dönüyordu bi 
lim devresini tan;amlıy . cak ve faal ınişinci yrldörıii . naenaleyh tekerleğin büyük olması 

BUNDAN bir surette konserler veı meğe ba;;lı· mii kullanıyor. lazııngeliyor tehlike de ona göre ÇJ 

B d 
~, · 1869 1 nasip olur. J ıı icad cdilmic.:lir. Üiuracak yer 1 yacaktır. ıı mo crn spor adı yı ı ya· " ğa ıyordu. 1880 dl! g:ıyet yüksek a · 

T h 
zında Pdrİ~İn bir ı'ı . nazında ok al Bisiklrtli kuvveti kendi vıjcrı<lün lıir hayvan şeklinde sü.slenerck le · rab"l"r yap fd · d 1 k'k' b' 'ki 

litk avacılığı ıle ticari ınüna "'" 
1 1 ıse c n 

1 
ı ısı e ma, kılw ve meç oynama temrı'nlc· d 1 M h · ı .. t . 1 . . k~mül g<'çircii 1818de bisikletin ba· t 'ı11 zul1uru .. . b h k 1 Fe1u~tleri olan Körıis ve Bayt şirke "' en a ır: u ayyı rs nın ""'~ 1 Y' <·ıını uzerıne un~ act:t a 

ri yapıldığı ve emsali marifetl .. r d bası ohn drezyen (draisienm) do- mad ş' d'k' . b 1 d l 
ti, Türk günü münasebetiyle mem · ' inler, Modeın insanlar ilk devirler - ı ım ı ı ara a ar a gayel ·a· 

.. t ., rğ· d d kk t' lh t . ğunca bu iptidai araba yerini ona . k 
leketimize karşı uir cemile gô5ler- go " rı ı 1 sıra a 1 a 1 ce e nıış den kalma serserilik meyillerini bi sıt ~e ze ice bir ilave ile pedal te · 
mek istemiş ve merasim esnasında boğa döğüşlerinde torerolar buna siklet sayesinde tatmin edebilir- terk etmişıir. kerleğinden ayrılmıştır pedal darp 

binmeğe başlamışlardır. ilk revacı Mucidi olan baron Drais de Sa· ( ) ı· ·ı b' d" sergi sulh meydanından görülecek ı çarpay ame ıyesı e ır onşte te· 
bir şekilde havalara Türki1e keli· böyledir. er.,, ucrbıon'un adı :dolayısile L>reıyen kerleği müteaddid seferler döndurür 

Bu son }'etmış sene zarfında bi ... di.vc isimlenen lıu alet ön tekeı leği F k l 1889 1 . k d ı.· 
mesini yazmak ve bir ayla yıldız .,. a a serıe erıne a ar uı 

siklet öyle taammüm etti ki, sanayi nin gidon şeklinde bazı ilavelerle sı'kl t c k · J' · ı b' 
resmetmek üzere iki tayyare uçuı- B" ·ı.ı · L" "k l b S 1 e an a şım 1 umumıyet e ız c:ehirlerinde amelenin başlıca nakil ısı~ clın uuyu ~ a ası c eıİ· tekamül ettirilmesi savesinde sele- d ld 'b' F d d k' ı muştur. Bu yazılar üç kilometreden v f 

/ 
e o ugu gı ı ransa a a 11 a a 

t Jd 
er (Cc!crifcr) cfü. A)nİ >·ukseklik · f' d J t F k t l d · t d P t · · fazla bir u:rnnlukta olacak ve Nev vası ;uı o u. ın t-ıı ayrı mış ır. eı a u a a· }'ip gezınme vası asıy ı t: tı ıuurnal 

yorkun her tarafından görülebilecek 
ti. Tayyareler defalarla uçarak mü
sait bir hava aramışlardır. Ne çare 
ki sert rüzgarın arkası ke!!İlmemiş 
ve bu sebepten )'azılarm yazılması · 

na imkan bulunamamıştır. 

Nevyork sergisi münasebetile 
çıkarılan ''Sergi gazetesi,, nde J ürk 
pavyonu ve Türkiye hakkında mü· 

Sporlnıın en mühimleri arcJsın. le ve yekdigeri önüne konulmuş yağı yere vurmak suretile yürütü· gazetesinio fıkıacısı Pierre Giff ard 
dadır, Bisikletin ne derece eğlrn· iki tekc-rlektcn ve bunların üzerine türdü, bu küçük aletin "ıçtiınai bir iyilik,, 
celi lıir gezinıııe vasıtası olduğunu . çıkarılmış oturmağa mahsus bir eğer Drcz}'erıi lngilizlcr "hobb hor yaratabileceğini iddia etti. Lehine 
bir Fransız muharriri şöyle tasvir e· den ibaret arabad ır ~i, buna süva· sr,, ismi'e tekamül ettirdiler 1855 neşriyatta bulundu bisiklet evvela 
der: de Ernest Michauk pedalı ı·cad ettı·. spor sonra moda hükmüne girdi. 

risi ata bin<'r gibi biner; iki taraftan · S d' .. 1 d' 
" Atlı yahut piyade ve} a şimen Vdosipedin blcyele dcn-·n bu tiir "'ım ı soy e ıği:niz gibi dünyanın 

düferdeki, otomob.ıldekı' bı"r adanıın ayaklaıını yue vurmak rnretile ha 1 her yerinrle amelrnin bir kıymetli 
k 

ü,)ü pedalın ön Lt"ker 1ek merkezine 
gidemiyeceği meçhullere gitnıt>, me· re ele g,.çerdi. naki! vasıtasıdır hatta turiımi de trs takıh olmasile şimdikilerindt n ayrı 'k d ' l. d d · ~ .. 
safeler içinde gezinmek bisikletiyle 1 790 . d , vı e l)'Or uun an aımı surdte ka • senesın e Sivrac tarafın· lıyordu ayak kaç kere döndürülürse dinlar da istifade ediyor, 

huı 

RADYO den 

====-===========~:::::: ışl 
bıik 

Bugünkü Progra01 büt 
ldu 

TÜRKiYE RADYO oiFüZl~a 
POSTALARI TÜRKiYE RADY t'old 

ANKARA RADYOSU 

SAL 1 15 I R 939 acc 

12 30 program bir 
ı·ı.35 Turk müziği · 1 zib 
1 - Rast peşrevi 2 - ı...c 111, tin 

şarkı - sazin gibi sinem dalı•. raf 
Lemi - nihavent şarkı - bıt. 

·mı ten 
çıkarırdım 4 - Kemençe taksı 
Reşal Ener - Nihavent şarkı "" dir 
kınla ben ey nevcivan 6 - o~ le 1 

nihat - hicazkar - ellere uııı koı 
bak 7 - saz semaisi 

' B .00 Memleket saat aya•'· 
ve nı ~ teorok\jı haberleri. ~ 

13. 15 - 14 Müıık ( kar•Ş' 

hiy 
la11 

Ve 
pı.ım - pi. ) 

ı 9.00 Pı ograın sa 
19.05 Müzik ( dans müzigi ~ bu 
19.30 Türk mlizigi ( ince sa la 

lı ) 
20.15 Konuşma 
W 30 Memleket saat ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. c 
20.50 Türk müıigi ( Klas·1' 

lerden müteşekkil program ) ~ 
21.30 Konuşma ( \ erenı . hD 

- daktor Muhit ' Tümeı kan t•r 
dan ) 

21.45 Neşeli plaklar - R' 
21.50 Müzik ( Bir operanırı 

dimi ) Pi. . ı 

23 00 Son ajans habcrfcrı, J 
esham tahvilat kamLıyo -
borsası :t iya t ) L 

23.20 Miizik ( ~cazband ...,, -
23.55 - 24 Ytırınki pıogtil lll 

_../ ö' --..--~~~~~ ....... ----~ u 

On bir kumarcı s\Jç 

üstü tutuldu 

Bc1zı kimselerin sokaklar '' 
kumar oynadıkları haber 11lıP 
üzerine zabıtaca tedbirin alıtı~ 
takibat yapılmıştı. . 0 

Evvelki giin Muhrddıo 
Haydar loginar. Abdullah 1 ~ 
Sslih, Haydar. Sait oğlu f br 

Ahmet oğlu Sait Mehmet oğl~ 
met, Haydar ogln Cebrail, I 
o21u Abdulkadir, Ali, Sait ol:, 
dık ve Yıısuf oğlu Salim rfl' ~ 
arasında açıkta kumar oynar 

, •. 
suç üstünde ve 212 kuı uş par' 
yakalanmışlardır. 

Suçlular, hakkında takib~tle' 
pılmak üzere adliyeye verilıJ11ş 

/ 
----~------------.-..-- ,, e 

Bu gece nöbetçi ecı8 

Tar:ıu:ı kapısı civarırıdıı 
Halk eczahanedit 



t 

Kamer yolunu 
Değ~ştiriyorm uş 

ünyada günler uzuyacakmış ! 

* 
'•t• •I l•c ze yeni b•r haber : ay, bu ••ki a,ın8mız, bu. 
••rı:••rl tenha yerlerde dolafmeaını aevenlerln, l•lk 
hld do•tu ve arK•d•f' olan •Y•. dUnyamızda olup bit• 

1 
•••terden ilham alm•• olacak ki son zamanlard• 

0 

~tini dejlftfrmlftlr, Fakat bu tabiat ve huy:d•il•ikllAi 
d •dar cUzldir kf, bunu en mUkemmel raeatheneler 

•hl gUçlUkle farkedeblllyor. 

* 
lngilt . tb . erenm maruf Grenviç ra 
aoesın f b . l d .. lı e u ış er en fevkalade 

Yan Sp·ns .. C d d b" .. h ~ .r ons a ın a ır mu 
assıs uz .: f d . .. i un mu ettenberı ay uze 
el tetkikler yap:nakta idi son za 

lO ar Ja . pi d yaptığı karışık ve ınce he 
aııa~ ~n sonra ayın hareketinde 
.. ıotızamsızlıklar keşfetmi~tir bu 
Utehass f.k . . l c · ısın ı rını meşhur ngiliz 
Yet ar · M . . ul ımı artın Davıdson da ka 
etmi~r "k' .. 1. . 

.. J' ır 1 ı a ırn meseleyi 'yenı· 
... n el ı 1 

1 
e a mışlar ince hesaplara dıtl 

ış ar rıih . . 'k avd ayın esrarengız hır koıl 
b~ı .. kuvet tesiriyle gök yüzündeki 
ld ~o ecranın asırlardanberi tabi 1 

a u~lar~ kanun fan dünyanın etrafın 
I çıı nış ol hığu o klasik münhani 

0 dan ayrıldığını tespit etmişlerdir a·. ııım o solgun komşumuz ay 
ccba · . nıçın yolundan ayrıldı ? 

b· Bazılarına gore izah edilAJiyen 
ır zaman i . .. . k .. 

nunla beraber bunun tesirleri heyet 
alemince çoktan hiss"dilmiştir. 

Ayın yol değ'iştirmC'sinin en 
mühim tesiri dünya üzerinde görü· 
lecektir. Gündüzler otomatik olarak 
ahı saniye uzayacaktır. 

Bu hadise birisi astronomik, 
diğeri riyazi olmak üzere iki mühim 
mesde meydana gatirir. Birinci me· 
sele: ay muntazam harek~t etmezse 
dünyamızın dönüşü yerinde bazı 
tehvvüller husula gelebilir. Bu va
ziyet seyyareler aleminde başka 
kar.şıklıklar da yapmryacak mıdır? 
Yani hüneş manzumesi üzerıne mü· 
essır olmıyc;cak mıdır? 

mademki günlerimiz uza· 

ib çın guneşrn mı na tısı ca 1 
111 • e kuvveii artmıştır ay bu kuvve 

yacak, böyle günlerin uzaması saat. 
dakika, saniye gibi bizd~ki zaman 
mefhumlarını alt üst etmiyecek 
midir? Eğer böyle olursa, profesör 
Aynştaynin orta ya attığı izafiyet na· 
zariyesi doğru çıkacak. Halbuki bin 
!erce senelerdenberi riyazi kanun 
lar da dahil 'olmak üzere bütün ka 
nunların :nutlak olduğuna inanıyor. 

' ıo tes . k 
( 

ırıne apılarak yolun fan inhi 
a etrn· t· b l ış ır azıları da bunun güneş 

,,, d~n gelme bir cazibe tesiriyle değ'il 
1 ır ecnebi müdahelC'si yüzünden böy 

~ kc olduğunu iddia ediyor bütün Lu 
az ·k 

.~ 

hi ~1 kerışıklığa sebep olan ma· 
Yetı m •çh 1 b' d" d" lar. u ır seyyue ır ıyor 

. Fakat nı\sıl olursa olsun bu kuv 
Vctın t · · . .k esırı gıttı çe artacak mı yok 
~a ck,ilecek mi işte bütün tehlik~ 

unun bir . d d" a 
1 

ınmemesın e ır eğer çoğa 
acaksa ne dereceye kadar ve sonu 
llcreye varacak ? 
b Yukarıda da söylediğimiz gibi 
u boıukluk :>On Jerec! azdır. Bu· 

duk. 
O kadar çok mesele var ki, beş 

kılanın alimleri önümüzdr:ki ilkba
har ve yaz aylarında bunları hallet 
mek için, bütün boş vakıtlerini meh 
tapta düşünmekle geçireceklerdir. 

Bazıları şu fıkirdedir : ay mil· 
yonlarca sene sadakatle dünyamızı 
takip ettikten sonra bir gün bize 
sık sık musallat olan dünya buhran 
ranlarından birisine tesadüf ederse 
İş fenli olur. 

Mi ılı 

Nevyork 
Sergisinde 

1

IYazhk Sinemada 

- ikinci sahifeden artan -

L' .B~gün sergide gördüğümüz iş· 
ırlığınin yarının iktisadi ve siyasi 

rrı .. 
.. Unaseoetlerind~ daha g'!nİ~ bir 
olçüde tatbik imkanı bulunacağını 
lırnuyoruz , 1 

(i . Türkiye son. ona it~ sene içinde 
tıl Yı ko:nşuluk) sıyasetınden hiç ay· 

rnarnıştır bunun iki büyük sulh misak 1 

ve bir çok adcmitecavüz muahedele 
~ 11eklind~ meyveleri vardır. Bugün 

ozan sulh muahedesinin 23 tem· 
rn.~z 1923 senesinde imzasının yıl 
doniimünü tesyid ediyoruz. Bu sulhun 
tahakkukundan beri Türkiye şaık ve 
g~rpte~i ~omşuları arasında bir b~t 
hızmetı gormüş ve bu gün bir mu· 
vazene amilı sıfatiyle hakim bir mev 

kiye varmıştır. 
. Am~rikanın Ankara büyük elçi 
sıdc mesajda şöyle diyor : 

. Nevyork cihan sergisinde Türk 
trııllj g- .. .. k 1 1 k d b ı unu 1u ut u ar en aranız a u 
~:rna iığım Jan dolayı çok tetıssür 
gi~llYorum. Türkiyenin Nevyork s~r 
ltıe~~e elde ettiği muvaffakiyct iki 
Reni ~ket arasındaki mün:ısehetlerin 
dan ~cm ·si ve derinleşmesi bakımın 
J>•ınjz • 111 lı bir amildir bu cihetle he 
vınç d bu n111vaff akiycte alaka ve st 
ki uyuyoıuz: Türkiyenin sergide I 

Pavyon! ·r·· k h . . . aı ı ur cum urıyetırıın 

Bu Akşam 
Cazip ve çok güzel 

YILDIZ 

( IRENE DUNNE) 
Tarafından ne fıs hir tarzda 

yaratılan 

Çılgın Bakire 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Büyük filmi göreceksiniz. - --
iLAVETEN : 

10986 

Yeni Ekler Jurnalde 1 
En se,,n mühim hadiseler. 

emel ve muvaff akiyetlerini benim va 
tandaşlarıma tanıtmakla Türk ve ı\ 

merikan milletlerinin be!!ilediğı ideal 
ve emeller arasındaki benzerliği da 

ha geniş hir tarzda duyurmuş olacak 

tır. 

Sulhu scverı iki millel arasında 
ki böyle karşılıklı anlaşmalar bu ka 

rışık zamanlar içinJe çok kı} metli 
bir kazançdır ciddi dileğim şudurki 
geriye doğıu baktığımız zaman ser 

gi lrki Türk günii. Türk Amerikan 
müoasebctl~rindeki inkişafın bir meı 
hale taşı gibi görünsün. 

Çin-Japon harbi ' 
-- Biriuci sahifeden artan -

Bu mıntakada Japonlar, sahada 
çok mıktarda ölü ve cebhrme bı. 

rakmışlardır. 
Chungking : 14 (a.a.)- Ckekiai 

ajansı bildiriyor: 
Shansi'nin cenubu şarkisinde 

bulunan Çin kuvvetleri düşman mev 
zilerine karşı umumi bir taarruza 
geçmişlerdir. Süngü süngüye üç sa
at devam eden bir çarpışmadan 

sonra Japonlar sahada bir çok ölü 
bırakarak geri çekilmişlerdir. 

Chung-King : 14 (a.a.) -Che
kiai ajansı bildiriyor: Havaların pek 
sıc ık gitmesi )Üzünden Japon kıta· 
ları arasında bir sari hastalık ba~ 
göstermiştir. Hastaları meçhul bir 
semte taşıyan katarlar, birbirini ta· 
kib etmektedir. 

Japonlar, kadroları yenilemek· 
le ve Çin'e takviye kıtaları gönder
mekte çok müşkilat çekmektedirler. 

Haddinden büyük biçak 
taşıyan adamlar 

Şehirde, son günlerde yine bazı 
kimselere! biçak taşındığı lsezilmi.ş 
ve pazar akşamı yapılan ani bir araş 
tırmada Yusuf, Abidin, Ahmet, Cum 
ali ve kamil de birer biçak yakalan 

mıştır. 

Suçlular evrakile birlikte mahke 
meye sevk edilmiştir. 

1 
Karataş 

~ Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrula rmızı bu tabiat cenne
tinin Hava•ından, N••'••inden 
ve Faydalarmdan mahrum et
memek için hiç olm••• Hafta
da iki gUn oraya giUUrUnUz. 

1 lcr gUıı mıınlazn ııı otouu~ ,cfer 

lui \"anlır. 

Seyhan Vilayetinden : 

Hususi muhasebe kadrosunda 
münhal aylık (40) Kırk lira ücretli 
tevzi memurluğu için 1818 939 Cu. 
ma günü saat (11) on birde müsa. 
baka imtihanı yapılacaktır. 

Orta mektt:b mezunu isteklilerin 
i~tida ile müracaat etmeleri ve mu· 
etyyen vakıtta Vilayet Umumi Mec· 
lis salonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 10944 

Adana 
Muhammen 

kıymeti 

= 

Vakıflar 

Bertesgaden 
konuşmalar 

- Birinci sahifeden artan -

da D. N B. ajansının verdiği habe. 
ri iyi karşılamakta ve iki memleket 
dosluğunun bir kere daha teyid edil 
miş olmasından dolayı büyük bir 
rnemnunıyet gös! ermektedir. iki 
m~mlrket harici siyasetlerinde mu· 
tabakatin bir vakıa olduğunu bütün 
dünyanın gördüğünü ilave eylemek· 
tedir. 
. Mezkür telgrafın Dantzig de da 

hıl olmak üzere bütün meselelerin 
ha( edilebilir olduğunu tasrih eyi 

. h e 
mesıne ususi bir mana atfeden si· 
yasi mahafil, yeni bir mülakat 
d . d ın 
erpış c ilmemiş olmasını iki d . 

le tin ideallerine doğru katiyetle e~ .. 
"'d'"kl · · yu r~ u erının bir delili olduğunu sö . 

lıyor. Y 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

1 - Adana - Misis yolunun 
2 100 - 4 270 arasında ve 
muhtelif parçalarda sökülmeğe yüz 
tutan (585) metrelik şosanın tami. 
raktı'l (1098) lira (2\) kuruşla açık 
e sr tıne.ve konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24 8 939 t .h. 
.. d"f arı ı. 

ne musi\ ı perşembe gün·· d 
k 

. .. u saat 0 

uzda vılayet daimi cncu·· . d merıın e 
yapılacaktır. 

3. - İsti yenler bu işe ait ke~if 
evrakıle şartnamelerini görm k .. 
N f' .. d .. ,.. .. e ıçın 

b·ı~ ıla mu ur uğune müracaat ede 
ı ır er. 

. 4 - isteklilerin muvakkat te· 
mınat olarak (82) lira (J7) k 

1 
• uıuş 

vern:e en ve bıı işi ya b"I _. 
d 

. h . pa ı ccegıne 
aır e lıyet ve sikasıalmak ~ .. 

dd d 
uzere ıkınci 

ma e e yazılı tarihten k' .. 
1 

. .. se ız gun 
evve vılayetC' müraca t ~ a etmeler' 
lazımdır. 10913 

1 

5 - 10 - 15 - 20 

Pamuk üretme 
müdürlüğünden 

çiftliği 

1- Hacıali kö} ündeki ala .. t . · h . ı zıra . 
ıye angarının bır kı . 
k 

·ı sım ınşaatı açık 
e 51 tme suretıle y~pt 1 k ırı aca tır. 

2 B · · k . - u ışın eşif bedeli 1141 \)'> 
!ıra ve rnuv kk t . • . J a a ltmınatı 85 58 ı· 
radır . • ı 

3- lstek!iler keşıf ve şartname . 
Seyhan Nafıa ınüdü l"ıt..·· d .. yı 

b·ı· 1 r Uı;un l' gore· 
re ı ır er. 

4-· ihale 22-Ağust 
rihindc saat 10 d p os- 939 ta· 
'f l "ğ' a amuk üret çı t ı ı ınüdürJüğ" d me 5 1 un e yapılacaktır 
.. - h~lcye girebileceklerin . . 

la yel Nafıa müdürlüğ.. d V ı· 
b
. un en bu · . 

yapa ılcceklcrine dair ehli 
1
!1 

kalan almaları ve komiıı yet .vesı
etmcleri lazımdır. ·yona ıbraz 

10924 8- 11-15- 18 

& 
1 1 2 

müdürlüğünden: 

Vakfın adı Mevkii Cinsi Mı'ktarı :--Cii~--:~;:~~i'i:---~~~=---..;;~~~~~~V~a~k~ıf!N~o~. Lira Ku. 

2440 00 Bozzadc Şerıf ~ Akkapı Tarla 4400 00 61 dönünı 332 

1900 00 

Alidede hitabeti Ada soka. • 8R ,, 294 

Barutçu zade 
ğı Mıdık 
Ak kapı 

" 
48 

" 
242 

Yukarıda y~zılı Vakıf tulaların mülkiyet! . . . ·· "dd 1 erı peşın '>ara 1 • • 
gun mu et e açık artırmaya konulmuştu lh 1 1 . t ı e ve yırmı r, a e erı 24- 8 939 'h' 
rastlayan Perşembe günü saat 10 da Seyha V k fi .. tarı ıne 

1 
n a ı ar mudürlur.·· b' 

sın<la yapılacaktır. steldi!erin ve fazla malumat 1 k . . 1 .
5
u ına a ma ıstıyeıı erın o d" 

buçuk hesaLile teı'ninat akçalarını hamilen Seyhan Vak fi .. d.. 
0 

ye 
1 

ı ar mu urlüğ'" 

müracaatları ilan olunıır • 10917 5- lO - 15_ 19 une 

1 
İç Hastalı 

Dr. Muzaffer Lokman 
· oı;ru av et c c· İstirahat için lsıanbula gitmiştir. Eylfıl 01 tatarına d x.. d d 1 

cck ve hastalarını kabule başlıyacaktır. 
c. 

Adana Erkek 
ğünden: 

Lisesi Direktörlü-

Lira 

2565 
2800 
3000 

720 
240 
500 
300 

1280 
96 
22 

Tutarı 
Kuruş 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 

Oo 7,5 
Teminatı muvakkale 

Lira Kuruş Kilo 

192 50 27000 

210 00 7000 

225 00 3000 

54 00 3000 

18 00 2000 

37 50 5000 

22 50 2000 

96 00 40000 

7,5 ()() 1600 

17 ()() 3000 

Fi. 
Kuruş Cinsi 

9,5 Birinci nevi ekmek 
40 Koyun eti 

100 Sade yağ 

24 Pirinç 
12 Yoğurt 

ıo Süt 
15 Kuru fasulya 
3,20 Maden kömürü 
6 Kuru soğan 

7,5 Patates 

Yukarıda cins ve müfredatı yazılı okulumuz pansiyonunun 1 Teşıin 
evvel l 939 dan 3 ı Mayıs 1940 taribine kadar 8 aylık yiyecek ve yaka· 
cak ihtiyacı olan 10 kalem erzak tarihi ilanından itibaren 15 gi.ın müddet· 
le eksilt meye konulduğundan istekli!erin ı 1 . Ağostos 1939 Pazartesi günu 
saat onda yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerile, birlikte Sey
han Kültür Dir~ktörlüğüne müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

6 - 9 - 12 - 15 - 19 10922 _________________________________________________ ,_,_ .. 

Doktor 

Kemal Safir .. 
1 • 

Kızılay 
civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 

Ha•talarmı her gUn •abahtan ak,ama kadar kabul eder. 
G A. 6 -26 10909 

----------------------------------------------------· 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarnamelerin 
ve temyiz usullerine ve 

komisyonları teşkiline 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 1939 

- Dünden artan · 

Tem iz kararı, itiraz komisyonu kararının bozulmasını rnuntazammın 
bulundu~u takdirde bu kararın bir nüs.~ıası ~-ükellefe tebliğini müteakib 
dusyasile birlikte itiraz komisyonuna gonderılır. Taraflar nakız kararına 
karşı bir diyecekleri varsa, mükellefler tebli~ tarihinden ve idaı e namı. 
na itiraza saJahiyetli olanlar da kararların daıreye vürudu tarihinden iti· 
l.Jaren on gün içinde yazı ile itiraz ko:nisyonuna bildirirler. 

Temyizin bozma karar~arı. üzerine i.tiraz komisyonunca bozma kara 
rında gösterilen esaslar daıresınde tetkı~at y.apılarak karar verilir ve 28 
inci madde mucibinde mükelleflere teblığ edılmck üzere alakadar daire· 
ye gönderilir. Bu kararlara karşı taraflar 19 uncu maddede yazılı müd· 
det içinde temyiz talebinde bulunabilirler. Temyiz edilmeyen kararlara 

kat'ileşir. . . . . Madde 33 - Temyiz komısyonu ıtıraz komısyonlarınca v"rilmiş olan 
kararların icrasını, temyiz istidasında istenilmiş olmak şartile, tehire karar 

verebilir. Tcmyizce icranın tehirine karar v~rilebilmesi iç!n teh·i·ri ıs.ten~len ver-
gi ve varsa misil ve yüzde zamları mıkdarınca temınat gosterılmış olma· 

sı şarttır. Teminat, para, Hazine bono veya tahvilatı ve banka teminat mektu· 
bu olabilir. Tehiri icra taleblerinde teminat olarak verilecek şeylerin ev· 
vel emirde mal sandığına tt.slim edilerek maki.uzunun temyiz arzuhaline 
bağlanması icab eder. teminat makbuzu bağlı olmıyan tehiri icra taleble· 

ri reddolunur. Tehiri icra talebleri her işi tercihan karara bağlanır. Yuk;mki şartlar 
dairesinde tehiri icra talebinde bulunan müktlleflcre bu kararı getirmek 

Üzere yirmi gün mühlet verilir. 
Madde 34 - Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergilerde mü-

kellefiyet, muafiyet, mükellefiyet şekli, kanunda nisbeti gösterilmeyen iş 
ve teşebbüslerin nisbeti yazılı olanlara temsili muamelelerinden dolayı 
hasıl olacak ihtilaflar hakkında itiraz ve temyiz komısyonlarına müracaat 

olunmadan evvel Devlet Şurasına gidilemez. 
İtiraz komisyonları 

ırı ımın rnsıı i.\n >İna Madde 35 - itiraz komisyonları iki kısımdır. B' · \ \ 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ------------ -
KiLO FIATI 

CiNSi En az I' En çok 
K. S. 1 K. S. 

l\OZa 7.12 -, 
Piyasa parlatı • - -,----
Piyasa temizi -.--•-2-6 ___ 1_ 

-------'--- ,---
·--------- ·----------

Klevland 

1 ------
1 46---,--

YAPAGI 

Beyaz 1 1 
Siva~h------ ----

çtCIT 

Satılan Mikdar 

Kilo 

~~-ı---1 1 
Yerli "Yemlik,, ı---ı 

---.. =T::-o-:-h-um~lu""""k-" -- 4,50 - - 5 5Ö-- -------· 

HUBUBAT 
Bıı~day Kıbrıs , - 3.50 1 -------
. Yerli 2,50 2 57 

Men tane -.. - - - - -- -Arpa 3 3 87 
Fasulya -Yulaf ~.80 2,82 
Delice 

. 

Kuş yemi 4,37 
9,25-- - ----· Keten tohumn -Mercimek ---' Susam 16 1 

u N 
Dört yıldız Salih 

~ üç .. .. 
.ô .a Dört yıldız Doğ-ruluk !il -~~ üç E ı:: .. .. 
o - Simit -

::: iil " -~ > [;ört yıldıı Cumhuriyet ::ı -CN ()- -r-- üç .. " -
Simit 

" 
Livf'rpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

"'"'"" 1 
14 / 8 1 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

f'r!ne 

Hazır 1-s _!2_ 
lir~ı 1--Rayişmark 

Vadeli 1. 4 38 Frank ( Frans~ ) -y 34 35 Vadeli il. 4 Sterlin (İngiliz ) s-90 
Hind hazır 4 1 23 Dolar ( Amerika ) 1261 08. 
Nev~ork 8 78 Frank ( İsviçre) 00 00 

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

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 r~ğustos, 1 Eyliil , 

1 İkinci teşrin tarihlerinde çekilecek lir 

iKRAMiYELER: 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 1000 .. 5.000 " 
8 " 500 

" 
4.000 .. 

16 • 350 
" 

4.000 " 
60 

" 
100 • 6.000 " 

65 
" 50 

" 
4.750 " 

250 • 75 
" 

6.250 " 
435 32000 

T. İş Bankasınrı paıa yatırmakla, yalnız para biıiktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi <le denemiş olursunuz 10661 

---------------..__--------------------------------------..: 

Nazarı dikkate 
Milli Mensucat Hasta.nesi Müdürlüğünden 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 
numaralı ruhsatiyrsi ile hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek Ücretli 
hastalara tahsis ediyoıuz. 

Hastanemiz A.lananın en havadar bir yerinde etı afı portakal ve çi· 
çek bahçelerile muhat modern, her tjjrlü konforu hwi ve r~ıınin bütün 
icaplarını için Je toplamış müsksna bir sıhhat yur::ludur. 

Bilgisi, iktidarı ve ınuvaffakiyetli ame!iy !tlarile herkesin itimat ve 
tev~ ccühunu k-ızanmış olan Operatörümüz çok müs ıit şartlarla ht1sta ları 
nı tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen ~ütün müracaat sahipleri haric· 
den de diledıkleri Doktoru serbestce alabilirler. 

MuhtNcm halkımıza hir hizmet gayesile açılan bu yurt ı;o 1< ucuz 
ücretlerle meınlehtin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazha"ne yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında h:ıstane müdürlüğüne miiracaat edilnıı•si rıca 

olunur. 2 - 15 G. A. 10939 

Seyhan P. T. T. müdürlüğünden: Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Hergünkü tren ve po!ta seferlerine göre merkrzden istasyona 

ve istasyondan merkeze, srfer adedi ve ağırlığı gayri muayyen postaları 
götüıüp getirmek üzere Adana posta merkeziyle Adana - istasyon ara 
sı posta nakliyatı kamyonetle ve bir sene müddetle 21 - 8 - 939 
pazartesi günü saat onda ihale eJiln ek üzere 5 - 8-939 Tarihioden iti· 
baren on brş gün müddetle açık eksiltmeyl! çıkarılmıştır. 

2 - )bole Seyhan P. T. T. müdürlüğü binasında komisyon tarafındttn 

yapılacaktır. 
3 - işin eski ayllk bc!dtli 100 ve muhammen bedeli 150 liıa olup 

muvakkat teminat 135 liradır. 
4 -İsteklilerden 2490 nolu. kanunun 4 üncü maddesinde yazılı kimse 

!erle ticaret veya sanayi oJaıarına kayıtlı olduklarına dair 939 senesine 
ait vesikası olmuyanlar ve reşid ve iy'i hoy sahibi olduklarını ve cürüm, 
ağır hapis veya o derece c~zayi icap ettirecek bir fıil ile mahkuın bulun· 
madıklarına dair vesika ibraz etmeyenler ihaleye giremezler. 

5 - Bu baptaki sartname ve mukavclenameyi görmek isteyen isteklile. 
ı ın h!rgüo mesai dahilin Je m:idürlük kalem sef ıiğine ve ihaleye girecek· 
)erin de ihale gün ve saatında teminatı muvakkale makbuzlari ve ıtördün
cü meddede uildirilen vesikalarla birlik le miidürlük binasındaki ihale 
komisyonuna müracaatları ilan olunur. 10922 

6 -· 10 - 15 -19 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulü ile bina inşaatı eksiltme ilanı 

Ekiltmeye konulan iş: 
ı _ Adanada Hüku.net caddesinde ve kız lisesi karşısındaki vaklf 

mahal üzerine: olbabtaki proiesine göre apartman inşaatıdır. 
2 - Bu inşaat maa müştemilat götürü olarak lopdan ci(siltm~yc 

konulmuştur. . 
3 - K~şıf bed<"li (40439) lira (98) kuruşlıır. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak şunlardır: 
A - Fenni şartname, . 
B - Mubvele projesi V! proj :ye bağlı vahidi fıat cetveli. 
C - Ebiltme şartnamesi, 
D - Projt", 
5 - Yukarıda yazılı evra'< Aokarada vakıflar umum müdürlüğü İn· 

şaal müdürlüğünden, istanl•ulda f-;tanbul vakıflar başmüdürlüğünden 
Ad anada Adana vakıflar mü lürlüğünden iki lira iki kuruş mukabilinde 

alınabilir. 
6 - Eksiltme 31 d 939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de 

Adanada vakıflar idar~si binasında topla'lacak komisyon ·Ja yapılacaktır. 
7 - Eksiltmeye girt>ceklerin (30331 lira teminat vermeleri ve aşağıda 

yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. 
A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - ihale tarihinden e~ az sekiz gün evvel Adanada nafıa müdür 

lüğünden Ankara vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünden İstan 
bulda vakıflar baş rnimarlığından ve diğer vilayetlerde nafia müdürlükle 
rind .:n alınmış ve en az otur. b~ş bi ıı liralık lı:k bir bina inşaatı yapmış 
v:, muvaffa1< olmuş hulun Jıığunu bildiren yapı müteahhitliği vesikısa. 

8 - Eksiltın~ye gireceklerin bizzat yükiek ınirııar veya yiibck in 
şaat mühendisi olması veya bunlarJan lıiri ile mü~lı:rckca tc.:klif yapıp 
mukaveleyi birlıkte imza etmeleri şarttır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif meklup 
(arının yazılmasında ve bu zarfların levdiinde ve posta ile gönderilmesinde 
2490 numaralı kanunnn 32, 33, 44 Üncü maJdelerine harfiy<"n riayet 
etmeleri laı.ımdır. 6 15 · 21 30 10920 

________________________________ __. ____________ ,.. ______ ~ 

Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 
Bizim bisikletci Yunus Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dü.rkopp 

Acanlalığını :ı!m. k İ\ İ ri ıene 

lerdt•nbe.r i uğraştığım [)ÜRK Ü P 
fabrikasmın bi~iklctleri gt>lırıiş•ir. 

Dünyanın en eski fabrikasının 

yaptığı, bütün ma'1erre:-ıi çelıkten 

olan DÜRKOP Bbiklttlcrinirı ma· 

deni aksamı Kroru<lan rııan ı lıl o'up 
yağmur ve çamura ı ağın n kal iyen 
(HS ıutmaz Bisikld ıııeraklıl;ırının 

teşıifll'rİı de DÜRKO? Bisikletleri 

ni göınıek ve almak mrnfaat lc ri 
\ktiza~ındanJır. Bi:Cımııın bisiklet 

yed~k parçaluile Kontinanlal iç ve 
dış la-;tikleri m~ğazamızda nH vcuı 

ı tur. 1091 1 5 - 45 

Dürkopp 

1 - Taşı beledi;eden verilmek şartiyle Kuruköprü -- Hacı 
kuyosu arası yolunun parkelenmesi işi şçık olarak eksiltmeye k 

2 - Ktşif bedeli 1990.96 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 149,32 liradır. ,j 

4 - İhalesi Eylülün birinci cuma günü saal onda belediye ertC"' 
de yapı'acaıı. trr. J 

5 - isteklilerin şartname, kesif ve projesini on kuruş muk 
Clelediyede Fen İşleri müdiirlüğünden alabilirler. 

6. - Taliplerıo ihale tarihinden en az üç gün evvel belediyeye 
caatla bu işin ehli olduğuna dair bir vesika almaları şarttır. J 

7 -- isteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat 
buzu, ehliyet ve ticaret odası vesikalaril~ birlikte belediye enc~ı 
müracaatları ilan olunur. 15 - 19 - 22 - 26 10'1 

Adana Belediye Riyasetinden 
Belediyemizde münhal bulı•nan 50 lira aylık ücretli bir muuttıı 

tahsildarlığı için 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat on·Ja belediye 
salonunda imtihan yapılacaktır. 

Talipltrin oı ta mek tc p mc zunu \ c a:ıker!iğirıi l itir miş O 

şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanların nufus tezkeresi, askerlik ve mektep 'I 

ve sair evrakı müsbitelerile birlikte imtihan gününe kadar beledi 
seline müracaa.tlerı ilan olunur. 

l 3 - 15 - l 6 -- 1 7 - 18 - 19 - 2U 

Devlet DemiryoJları 
Müdürlüğünden . 

Adana işlet 

Hatayın anavatana ilhakı ve Payas-İ,kenderurı kısmı demiryoluııd 
şebekemize iltihakı üzerine halen Toprakkale-Payas ara:ında işle 
olan yolcu ve muhtelif katarlarımız, 12181939 tarihini 13181939 t 

bağlıyan gece yarısından itibaren lskenderuna kaJar temdit edildi~ 
her gün Mersinden saat 6132 de kalkıp At!anadan saat 9100 da geÇ 
lskenderuna saat 13115 de vasıl olan katarla buna karşılık fskend~ 
dan saat 14100 de kalkarak Adanadan saat 19125 de geçen ve Mt 
saat 21 102 de vasıl olan katarlar ile Mersin-lskendeuJn arasında rrl 
kabilen ve aktarmasız yolcu nakliyatı temin edilmiştir . .ııı 

Hergün lskender~ndan Toprakkaleye saat 2100 de ve saat ı 4fuv 
olmak üzere iki tren hareket ettirileceği gibi •·u trenlerden maadi 
zar, Çarşamba ve Cuma günleri saat 11-45 de ve Sılı, Perşembe' 
martesi günleri saat 18-30 da a)'rıca birer katar hareket ettirileC~ 
lskenderundan saat 2-00 de, saat 11-45 de ve 18-30 da haP' 
eden katarlar Toprakkalede anahat katarlarına yolcu aktarma edl 
lerdir. 

Yine lıergün Toprakkaltden lskendcruna sc.at 11-15 de ve 22~ 
d.: iki tren hareket etlirileceği gibi buılara ila ... cten P<&zu, Ç.r~a ıı ''.J 
Cuma günleri saat 4 - 50 de ve Sılı, P..:rşe n'>e , C•ırn;ırtesi günle'' 
saat 13-51 d;: ayrıc1 birer trc:ı hırekel etlirilec~ktir. Toprakk•l

1 saat 4-5' l, saat 13-51, ve 'l.2- 15 de hareket eden katarlar da 
rakkalcJe anahal katarların Jan akldf na yolcu alacaklardır. 

Şimdiye kr1dar H ıydarpaşa-A •Jana arasın l ı lıaftada iki giJ11 f(ll 
kabilcn i~lemekle olan yatdklı vagon ile yemrkli furgon IJ-H-939 
rihinden itibaren H ıy Jarp ışa - lskcnJ.:ruıı arasın Ja ve yin: h ıfla ı~,, 
gün mülekabilen olmak üure iş 1 iyeceklir. Fa7.la iT.1h ıt iç=n i-ıtc1syo:1 
mıza müracaal edilmesi rica olunur. IU94J 
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[ZJR~f~J 
Uınumi neşriyat müdüıiİ 

Macid G4çlü 
Adana Türksözü matbaası 


