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V AKIFL~R iDARESi 
iNŞAAT A BAŞLIYO~ 

:> 

BÜTÜN DEVLETLERİN Al'.E-

On bin efrad ve 
celbediliyor 

ŞELERI DAVET EDiLDİ 

Y • •lngton: 31 •·•· Ma
na•••• Ylr)ınyad• 5 •iu•
tosta ve Pl•ttsburg, Nev . 
yorkda t3 ajustosta b•f· 
hyac•k olan birinci ordu
nun menevralarıne 50 bin 
asker lftlrak •itecektir. 

Evkaf Müdürü Ankaradan döndü,.,j 
muhtelif inşaat yakında başlıyacaks 

ıh 

,>1 

subay 
ır -ddct evvel evkafa ait işler Sonra, Kalakapusunda, yorSJ19cı-

ır mu . ' ı ~chrimiı lar irinde de 6 dükkan insasınn lrnrnı 
için Ankaraya gitmış 0 en y • :-.- • 

Ak 1 alınınıştır 15 dükkanı ihtiva ct1/.ek - - B , Osman ya · 
vakıflar müdurıı ay K d" ·ı - üzere yaptırılacak "Hal,, de be~~ ı •c 
··ın -"chrimiıe dönmüştür. en ısı e !o 
... Y fi - ce \adil edilen µroje:;ide fstanbulda 

.. b~ kactaşıınızn, vakı ar mu· ı~ 
ruşen ır ar bulunan mimara gönderilmiş olu.., bir 

MÜRETTEBAr MESELJESI HALLED1LD1 
BUyUk Devletler askerf 

••••••erini göndermeje 
d•v•t edllmiflerdlr. ltal- ( 

yadan bafk• bUtUn devletler l 
bu daveti kabul etmı,ıer
dlr. 

dürü şu iı:ahalı vermiştir. kaç güne kndar gelmesi beklen:nekte 
- Ankaraya müdüriyet umumiyeı~in dir. sb 

daveti üzerine gitmişfir • Memleketın Hükümct binası yanında y .... cak 

Paris : 31 a. a. - Journal gazetesinin Londraya 
Oönderdil)i huıuıi muhabir4 Yves Movvan yazıyor : 

Bir kaç gün zarfında bütün ihtiyat filo 1924 den· 
berı valtı olmamıt \>ir şa1Wde techiz edilecektir. Şim· 

gjye kadar hal (i tamamlanmıyan ~egane mesele mü
rettebat meselesi idı. lngiliz hükumeti bu meseleyi de 
hal için bütün ihtiyat sınıflarına mensup 10 bin efrat 

i marına hi7lnel ~decek birçok işle~. ü- vakıflar id ırcsi binnsile 4 apartman ve 
zerinde müdürıyeli umnmıye ile muta 10 dükkanın da keşif ve projsff,6fıa-
bık kaldık . On ptinda. dok~a? bin li zırlanmışsada sartnamesi henfıf \ftyıa l 

Başvekilimiz An
karaya döndü 

Ankara : 31 ( Telefonla )- Baş· 
vekil Doktor 'Refik Saydam berabc· 
rinde Hariciye VelCili Şükrü Saracotlu 
oldutu halde bu sat..h latanbdldan 
Anbaraya ttöaunüş ve istasyonda Bü
yük cıMiHet Meclisi Reisi , Vekiller , 
Mebuslar ve N'ekiletler ileri gelen· 
!erile Vali ve Emniyet Müdüru tara· 
fından karşılanmı~ır. 

FRANSADA 

Heryooun nutku ve 
verilen manalı cevap 

Lyon: 31 a.a. Herriotl ltılyan halk 
birlij'i tarafından iş bOrsasında şere
fine tertip edilen teıahüratta bir nutuk 
irad ederek yakında iki memleket ara
sında bir yakınhk husule geleceğini 
ümit ettifini söylemiştir. 

ltalyan halk birliği umumi sekre
leri Romano Coechı, de bir nutuk sôy· 
liycrek l'eçen eyllılda 100,000 muha
cir flalyanuı Franaa için çarpışmağa 
hazir bulundukhmm ilin ettiklerini 
hahrlatmış ve harp zuhurunda ltalyan 
demokratlarmın Fransa ve demokrasi 
için çarpışacaklarını çünkü bu suretle 
hakiki it al yan davasını da müdafaa 
etmiş olıcıldannı söylemiştir. 

Rusyada işçi 
şenlikleri 

Moskova: 31 a.a. Tas •ıınsa 

bildiriyor. 
Demiryolu nakliyatı ~dün 

Sovyetler birliğinde merasimle kut 
lanmıtbr. Her ıtarafta müteaddit top 
lanblar ve işçi şenlikleri yapılmıştır. 
Moskovada •gorki" kültür ve istira· 
hat parkında yapılan miting bilhassa 

parlak olmuş ve mitinge 300 bin ki 
şi iştirak etmiıtir akşam üzeri parkln 
yeşil tiyatrosunda 20 bin dcmiryolu 
işçiainin iştirakile yapılan toJtlantıda 
münakalat komiseri iki saat süren liir 
nutuk söyliyerek demiryolu techiza· 
tının kuvvetli modern lokomotifler 
••yesinde süratlc inkişaf ettitini ve 
e~ya ve yolcu nalcliyıhnın mütema· 
dıycD arttttmı kıydeylemiştir. 

Bundan sonra sürekli alkışlar a · 
;•11nda B. SteJin'e bir tazim telgra 
1 çekJJmc~ine k•rar verilmiştir. 

ve subayın 31 temmuzda celbine karar vermiştir. 

lngiliz-Japon 
Fransız matbuatının 
İngiliz-Japon paktını 

mesaili 
bir kısmı 

• • •• •• 
ıyı goruyor 

• - .......... ·o o· •• o en •• o • 

Bir Amerikan 
İlim heyeti 

Şehrimize geliyor 

1 labcr aldıgınıı;r.a göre, dun d"" t• 
. "d or 

gt~ı en mUrckkcp Amerikalı bir h . •t 
·ı • L k•k) C\ C ı mı Lct ı erde baluAmak _ "j'" 1~. • • c uru· 
yenın son yıllarda muzaff cr ol<l ,. ._ 

k . k" f u.,,u uU 
yU ın •ta ı yerinde öğrnemek 

1 k 
• • Uzc 

re ıncm c etırnizc ,,elecektir A "k 
• • • • c • merı a 

nm mıll ı ıhnı adamlarınJ ·ı . an eçı mış 
olan bu heyet mcınlcketı'm' l b" •z< e ır :ıy 

kadar kaJacak ve Adanay d l , k 
t. Ş h . . a a ge C(;c 
ır . e ı·ımı:ı.de bulundu~u U ıd t , <l b m n c zar-
h n a heyete lazım aclen m • fi , o usa ır pcı'-
vnolık \"C kolııylı~& g-Östcrmek U"Z 
lr-z 1 b' ere a ım gc en tet ırler nlınnıı" • l . . d b" , c ıunuıı 
ıçın e ır konıil:c a,rılmış..._. • wı . 

Romanya kralı 

ra arfilc meydanıı gelecek ıkı apart edilemcdiginden münakasay f>nulamn 

d B !ardan biri Abidin pa mıştı r keşif bedeli 30,000 lirai::tır. I 
man var ır. un . ~ , .. · 1 er ne tk · · 0 

ı ~a caddesinde harap bına arın Y ~ Cuınlıuriyel ha · partısın n a ı. 
yapılacak g daireli apartman ve ~ığ~ nan Orıızdi?a~ yerine ·1'lı'f>~. rıl~~k 

· d 
1 

-k· t caddcs:nde, im: lıscsı binanın proıesıde va~mf~~ ri\llti u-
rı e lU ·urne · . ., __ ı: _1:,. _ .--t-· 

. h b·naların yerıne ya ôüı lü~ü heveti•IPmli'-ft"M.:OV rı:ndl\an.-karşısındakı arap 1 6 ~ •:r-
. · . tmandır ki bu- maktadır. En kJk> tOO ~jn~ı iş 

pılacak S daırelı apar 
gün yarin ihale yapılacaktır. de eksiltmeye çıkarıla.~~h;imbl 

------------~--'~-----•''~12~t~14önb-J.1~1dL-ııın,~l~u~ıoK2;..........~ 
J Jit.Glud :>l,l ı:ıb~ uJıslqliv:>i:ı 

•• •• ~I r. 
gor.gWJ-,~"a~"·" moskO'Oa 

S' :&hal•••b• 

Perşembe ,, gürllt::ı~V~i~~~q•• 
resmen t~yatZ'dti E!tie~t:it ob 

.. h Y' , ~Ü imtİ'( ~bsii'{ ~t,11ignl 
.'{O~. ~'''b .~ ,d no ,bsÜI( ~ı~ivıl 

U'( ,,ıııH .ı:ı • .J-"' if""'MiGiJfiJ~. İste· 
.. ~..;c ıuı a·aıı . açık•ımH'uttrı ttf "! 

Lo~dra : ~1 ~ nm~o~er "J J dikil't'(Se}l3Üö6~eıô&lntir{doeyapılım 
sının dıplomatı.~1öW~"liılslf'~.' J ·~lolb b~ v~ı~q,,arşı ko
seeds' den hMl'ii~ex~~i\1,<>J~~~ gör~ş- '< L· ı.u:.;tf:lluıı~ilı-At~Wifa~ı~ffhcm 
meleri h~~naa r.e,f,\!.t:eorıı gelmlŞ -/Rl"1;;,~ ~ '{fllt:-ıc 8 zi d ~f bit 
tir. Bu. ~~f#1'r 'l~~lrt'!tlR~ •. ~ı~~r. d ~~adna,h~!:~e~~(~~jfi''bu ~~Je~J!'o?ıyük 

Pd~Gf'!19t"'k?i'. Qi~m~ • on ~~~ai\'ı\"W~~0g-oSTl/Htikt'Afir. 
fzm · d p· . . ra'dan figaıo gazetesine bildırıyor : : ıitıimlj1w J6klllll-

'angheydan bir glrUnu, ır en ıreye gıttı Cfiamôerleın 6ugun avam k~ma- iıt • ,Jı,iv:ıb '1ie,hi~ s:ıli11!!1~ ... Jw 
ız .. 30 - raslftd8··•t!yjrJ'a yapııanss.,~sınuıa.k Romanyau~ü ~-

Paris : 31 - a. a. - La Roc· rinin önüne geçmektir . liah ~"b: l"k Romanya kralı Ve· la~~ft~ı~~a l)e~~enen 'teyan~tı y_a~·ı i'4_iımi .,lts)1'4.,.s~fı1 t 
hassiere, lngiliz - Japon meseleleri Roma : 31 - a. a. - " Voce ta "~ te bu sabah saat d~ bilecek vUl~ıjjC}ıi ve sıyası . 0.

1
r yah ,~IJ~l.J.t\.:dilfifMJYa 

hakkında ?etit Journal razctesinde d'italia ,, gazetesinde Ameıikan - Ja· kuzda lzmırdcn Pireye hareket e 1 anlasmanın akdini h.a~cr .J~{jmedığ: '~ Cl:J I :ı A 
ıni f ,l ;ı .. '"h.. tı:L'll~ rrlö~'ya gv ,bni1,1J,lv' '§ıp 11b bınm 

şu satırları yazıyor : pon ticaret muahedesinin feshi hRk- ş ır. sllo'( 1"taıE\f#iJff~UNıe1b~maı:-:oJ .aü ıQlitim· .. Pd r(lls )ıdq~ a-
Şurası müşahede ve teshil edile- kında yeniden tefsirlerde bulunan B } •ı 1 ~Hıft._ J~ek~dn~sı 1 . . . Bukrcşıd 1 

• • l ~ 
bilir ki, müzakere diplomatik reali· Virginio Gayda, bu hareketin bir ül- eyne mJ e~i~IJ..AıJl !er ile heyetin ""'ıiifnU'< Mlt~ını jan~QoilıBıidyon:bsii'{ ,,,jlrgn 
tcler sahasına sokulmakla, uzak do- timatom mahi}etindc olduğunu kay· •• •• d Lıtı: ... · 1vrıorti&ıJ1%ıkadNfrl;twJiğHiJCPıldıreı- Do-'do pluii~~~ıiii yakı· 
tuda bizim menfaallcrimiıle muvazi dettikten sonra muahedeyi feshet- gunun e Ul~1A~~k ısf.9ktib"{J -a ~'{insmı9 İl~~ x11 8 d - nında rtılÖalımi'fitviüniluBISitesi-
olan lngili-ı menfaatlerinin tesiı li bir mekle Amerikanın Japonları Çındc · 

1 
:> l ·~b

1

~Gi~4.PYt1fl~ JBKJM~~·ıra nin r91l}WmiÇ(k,ı.Jal~W.I başla. 
surette müdafaası için en iyi yol se- Anglosakson ~emokr~si.lerine karşı Cleveland, oh 31 :>*a",f e n dfe~c~ffl1ı~5J~1 lıF~H:i~~r nan hafri atın küşat m&alİIİ6 yapıl-
çilmiş bulunuyor. lngiliz hariciyesinin taızı harcketlcrınr değıştırmege icbar çend f cfıE~ ~219t r ~a~r. G9 'te.r~vç ı 'H?~':I~ 7!ic ıs~.n afuİflrfıildl • ·~ .im.da 7:.. t ·ı 
ı-olitikasmda Avrupadakinden Jah& etmek istedig-ini yazmııkta ve bu ül· r . c le era ' ccurıtyn n ı are mec ?ıfEre\!MHe~Utm !?if.R~HQfn;\ 111- r ~lld•y-rtfn~vwaai"a 9r.tırı ı e 
fazla olarak hik:iın olan ticari men· Jfınatomun altı ay hükmü Qlduğunu !sı aza.ığ~na tay•n edilmiş olan vl de per~embe günü ."WMiım '· _ııs_: "'ın;.li,.r@HWrfYC tiJJMk,iffilt, yer 
faaller mevzuu bahı;oldu1ru zaman , ila,·c eylernektediı . 'EH ul~o l:I1. Pi1Qı;LVılthilPBJ)~":_4A1Jt~L.m!!11- pa ~t meclisin tatili arisfesinde, ~lngılız.kd .

1 
li v~ yaban.cı SZ"3Z~tecı"ler v~ kala-

6 l'l'!.1• ı ~t.t ~ ...t '"°-''ft' r u...ı·Jola · · a "" !):.\ no 11'V 11bı.r1ı1>1. ~ 6lıli' ııı~ 
İngilizler boyun eğmezler . Bun1Jnla G~yda, Amerika tarafıntntn )f!lpı. - . r, ~'-'MtRl\l\Z~n0>$"41'-.ık ih fe~vuMşmf~IQfl "J')·! ını kuv- ~uaıı oır naııc ,ırn le~Lnaz r bulun· 
beraber Japonları da her şeyden ev- letn teşebbüsün fngiltcre iferiJiffofl ~.~!ı:>~~ilq11f.füRi1t ~4f'1ı b 

1 bi!~ir.~cek va~•tflte l"~lalı~>A muştur, Bu hati~~~1ROY/1a~~rın 
vel ilgilendiren cihet budur.Filhakika ya ~r~sında yeni ıbir. kinli~ i~ll~ıl't-- r~rıtfffl~İM!İnı~P~!v @ ı; 1:~e · 0o~~i1.\~ıitl~d~i~.ı:1fn~M =>lya• !atın ·Slml~Yarrnıs~'Ssf~IH\wle matuf· 
Japonların Tiyencin hadisesinden is· ceğ'ını ve bunun Çındekı lnzU~ ı löulh,~g\t~ ;ınijjı a.-.h ... 1• ~'-"l!!J 1c1 ı>I ıı.o:if ret'i'Jil~alli 'J1C' •. H n.W;ıud su,ıob ,hsü'( tb6{~1I 
tifade ederek temin cımek istedik· AınerAkan menfaatlerini olduğu ~dar söylmrtx'@ . ~"r.1"("t~..,o'1jJI . Yl!Mufc ltJ.ı~stıSl ısı,I j,mdA ~v :>nau ~ fwttdtmm~lia(eQil~oıöylediği 
Jeri ş~y. lngilizlerin Çin karasına mü· ı\syad~~i Frans~7. - Holland.a me_n: ıi~ın~ 'ı k'ıh if~lfltıi~J~11~ \trJ. 1s,lsıS~iıtoıtd IJiÜil.-Ji:s~i . io~· in~,,bidl~awi~· elan Dob· 
zaheıct etmek sureti le Çankayşek'in faa:leı ını de alakadar edcbılecctıoı ' . i' ~ i ctp;!M ~ş~~.N tasvi. lkMıH'Atet 'f~!P&tiBU ~~B\WY:>l~aı!Ş . 'd R d . . q ılkfl'l<h 
harbi finanse etmesine imkan vcrmele ihsas eylemektedir. v~ı" Hi~~xı*awı~e~.tt~~~b"d 1 

1 rn~-,-~~j·ı\·c_~'hHl·ı{ÜOJ>,rııaji.f,vllWl80·iİr~· . rıce e oma me enıy.e~.1 e ...... ın 
:.:.~:-_.:~~=-~~~~---=H~'*-ıtı~f:~d~e~m~i~şt~ir~ki~· _ - u 1 t!ııoı:JJ!rril~kefferae ~liiianyanın.ıfn'İMmqı&moltuafiıa peldiiiunu ve 

~~=...,;;...;;;;.:;;.-:........:.:;_...:...:.. _ __:;__ ____ ~- • er uu m " • · e· ı...L.1. ,, .:.:ı.. _1;_ • _r 
- Jnfırat siyaset" bH- · · • . ını.ı11.~1ı~ut-f'aı1whıuıı:u•p:ırtntısa· 

ALAND ADALARI 
lsveç Hariciye nazırı 
mühim bir nutuk söyledi 

KOÇUK DEVLETLERiN GARANTiSi MESELESi ••• 

Stokholm : 31 (a.a.) - Stacka' 
da bir nutuk .soylcycn hariciye nazı. 
rı richard ~andler, Finlandiyanın ken· 
di arzusu hilafına lngiltere, Fransa ve 
Sovyetlcr birliti tarafı~dan garanti 
edilmesini protesto ctmış ve Aaland 
adalarının uitaraflığının muhafaz~s~ 
içn tedbirler alınması lazımgcldığı 
noktasında israr etmiştir. 

Sıtndlcr, lsveç hükumetinin so~· 
yeller birlitine açık ve dostane ~ır 
lisanla Aaland adaları hakkında ıs
vcc;in noktai uazırını bildirdiğini sôy· 
tcmiş ve Cfemıştir ki: 

lsvcçin, Stokholmun Aaland ada
larının askerilcştiıilmcsi projelerine 
muvafakat etmeyen yegane devlet 
olan Sovyctler birliğinden bu adata· 
rın bitaraf kalmasında kendi~inin de 
menfaati oldu~una dair teminat al· 
ması arzuya ~ayandır. Sovyet hüku
meti bu noktada fiili emniyet tedbir· 
teri alınmasına ne kadar emniyet ver-
diğini ve lsvecin bu adaların tam bi· 
taraflığını temin etmeyen hiçbir ted· 
bire razı olmıyacağinı bilir. ,, 

lngiliz - Fransız - Sovyet garan· i tisındcn bahseden Sanalcr, küçuk 

. d ı ızım şım 1• • - -ıdü ü ıakdır L--'-.C...rd 1 1 
ın en Üç ~~~etli . cek "'!ahiyeıte .' onı. . , . il ri • C.S'9ibi:eskiıR°'1'ı OM:l"IS••~ o u ~ • 
onanmaya•saW.p~ıaMır bır - ~ul1ı...1t1..-pt4bıl e ~ M1 duğunu kaydeyledi~~ar1MJ.BıJılhn 

b li'1\'1l.ı~~e.r.b~~~ -~ .. ~ı~~zı i Is· d nı':>11jA dı;I - old~~,ırtU-l~'l:~mWWAc olan 
. ~et taleibettiöm:· iz t~~r~ fi •• skya· :,,r iy,,; ııı.1>J>-' .. ~ın..a Roman~~ıhı!'( ~~~6tuhunun 
,,r, o ilirıı~r.y 4' ql:i re ıkı ıta · mii ,en }11ii1et'llU~-··· . ı_..,,,,.l t .. ~ • 
nın genış sahi fehyı~u··. ff'ttiJ&l'~ k n/efl 0016B 0 ,1;1>, vari.~gldlJ~l;\rıR~mn'1c;~~.,.ştır. 
mecbur iyelin'd~\ata~~ğ~z, :C~s'(ıV'c h:u~u~ob b;1f JlllıQIBHJi2s . Müteak.ihnn~~-~j~.prof csör· 

ıuı@tfJuMf\ı~a yth'li'll4t~~ın h .~ ıolS~, .. J ·-7'6tü2 ,ıibll.aıı-gmq ,~or~ ~iO!~H1~Hi9b~~k ez· 
~ -"lfl7'1' er ~ı' n'n!!}llU ı.. .. f ~ rl . f · 

a"~::ıb~rhtmgiıMl\ıııwıb~1lqJv nuoi ill,,,~ inh~tmı i ı11,a,t1&li2s .ıib~Rfıcf h,.f .. ~üt~·~ !1 ni~~;~~mRo· 
vctıi9'1HN"!"le~ ~Q•rin~Mntli RA.... ...ı.. ~ptfire'A-te')v~i 'v ,rı'dı·rrcr \ıY~ı~t'd'~ ~' r .b .. lı-jm 
~ulu~"·~JfJ{m~~~t~qfBnl~ftda ·i jid'1;,ı:'~;>İ utublo J:tbf. gb'•<,1uf . ıb~ \9RYl~ B~Jt~qs~~~ ~!Tana 
zıraat rn su1atımıı. da. ccncb· · ~ 1. ~ 1,,ı '< obnn,ı olan Jn~l~iffi~~-Exfı'~~~ Y 
sal q)(,U ı;ti,~tnOG lJulQ'{ll,~ J?,~a· }t1U8 qd,ıol O:J ıı' 5 r:ı,.,\ R çıka~l)'OrlUı nnhr~ı 091alıların 

arıocıa ır Kısmını knbccıecekr .6.nL-,. • ~1 'Jffeua''!m lf&JY .u trtr'!D ., rn . 
1um ı ~' ~v :>nil~bHl:.ıoni nut "" m~.fi~'"""'~:"s:~ay okt~HtYMnfB h11kimiyet.iffist 'Yf> a~nl~enıyd 

.t>:ı_:.,ı:ıb ilı ?ı;'<ılırn il(i b'(s~ - gun ıanda ll)Cr'. simle' dinJomal ve şaşaa .Q8VAWidtb~/\BfRI mu ar 
devletlerın de bu nususta söylü~~ek ıb~~n 5~~~Y1.~f! t'~ıMEi'al·~~~ qqy k zam abidel~f}f ~!~lr,Wihii~~ 
kati bir sözleri oldı\ğ'unu ~F..~rüz et- ;f1 Yiv~ri~ı~ff~~ı~ı ~~M!fWalfı!> 'Re Bu en~~z a~sıga~ bu RÖlg~de 
t~r~işıir.'nN'ıl't.!P.' ~MVt4ı(m\f karanti· ~rn~'?!~~~~hR~RbS~~ 'R~~~a'fıı:rı~~1~n~ih\'R ~.~,~~lmlccyş 
sını kabul ~~m.rP.oiooye9~11Wyle Ela~ ·ocrşVl'!ICIT"' • 1 J; k .1,t>ı~'O'o ~ S.U'{f ,,,~'~"' "' k 
Lir garantiii~~n 1itJıtxıuıJltffhis Wdft~;~'hatiM~fnlM "m&tfiflıl"v no tası o an .ocyan!'t rJ~~ u~u 
olmamı~ oldu1unu ıbaJırlat'1.!!~.~·r. 8 1i imi ı;~·n1Jf>li,.«ı~fe™'~'~klmtı1 imparntor Trn~n laratından tcsıs c. 
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En çok sevile!l 
En çok nefret edilen 

ADAMI· 
DEVLET 
KiMDiR? 

Bir ankete gelen cevaplar 

Amerikada efkarı umumıyeyı 
tetkik mstitüsünü kurmuş olan Mös· 
yö Gallup yaptığı bir anketin neti
celerini neşretmektedir : 

Mösyö Gallup dört senelik bir 
tetkikten sonra ayni enstitü ben · 
zerlerini Fransa ve lngilterede tesis 
etmiş ve son olarak yaptığı bir an
kette Fransa ve lngiltere ve Ame· 
rika halkına şu sualleri sormuştur : 

1- Hangi yabancı memleketi 
tercih eders!z ? 

2 - En az sevdiğiniz yabancı 

memleket hanğisidir. 

3- Halen hay~tta olan devlet 
adamlarından hangisini tercih ı:der 
sinis ? 

4- Halen yaşıyan devlet adam 
!arından en az sevdiğiniz hangisi 
dir ? 

TaLii bu suallere verilen cevap 
lar işin en eııteresan olan cihetidir , 

Fransız gazetelerinden Paris·Soir 
lngiliz gazetelerinden Nevs Chro 
nicle ve Amerikada altmış gazete 

ayni günde bu anketin cevabını neş 
retmişlerdir . 

Sorulan bu dört suale gelen 
cevaplar şu şekilde hulasa oluna
bilir : 

Hangi ecnebi memlekell tercih 
edersiniz ? 

Bu suale F r~n.ada verilen ce
vaplar şöyle tasnif olunmuştur : 

Birleşik Amerika devletleri yüz 
de yirmi altı . 

lngiltere yüzde yirmi üç , 
lsviçre yüzde on beş, 
Belçikada yüzde dokuz , 
Sovyet Rusya y üzde yedi. 
Ve bundan sonra da sırasiyle 

ltalya, lsveç, İspanya ve diger mem 
leketler gelmektedir . 

Ayni suale lngilterede şu ce· 
vaplar verilmiştir : 

Amerika Birleşik devietleri yüz. 
de otuz üç, 

Fransa yüzde yirmi iki , 
lskandinııvya yüzde üı;. , 
Amerika Birleşiğ Devletlerinden 

şu cevaplar alınmıştır : 
lngiltere yüzde kırk üç , 
Fransa yüzde on bir, 
Finlandiya yüzde dört. 
lsviçre, lsveç yüzde dört . 
Sual 2 : 

En az aevdljilnlz yabancı 
memleket hangl•ldlr ? 

Bu suale F ransada verilen ce-
vaplar şunlardır : 

Almanya yüzde yetmiş. 

ltalyado yüzde dokuz buçuk. 
Sovyet Rusya yüzde beş. 
Japonya ve lngiltere yüzde iki 

buçuk. 
Fransada bu suale cevap vermi-

Ruzvelt yüzde elli sekiz .. 
Çemberlayn yüzde yırmi ilci. 
Stalin yüzde dört bu r;uk. 
Eden yüzd~ üç buçuk. 
Bunlardan maada Salazar, Beneş 

Papa, Çorçil üçüncü Reozveld, al· 
tmcı jorj, Kranto ve Halifaks rey 

almışlardır. 

Amerika efkarı umumiyesi bu 
duali yalnızca Avrupa çerçevesi için 
de ğörerek verdıkleri cevaplarda 
şu devlet adamlarını tercih etmek 
tedirler. Çemberlayn . yüzde . yirmi 

yedi, 
ltalyada yüzde on iki. 

Daladiye yüzde dört. 
Mussolini yüzde üç, 
Hitler yüzde iki. 
Bunlardan maada Kral Güstav, 

miralay Bek de rey alm11lardır. Hal· 
kın yüzde kırkıJbu suale cevap ver· 

memişler : 

Sual 4 : 
Halen hayatta olan devlet adam 

(arından en az kimi seversiniz? 
F ransada bu suale veril~n ce· 

vaplar şunlardır: 

tır. 

Hitler yüzde yetmiş iki buçuk. 
Musolini yüzde on sekiz. 
Stalin yüzde iki buçuk. 
F ranko yüzde bir buçuk. 

Kont Ciyano yüzde bir buçuk. 
Bu sual fngilizlere sorulmamış -

Amerikalılar ayni suali Avrupa 
devlet adamları hakkında kabul e 
derek şöyle cevap vermişlerdir: 

Hitler yüzde yetmiş. 
Musolini yüzde on sekiz, 

Stalin yüzde dört. 
Çemberlayn yüzde iki, 
Ametikalıların yüzde on beşi 

bu suale cevap vermemişti. 

Ziraat müdürünün 
tetkikleri 

Vilayet Ziraat müdürünün bir 
kaç gün evvel bölgede tetkikata 

çıktığını yazmıştık. 
Dün aldığımız malümat göre, 

Bay Nuri Osmaniye, Döıtyol, Erzin 
köylerinde zirai vaziyeti gözden ge 
çirmiş ve bılhassa portakal hasta · 
lıklariyle mücadele'faaliyetiyle meş . 

gul olmuştur. 

Üç kadının kavgası 

Adil oğlu Mehmet Küçüksoy 
ile Mustafa kızı Bahriye, Zakir kızı 
Hüsne ve Ahmet kızı Raziye ile 
kavgaya tutuşarak bunlara hakaret 

ettiklerinden zabıt~ca .yaka~anmışlar 1 
ve adliyeye sevkedılnıışlerdır, 

yenlerin miktarı yüzde :beştir. ("' 

lngiltereJe ayni suale şu cevap· ,------. Muharrir Nurul-
MEŞHUR 

lar verilmiştir. lah Atac'ın ba· 
A:JAMLAR A 

Almanya yüzde elli dört, bası ta bey 
Japonya yüzde dokuz.. tarafından tarihi türkceye tercüme 
Sovyet Rusya yüzdo beş. edilen Baron Hammer doğuşunda 
Fransa yüzde bir. 'asilzade değildi. Asil ismi Joseph 
lngilterede bu suale cevap ver- Purgstalldir. Sülalesi tükenen eski 

miyenlerin nisbcti yüzde on yedidir. asil ailelerin isimlerini şerefli insan· 

Amerika halkının bu suale ver- lara vererek devam ettirmek Avus 
diği cevaplar şu nisdetler alıtndadır. turyada .idet olduğu içın şark bilgi· 

Almanya yüzde elli sekiz. lerinde yekta kesilen Josehp Burg· 

!talya yüzde on ıiki. stall de bu kaide ile Baron hammer 

Güzel bir eser 

Vilay;)tten malumat 
istendi 

Ulusal ekonomi ve artırma ku. 
rumu tarafından "Yurdunu tanı, 

yurdunu sev., başlıklı bir esu ha
zırlanmaktadır, 

Bu esere dere <!dilecek malümat 
için, yurd yedi bölgeye ayrılmıştır. 

Vilayetimizden de bu hususi a 
r.ıalümat istenmiştir. 

Mahsul nümuneleri tay
yare postalarile 

g;Jebilecek 

Devlet hava yolları, tüccarları 

mızın ve çiftçilerimizin istitadelerini 
düşünerek muhtelif mahaul nü mu · 
nelerinin tayyare postalarımız va
sıtasile memleket içine ve Avru 
paya ucuz bir ücretle naklini ka · 
rarlaştırmış~ ve bunu devlet hava 
yolları şubelerine bildirmiştir. 

Ticaret lisesinin 
inşaatının ikmali 

Bundan bir müddet evvel şeh · 
rim;zde bir ticaret lisesi binasının 

inşaatına başlanmış ve bilahare 
tahsisatın kafi gelmemesi sebebi 
le bu inşaat tatil edilmiş~i. V elcalet 
daha 20,000 lira tahsisat vererek 
inşaatın tamamlanmasını ve bu işin 
rnüteahhid Mahmud özüç'lere veril· 
diğini bildirmiştir. 

Fuar bile·lleri ile Hataya 
da gidilebilecek 

Antakya belediyesi tüccar, sa . 
nayi, banka, matbuat mümessille· 
rinden bir gruou yakında hataya 
davet edecektir. 

Bu münasebetle devlet demir 
yolları idaresi lzınir fuarı biletlerile 
Hc1taya da gidilebilm ~sini temin ~t 
mektedir. Bıletlere idare tarafından 
Hataya gidilebilmesi için bir işaret 
verilec~k tir. 

Yeni ders vastaları 

Derslerden talebenin daha fazla 
istifadesini temin- maksadı ile, ders 
lerde öğretmenlerin işlerine yaraya
cak ders vastalarının da kullanılma
sı v~kaletio yeni tedris yılı için aldı 

gı esaslı kararlar arasındadır. 
Yeni ders vastalarının tamiri için 

büdcede 12,000 lira ayrılmıştır . 

Çekirdekten bir hırsız 

Ceyhanda yedi, Osmaniyede dokuz 
ev soyan Durmuş yakalandı 

1
Küçük hırsız müddei umuminin 

suvallerine ne cevap verdi 
Geçenlerde Ceyhanda vedl ev soyulduj:iunu va yıne bu 

hırsızlıkların falll olarak yakalanan Durmu• All adında bir 
çocuj:iun ya,ının çok kUçUk olmaaı dolayıelyle aerbeat bıra 
kıldıllıını yazmıftık. DUn Osmanlyaden aldıllıımız malOmata 

göre, kUçUk hırsız Durmu• All 
Oamanlyede de dokuz ev •OY· 
muf ve nihayet cUrmU mefhut 
halinde yakayı ele vermlfler· 
dlr. 

Küçük hırsız çaldığı 43 lira 45 
kuruşla adliyeye teslim edilmiş bu
lunuyor. 

Bu çekirdekten küçük hırsız 
müddei umuminin sorduğu muhtelif 
suallere şöyle cevap vermiştir; 

- Bu hırsızlık bana babamdan 
kaldı. Babam meşhur athırsızların

dandı hatta hir gün dedemin hay
vanını çalarken dedrm tarafı nban 
vuruldu ve öldü 

Durmuş Ali, çaldığı paralarla 
ne yaptığı sualine de şöyle demiş 

tir. 
- Trende gezmeği çok severim. 

Çaldığım paraları hep trene veri· 

yordum. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık 
hava hafif rüzgarlı idi ençok sıcak 
gölgede 33 dereceyi bulmuştu ufuk· 
larda kesif bir sis tabakası vardı. 

Seksen lirayı çalanlar 
dün tevkif edildi 

Cabbar ve Cebeli adında iki 
adamın birisinin seksen lirasını aşır

dıklarinı yazmıştık. Bu iki hırsız ad · 
liyeye sevk edilmiş ve dün sulh ce · 
za mahkemesinde alınan ifadeleıi 

neticesinde tevkif edilmişlerdir. 

Dört Hasanrın 
sarhoşluğu 

Dün, Halit oğlu Hasarı, Müslüm 
oğlu Hasan, Ali oğlu Hasan ve Meh 
met oğlu Has~n adında dört gişi fe , 
na halde sarhoş bir vaziyette bulun 

dukları haldeAhmet kızı Eminenin evin 
de kavğaya tutuşmuulat ye birbirlerini 
tokatlamışlardır. Zabita Hasanların 
dördünüde yakalamış ve haklarında 
kanuni muamele yapmıştır . 

Şehirler arası 
Telefonları 

Posta. Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü, mevcut ; şehirler arası 
telefon programının tatbiki etrafın

daki çalışmalarına dev:tm : etmekte. 
dir. Umum müdürlük mevcut prog 
ramın dışında · kalan yurdun genis 
mıntakalarından ticaret ve iktisadi 
ehemmiyeti olan şehir vo kasabala· 
rında da telefon şebekesi vücuda 
getirmek kararındadır. Tedricen vt 

tahsisat miktarına göre · yapılmakta 
olan mevcut telefon programın 
tahakkukıondan soma bu !elefon şe· 
bekelerinin tesisine başlanacaktır. 
idare bunun için bir komisyon teş · 
kil etmiştir. Komisyon tetkiklerine 
devam etmektedir. Bu tetkiklerden 

alınacak neticeye göre, ikinci şehirler 
arası telefon programı hazırlanacak· 
tır. 

Trende doğan 
iki çocuk 

Evvelki gün Osmaniye - Adana 
arası treninde iki çocuk dünyaya 
gelmiştir, iyi bir tesadüf ki trende 
Üıfet adında bir ebe bulunmuştur . 

Trende dünyaya gelen çocuklar
dan birisi Osma:ıiyede manifaturacı 
l3ay Hakkı Kılıcın , digeri de bir 
köylünündür. Bay Hakkının çocuğu 

Acıdere istasyonunda dünyaya gel
miştir. Diger çocuk da ayni trende 
ve Misis istasyonu yakınında alın

nııştı• . 

Hafta tatili kanununa 
aykırı hareket edenler 

Hüseyin oğlu Zekeriya ve berber 
Ali oğlu Mehmet adında iki esnaf 
hafta tatili kanununa aykırı olarak 
dükkanlarını açtıklarından hakların 

da kanuni takibat yapılmıştır . 

Von Hanım er 
"'\ 

lan bu eser on sekiz cildliktir. ı 

Ayrıca bir de atlas kitabı var · 

Hammer; 1774 d~. Gralz'da do~ gdirdi. dır. Fakat Türkçe tercümesi t.ma 

muştur. 1856 da, 82 yaşınd11 olarak 1802 de lstadbul sefaretinde ın değildir. Arap harfleriyle ancak 

V . :J f t tti on cildi basılmıştır. Merhum Ata ıyana a ve a e · başkatiplik etmiş : 1806 da Baş 
Gençliğinde prens Kaunitz'in şehbend~ri olmuştur. lö07 de Arş iz beyin diğer oğlu doktor Galip Ata 

'
ark akademesine devam ederek düşes Marie - Louite,in Paris se tercümeyi yeni h rfl rlc tamamla· J 

ınaktadır . l 
tahsilini 1796 da bitirdi. Bir çok yahalinde beraber bulunmuş Napol· 

A B Hammer'in bize taallük eden lisanları bilhassa rapçayı gayet yoıı onaparlı görerek ona dair 

iyi biliyordu. Sonrada Tıirkçeyi bü ınüşahedelerini yazmıştır. 1817 de rscrleri de Osmanlı şairlerinin ter . 

Rasya yüzde sekiz. 
lngiltere yüzde üç. 

tu .. n ı"ncelı. klerı"ne ve eskı" mu""ellı" flerı" .. . . ld n 1 cünıei hallerini anlatan dört cildlık saray muşavırı o u. aron uğn 1835 
olmuştur. 1 k d d ··- d d bir eser, lstanbuldan Bursaya seya-gayet iyi an ıyaca erece " ogrtn e ir. 1847 de yeni Avusturya aka 

Fransa yüzde bir. 
Gayet sevdiği lbir kızı vardı. di. demesinin reisliğine getirildi. Fransız lıat ve lstanbul ve IBoğaziçidir. O 

O da babasını tapınırcasına seviyor . zamanlar ecnebilerin geçmediği Ru 
Yakın şarkta memuriyetlerle do enstitüsünde de ecnebi aza idi, 

Amerikada bu sual e cevap ver u ve adeta nefsini vakfetmişti. Ham k . k rneli kısımlarını da geçerek gördük 
1 d laşrrkeıı o z~man im•eııııı ıyme · Hammer'in biz:m için en mühim ı · · mi yen er yüzde on ikidir. mer vesikaları toplar , kızı yar ım eı ını yazmıştır. 

S 1 3 b tini takdir edemediği antikaları, eseri Osmanlı tarihidir. Dt!vletin 
ua : eder meşhur alim dört . beş eseri ir Hammer, lran menabii · üzerinde 

Halen yafıyan devlet adamların den meydana getirirdi. Böylece ade mu'llysları, tasları, yazıları topladı. teessüsünden 177'4 deki : Kaynarca de mesai sarfetmiştir. Devıinde en 

dan hanglalnl tarcfh •dersiniz? ta bir kütuphane dolusu kitap kale . Bunlardan çok zengin oldu Ernsal muahedesine kadar bütün hadiseleri büyük ilim kutbiydi. Eserleri hala 

Franaada bu suale verilen cevıp me aldı. siz bir hususi kiıtüphane vücüde şark ve garp menabiine göre anla- büyük cir kıymeti haizdir. 

lar şöyle tasnif edilmiştir. ·-----------------------~--------------------------------

ŞUNDAN BUNDAN 

Sahte Konsül 
M 

G Geçen haftı 81 
oturan Fransız tab rrJI 
geçmek isteyip de , ua 

fak olmayan ltalyanlara şık. ıeledi 
bir zat başvudu . ü·ükl 

- Ben dedi ltalyanın Be fc bin 
konsolosuyum; :ist seniz kıs~ . D 
zamanda sizi Fransız tabiiyeflııl la ba 

çirebilirim. fü ço 
ltalyanların istedikleri de •nzi 

değil mi?. Derhal razı f oldulır• D 
şekkür ettiler. Şık ve zarif ııl iıın .. 

nun üzerine k ndilerinden m~5r1ınakta 
tarak biraz pa a i tedi. Tarıfe Is 

ile 2000 frank arasındaydı. .ıiizel 
Şık ve z rif zat bu paraY1 ~r. 

dıkt n sonra ortadan ~kayboM p 
bir daha görünmüyordu! NihaY'

1
,abal 

sele zabıtaya intikal etti. Şık ve "aaliyt 
rif zatı bir sabah otelinde yak11~ur 
lar, ltılyan tebaasıddan bir ad• ' 
dır. Bir kaç aydanberi bu tart 
para kazandığını itiraf etaıiştıl , 

Vergi itira~ ve . t;)myiı 
komisyonları reisliklt E 

e, rn 
·nılır Ankara, lzmir, Seyhan vı a h : 

feri morkezinde müteşekkil veriı;.dtıy 
raz ve temyiz komisyonlarınJa. 1 c 
ce Adliye Vekaletince namzcd f'U t 

!erilerek tayin edilmiş bulunan rıl B 
k·ı· ' ler temyiz komisyonları teş 1 1 raıd 

İcındaki kanununun tatbikatı ol•' "ı a 
yerlerinde ipka edilmişlerdir. Bıı ~ti c 
ler fstanbulda B. lsırıail Hakkı. follrı cö 

rasoy, Visalüddin Verim, Ramıt ~ ler 
doğan, Ankarada Mehmet fe · 
Şenocak, lzmirde Hasip Kayııf' el 

Seybanda Münir Pulattır. 

iyen· 

1 niy~ 
ı::::;:;::=::;::;:=:=::;=::;::::::o.--' 

B gün Ü PrograJll 
·dlc~ı 

TÜRKİYE. RADYO olFüZI)' 5."•ıaf 
POSTALARI TÜRKiYE RADYC p c 

ANKARA RADYOSU 

S A L l 1181939 

12.10 Pıoıınm 

J
rcler 

ı2.35 1üık muziği sk · 
1-fill c 

1 - .... · . · · · <lar 
peşrevi. 2 - Ahmet I rsoyun - ~ lct 
zam şarkı - Hatırında kalsın · \o" 

H .. m~'ct . .... . .. .. ... - uıa 

kı - lialınnda kalsın . 4 - . · ·~ 
. . . . . .. - Taksim. 5 - R• ~ ( 
- Hüızaın şarkı - Aşkın ba08 

gizli elem oldu. 6 - •... . · · 
... - Gülizar türkü - Aşkıııı 11 . 
dü.ğüm var: 7 - Halk türl.üsü . .-
gün ayın on. dördü. ,; İıı 

13.00 Memleket saat ayaı ı, ~I 
ve meteoı oloji habcrlcrı . 

13.15 - 14 Müzık (Kaıışık r' 
ram - Pi.) 

19.00 Program ~ 
-iye 

19.05 Müzik ( Ha lıl 111 

zik - Pi. ) eğ 
19.30 Tüık müziği (Halk ş•''~&stij 

rinden örnckleı. ' "" fı l'' ~iilın · 19.15 Türk müzıiı (KP11şık r' 
1 

1 

ıın ' ram) ' 
20. l 5 Konuşma ılb 
20.30 Memleket şaut •yaro, ıl·' le 

ve mctcoıoloji habcılcri. ~ 1 <Jı 
20.50 Türk mijıigi ( Klasık P10 

ram) l·kt 

21.30 Konuşma ~lı' 1Clı 
Verem hakkında - Dokıor: b,h 

hit Tümerkan tarafından ) 

20,10 Neşeli plaklar - !{. ı 

'.! 1.50 Muıik (Bır solist - f1 ·~ 11 
22.00 Müzik ( Aida ope05;,ııl Ç~r 

bir kısmı - Takdim eden : (l 
BeıJi Yönetken ) 

tıl 
21.10 Haftalık posla kuıusu. i 1 ı !it ~ 

23.30 Son ajans habcdrlerı, ıır~~ı e 
esham, tahvilat, kambiyo - uıı '.ş1 
borsası ( fıyal ) 1Y 

23.20 Müzik ( Caıband - pi.) 

23.55 - 24 Yarınki proa-r~ııı 



Mezbah~ inŞasına da 
başlandı 

-ttif~ört~ol : (Hususi) - Dörtyol 
.. .. k~sı 7000 Jira sarf ederek 
cu~~ • kullanışlı, zarif bir beledi· 

' bm.~sı inşa ettirdi. 
'tf. I ~ortyof mezbahasının inşasına 
.: a~lanrnıştır. Dörtyol çar~ısında 

e ~o Ycoıfikler yapıtar ve yollar 
,, •nıım edildi: 
,ı Dörtyol belediyesi -'il at~ları· 
.,.ıaın üstünü kapatmak i in ~alış · 
e ıaaktadır. 

~ f !tim lak edilen sahada, belediye , f zel bir par le vücude getirecek. 

""''' ... 
yel Pek lloıuk bir halde olan ka· 
~ tb~Jar arası ~ıolfarr için de derhal 
,~alıyctc geçilmesi pek lüıumlu
d,,-ut, 

arlı 

Er2;İn nahi~esi 
güzelleşiyor 

Osmaniye'nin 
• 
ımarı 

yıl 

.. ~, O maniye çarşıları da iyi hir 

lı c sokulmuştur. Bir kasap ~e 
: 'r.I t hzc hali yıpılmı~tır. Keza Mez· 

' ada d · . I ır a yem ıesısat yapı mış ve 
t•sı dah .. 1 b. h 1 . . i~ti , a guzc ır a c ıetırıl · 

'f,} 
sııı'- Ziraat b k .. .. d b 1 H•'' Çarşı an ası onun e aş ıyan 

Kırılan bir 
hava rekoru 

Port W : 31 - a.a . ''Vill de 
saint pıerre., ismindeki Frans~ z de· 
niı tayyaresi dün Öğleden sonra bu 
rada denize inmiştir. T ay)'arc, Liz 
bon ve hertadaki tevakkuf müddet 
ler de da~il olrttak iliere bistase 
port vaşıngton arasındaki mesafe
yi 399 saatten biraz fazla bir müd· 
det zarfında katetmek suretile Fran 
sız. .- Amerika r~korunu tesis etmiş 
tir. 

Uçuı müddeti 34 53 dakika s r 
müştür ,saat ilçe doğru tayyare açık 
denizde Normarıdi 'ye rast gı-lmiştir 
bir Fransız deniz tayyaresinin kendi 
kumpanyasına mensup bir gemi ile 
deniıde karşılaşması ilk defa olarak ı 
vuku bulmaktadır denil tayyare!İnin 
yaklaştığından haberbar olan Nor· 
mandie hafıfce yolundan İnhiraf ede 
rt'k tayyarenin kendisini görebilme-
si için tfütiln ışıklarını yakmıştır. 

Ayni şekilde ışıklarını yakan tay 
yare He vapqrun 50 metre kadar u 
zerinden Uçmu~tur. 

adama dünya. 
reko~u kırıldı 

...... 

170 Saat havada 
Springfeeld "illinoıs,, 31 : . a.a .. 

Düı'1 a'<~am .saat 17 de mahalli saat 
iki genç tayyareci Mdady kardr$1er 
hafif bir tayyare ile bu nevi tayya· 
reler İçin 218 saat olan mukavemet 
rekorunu k•rmak üzere 170 saatten 
beri havada bulunrtiakta !dilf!r tay 
yareciler kendilerine la:zırri olari bcır: 
tin ve yiyeceği hava meydanında bü 
tün süratile dola~an lı i r kamyon ö 
zerinde bulunan teneke ve pa~etle· 
ri ucu kancalı bir iple çekm : k sura 
tile tedarik etmektedirler. 

Davis kupası ınacı 

Zagrep: 31 -a.a.- Dat·is kupa 
sı maçında Yııgoslavya Almanyaya 

3- 2galip gelmiş ve Avrupa mınta 

kası finalini kazanarak Amerika mm 
takası galibi ile rnıntakalar arası Fi 
naline ayrılmıştıt. 

Bevnel milel kilise 
J 

konğresı 

Liubliana : 31 - a.a,· Ueynel 
milel kilise kongresi dün büyiik nıe 

rasimle ka J}anmrştır, 

r 
Adli tebligatın posla ile 
yapılması talim a tna mesi 

Posta, Telgraf ve Telefon ıı11uın 
müdürlüğü adli teulig.ıtın posta ile 
yapılması tatbıkatın a bir hazır lık ola. 
rak posta müvezzilerinin adıi teb li 

gatı ııe şek i ld e yapacaklarını göste 
rir açık lir lis ;ı nla yazılmış bi r tali 

Uzakşarkta gürü!tü
bir harp 

.. 
suz 

M ançuko ile dış Mogolis 
tan arasında aylardan 
beri f;ereyan eden harp· 

ten bahsediyoruz , Bu ıki ülke 
bfte Q kadar uzak ve ya· 
bancıdır ki onlar arasındaki kavga· 
ya tamamiyle lakayıl kalabiliriz . 
f 1ikat madalyanın bir de tef! tuafı 
var. Çü'nkü Mançulı:a'nıın filen Ja. 
pon ve dış Mogofistanfın Sovyet 

'idaresi altında olduğunu bilrnlycn 
var mı ? Çarpışan yerli kıtalarm 
yardtmiyJe Sovyet ve Japon ordu 
land ır . 

Vaktiyle bu netameli bölgede 
ne zaman hir küçük hudut müsa
demesi olsa , derhal Moskova ve 

T~k~·o h_üku n~ tle ri harekete geçer / 
b~rbırlerıne protesto yağdırırlar,ko · 
mısyaıılar te~ekkül edip hudut hadi 
sesini mahallin le tetkik ederdi. Şim· 
dl k eııif kolları arasında değil a lay
lar ve fırkala;, tayyareı.il e munta· 
zam harpler oluyor da, her iki ta · 
raf da bundan habersiz görünÜfar. 

Bu hale o kadar alışıldı ki artık 
protestoya bile lüzum görülmüyor. 
Sade zaman zaman, 0 da on onbt" 
günde bir ıki tarafça neşrcdile~ 
tebliğlerde binlerce kişinin öldü~ .. 

- 1 gu 
yuz ı:rcl! tayyareriin düşürüldüğü 

haber verili) or . 

Gene iki hiikumetin ımerkezinde 
siyasi mümessiller vazifeleri başın
Jadır. Gene ticarı ınünasebetler es· 

kisi gi~i devam etmektedir. Herşcy 

t;ırn bir sulh içindeymiş gibi cere
yan ediyor. Yalnız hududun ınuay· 
yen bir noktasında h~r gün miktarı 
artan kuvvetler 1 adeta bir h 
t 

"b . arp 
ecru esı yapmakla meşguldürler . 

Dokrusu dünya cid Jen i"' . I t• 
E 

. urıp eş ı. 

Ilı sene evvel ölınü" b"ır d" 1 k .., ıp onıat 

alba Ca bu hadiselere şahit OISA 

:matname- ha zı r lanmak ta dır. acaba ne düşünürdü? 

teliti arasında antrenman müsabaka 
!arı yapılacaktır. 

lngiliı silahlanmasına 
bir lordun yardımı 

Londr: 31 - a.a.- Maliye nazı 
rı fngiliz silahlanrnısına yc.rdım ol · 
mak üzere Lorıl Rothemereden 50 
hin fna-iliı liralık bir çek alınış oldu 
ğunu resmen bildirmiş ve loı da te· 
şekkür etm:ştir. 

1 
Karataş 
~ Plajı 

Çocukların Cennetidir 

Bu gece nöbetçi eczan e 
Yeni pc stahane civarır da 

Fuat eczahanesidir 

m 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

Dörtyol Kazas ına bağlı Eızin 
nahiyesi, Kanunen Hatay Vilayr:tine 
geçmesi mün~sebetil c! Seyhan Vıla 
yeti Daimi eııcümenindeki 3 _ A· 
ğustos - 1939 Perşeın lle günkü 
.r,apılacak okul bina sının pazarlığı 
Vilayet Daimi Encümeninin 20 - 7 
- 1939 tarih ve 587 sayıiı ka rarı 

ge reğince açık eksıltm e mııarn ı· l esı 

mevkiden kal lırılmı ştır. 

Ke ·fiyc l ilan olunur. 

30 - 1 3-5 10899 

Bu vaziyete l>ir ad vermek ica 
bedersc ne di>•eceö ·1z . .. D ~ . o · ostane 
bıı harp " mi ? . 

Satlık Fabrika 
Re> han iyede /-. g- rı Cadd . d 
1 k 

. • esın e 
salı ı fabrık a. iki motör b'ı . 28 

d•w . ' rı at 
ve ·~~ıı. 15 at kuvvellerindt', iki 
taş bırıs ı un v . j 1-cri b· ı l .. 

. 'o • &' ırı ç ın . 

Bır buz ın a kinası Lüt.. 'h . 
1 

•
1 

tın ı tıza . 
arı e. 

Jki çırçı r . 
Arazi 500 •n. • murabba, bina 

sı ile İwrabt" r, 

Arzu cd eıı R< yhaniycde Jak 
F okosa nı üancaa t d '- 1• 

1 
e ı•u ı ır. 

g.aş. 13 •J 10801 --------------..} 
-------Scala De Milanonun Büyük Tenoru Enısa._ls_i_z __ _ 

( Tita Schipa ' yı 
Dinlemek Üzere 

BU AKŞAM • 

A~.LI~ Si NEMAYA 
(Jıdıııız H' En Nefis Nııpolıten Şe:H kıhırıle Süslü 

YAŞAY L M 
A~k. Musuki G·· il .ki --;-:--:------v_e ____ u_z_e -'=e~r- F'i! minele Gör üniiz 

iki saat 7.cv ldı \ C çok giizel bir vakit geçirm ş o l acak sını 1. 

A YRlCA : En Son Vakayi ihtiva Eden Miik enımrl Bir 
( E K L E R j U RN A L ) 

-- -C""» o~--

Gelecek Program : 
1 (11111 :.111 l <'il ii' ' ii 

0"01u parke yapılac,aktır. 
~ıl dah.sınilniyedc portakalcılıkta b, Yavrularınızı bu tabiat cenne· 
..., a b·· ~ tinin Havaeındart, Ne,'esinden 

~ir'' rıcktcd ' uyük bir inkişaf görül 

« ıoeır©>'tçy Laımouır ) 
Tnrn fından , Aşk ve Ilı linı s Fılmi 01.ıı ak Y.ıı.ıtı l, 111 

• ıt c rnc·· t d' O . memek için hiç olma•• Hafta-
'Ytsi • c ır. smanıye bele· da iki gUn oraya götUrUnUz. 

işı Tarzan 

Büyük,küçük,kadın,erkck,bila istisna herkes .. Duymadık,işitmedik demeyiniz 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz 
2,30 da 

Müstesna ıki büyük şaheserle mevsimin 

Bu akşam 
21 de 

en son ve en güzel 
programını sunuyor 

1- Bin bir çeşit aşk, ihtiras, ihti~am hikayelerini görenlerden, gidenler· 
den hayranlıkla dinlediğimiz ( VIYA~A ) nın beyaz perdede yaratılan 

rn canlı, ve en guzd şaheseri ... 

(Viyana Geceleri) 
Almanca sözlii ve müzikli biricik harika 

OYNA YAN ::- PAUL HôRBIGER 
2 - Bıı zamana kadar gördüğünüz macera filmlerinin en mükemmeli 

seyircilerine unutulmaz hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı ' 

(Kalpazanlar Çetesi ) 
t DiKKAT : _ Sıntma müteaddit Vantilatör vt"" hususi tertibatla çok 

serinleştirilmektedir 

Fiatlar: 
Balkon 25 kuruj Ôğrclm··n ve Talclıdcre '.lO kuruş 

Duhuliye 15 " • " " 
10 kuruştur . 

l'elefon Asri ıso 

10443 -

7. Tüm Satınalma komisyonundan 
1 - Kayseride gösterilecek yerde bir garaj inşası kapalı zarfla ek

siltmeye konmuştur. 
2 - Keşif bedeli 59290 lira 45 kuruştur muvakkat teminatı 4214 ku 

ruştur. 
3 - ihalesi 14/81939 pazartesi günü saat onaltıda Kayscride komu· 

tanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler, bu işe ait şartname, keşif ve projt"sini Kayseri, Adana 

askeri ve Ankara, lstanbul L:vazım amirlikleri satın alına komisyonların 
dan 300 kuruş mukabilinde alınabilir. s:- isteklilerin bu işe girebilmesi için mahalli Nafia müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdığına dair vesika ile 2490 uyılı kanu· 
nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk tt"minatı havi tek· 
llf mektuplarını ihale saatından en geç bir saat evveline kadar komisyon 
reisliRine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikmeler ka 

bul edi lıni yccektir. l 0887 
27- 1- 6- 11 

Yeni çıkan kanuG ve nizamlar 

Vergilerde ihbarnamelerin 
ve temyiz usullerine . ~e 

komisyonları teşkıhne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi; 6 7 19:i9 

• Dünden artan " 

Ana ve Babanın velayeti müştereken devam ettikçe tebligatın bun· 

!ardan birine yapılması kafidir. . . . . . 
Kendisine birden ıiyade vası tayın edılmış olan kımseye yapılacak 

tebligat, eicr vasiler vesayeti müst eo r~ken i.cr~. etme~tc iseler. bunlardan 
birine ve eier her biri ayrı a~rı vaııf_elcrı. jO~~ek uzere tıyın edilmiş 
İseler bu takdirde vergi tarhını ıcab ettıren ışlerı ıdare eden vasiye yapı-
lır· 

Hükmi şahısl;cra yapılacak tebliğ, bunların müdürlerine ") a hr ıır.i 
mümessillerine y;1pılır. Hükmi şahıslar n müteaddid mümessilleri v tya 
müdürleri varsa tebliğin bunlardan birine yapılması kafidir. 

Sınai veya ticari müesseselere yapılacak tebligat, bu müesseselerde 

işleri tedviı edenlere de yapılabilir. 
Kara deniz ve hava erlerine ve onbaşılarla erlıaşlara yapılacak teb· 

!iğler kıt1'a komutanı veya müe:.sese amıri gibi en yakın mafevkine yapı 
fır. 

Ticari gemilerin tayfa \le ınüstahdeınler~oe )a~ılacak tebliğler o g.~ · 
rııiııin süvarisine ve süvarı bulunmadığı takdırde nobctte bulunan en bu 

yük arı.ire yapılır. 
Mckteb, hastahane, ceza evi gibi unıumi ıPÜesst"selerdc bulunanlara 

yapılacdk tebliğl er, bu müesseseleri idare r.denlerc yapılır. Bunlar tebliğ 
olurıan evrakı derhal tebliğ olunacak şahsa vermedikleri takdirde bu yüz 
den 

0 
şahsa gele.bilecek zararı tazınin ile mükelld tutulurlar. 

Madde 3 - Umumi muvazeneye dahil dairelere yapılacak tebligat, 
l>irıa ve arazi vergilerine müteallik ise vilayetlerde milli cınlilc müdür ve· 
ya muavinine ve. milli emlak teşkilatı bulunmay"n yerlerde varidat müdiir 
veya muavinlerine, kazalardh r:n büyük maliye memun.nı yapılır. Bunun 
haricindeki vergilue müt~allik teblirat, aid olduğu dairenin veyı mües · 
se~enin en büyük amirine veya muninine yapılır: 

Miilhak bütçeli dairelere yapılacak her tlirlii teblıgat bu dairel~rin 
en büyiik amirine veya muavin ne, mülhak vakıflarda, ıniitrvdlilerinc vr.· 

ya rnüstevelli kayınakamlarına yapılır. 
Vılayet hususi idarelerine yapıl.ıcak tebligat, vilavcllcrde hususi mu· 

hasebe rnüdür veya muavinine, kazalarda hu:.u ı;İ muhasebe memuruna lw 
lu~rnazsa kaza kaymakamına yapıhr . ' 

1 B ve Faydalarmdan mahrum •t· ı u~" cşvjt'. r. clcdıyc halkı bu vadide I 
1 ) Yakınd 'f b" L · Sı İnş a zarı ır eledi;-c bi l l cr gUıı muntazam otobu sefer 10906 

-~---a_c_t_tir_~_c_ek_t_ir_. _ ______ ı_:_c_ri_a_r_dıı_·_. ------------:;ez:;:-~· _-~_-_-_·_-_CL!~-~-~sı~·_z'"$$fil2_-_~_·_·_-_-_-_çs~~~·-u""'a~a~~~~~~~~·-----_""''~·~·~-'""'-~2-~a-~~~--_""4~~~~---_....iiil11ııı-..ı;~( Sol\ u Var) 

(TÜRKÇE SÔZI Ü) Şahc1se r id i r 
8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

" PAMUK ve KOZA 

'"" KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
l\OZ• 7,12 
Pi~asa parlafı_ • 36,25 - , 

Piyasa temizi • 

Klevland 44,50 1 

l jn._ ..... J YAPACI .. /( y. i 

Beyaz ~ 

-.~· ~ ı 1 1 Si;t:ah ' ... 
ÇICIT 

-
. 

Yerli •Yemlik. 
. 
1 - •Tohumluk. 4,50 5,50 .' -- . - ~- 1 

HUBUBAT o ,[ -- ),1 . " 1 

BuA-day Kıbns 3,50 1 
• Yerli 2,70 3,72 1 -
• Men tane • 

Arpa 3 3,12 
Fasulya ' 
I ulaf 'J,87 2,90 
15elice 1 

Kuş yemi 4,37 , -Reten tohumn 
Mercimek 
:Susam 16 1 

- --

UN 
Dört yıldız Salih .. üç • • ,, J 

:E .g Dört yıldız Dotruluk hll 1 1 

..w ;,:: üç :::ı • • - c o - Simit ::: .. .. 
~ > Dört yıldız C::umhuriyet :::ı 

"' "" üç . ..... 
" " 

Simit .. 
Livrıpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

31 / 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
P .. • Santlın 

Hazır 5 37 Lirtı t-=-. . 

Vadeli 1. 4 48 Rayişmark 
Frank (Fransız) ~ 35 

4 39 Vadeli il. - ' Sterlin (ingiliz ) --r 92 
Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) 126 62 
Nev~ork 8 95 Frank ( isvicre 00 00 

Murakıp alınacak 
P. T. T. Umumi Müdürlüğünden 

l - idaremiz münhallerine alınması kararlaştırılan ve mıa~ları 30 
dan 55 liraya kadar olan murakipler için müsabaka imtihanı yapılacaktır 

2 - isteklilerin ( hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi sıhhat ra. 

poru, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı, askerlik 
vesikası, dört fotoğraf ) ve bir dilekçe ile ( halen memur olanların zati 
sicil cüzdanlaıı ile dilelc~elerini ) 18 Ağostos 939 akşamına kadar Anka· 
ra, lstanbul, lzmir, Konya, Seyhan, SivJs, Kastamonu. Tra'ızon, Erzurum, 

:Diyarbakır ve Edirne Vilayet P. T. T. Müdürlüklerine müracaet eyleme· 
leri ve bunların 788 sayılı memurin kanununun dördüııcü maddesindeki 
şartları haiz olmakla beraber devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin 

30 yaşını geçmiş bulunmamaları. 
3 - Murakipliğe alınacakların en az lise mezunu olmaları lazımdır. 

Hukuk, Mülkiye, yüksek iktisat ve ticaret mektebi mezunlarile muadil 
olan ecnebi mekteplerden mezun olanlar ve bunlardan da ecnebi lisanı 
bilenler tercihan alınırlar. 

4 - Müsabaka, adı geçen vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 21 Ağos· 
tos 939 pazarertesi günü saat on dörtte yapılacaktır. 

5 - Müsab:-ıda muvaffak olanlardan lise mezunlarına 20 ve yüksek mek 
tep mezunlarına da tahsil derecelerine ve 3656 sayılı tevhıt ve teadul 
kanunu hükümlerine göre asli maaş verilir. 

6 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsahakaya tabi ol· 
makla beraber kendilerine umumi hükümler dairesinde maaş verilir, 

7 - Müsabaka imtihanında muvaffak olup ta mu rakipliğe tayin edi. 
lecekler teşrini evvel 939 bidayetinden itibaren Ankarada on beş gün 

kurs görecekler ve hununun neticesinde yapılacak imtihanda kazananlar 
murakip sıfariyle vilayetlere gönderilerek alakadarlara tedıiste buluna
caklardır. 

8 - Kursta muıı~ffak olmıyanlardan hariçttn gelenler memuriyete 
kabul edilmiyecekler ve naklen gelenler ise idarenin tensip edeceği diğer 
vazifelere tayin edileceklerdir. ' 

9 - Murakipların makar ve mıntakaları idarece tensip olunur. 

23-1-11 10813 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi idarenin ihtiyacı olan (1889) lira muhammen bedelli (84) 

kaim evrakın tab ve imali açık -eksiltmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme 17/Ağustos/939 Perşembe günü saat (11) de Vi. 
layee daimi encilmeninde yapılacaktır 

3 - ihale tarihinden- evvel hususi muhasebe veznesine ıatırılmış bu· 
lunması lazımi'elen pey parası ınikdan, ( 141) lira (67) kuruştur. 

4 - lslek1ilerin şatnameyi görmek üzere hususi muhasebe Müdürlü
tü kalemine her gün ve eksiltme için muayyen giin ve saatte de daimi 
encümen bürosuna gelmeleri ilan olunur. 

29-1-S-8 10895 

Memur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - idaremiz münhallerinde alınacak memur ve müvezzi için müsa· 
baka imtihanı yapılacaktır. 

2 - isteklilerin ( Hüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, sıhhat ra· 
poru, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı, askerlik 
vesikası, dört fotoğraf ve bir dilekçe ile ( halen memur olanların ııcil 
cüzdanları ile dilekçeleri ) on bir Ağostos 939 akşamına kadar vilayet 
P. T. T. Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların 788 sayılı me
murin kanununun dördüncü maddesindeki şartları haiz olmakla beraber 

devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşını geçmiş bulunmamaları 
3 - Memurluğa alınacakların en az orta ( lise mezunları tercih edi

lir ) Müvezzilerin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 

4 - Müsabaka vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 15 Ağostos 939 
Salı günü saat on dörtte yapılacaktır. 

5 - Müsabakada muvaffak olen lise mezunlarına 20 Orta mektep 
mezunlarına P. T. T. memurin kanunu hükmüne göre şimdilik on lira ve 

müvezzilere de yediden on liraya kadar asli maaş verilir. 

6 - Suvari müvezziliğini İsteyenler dileklerinde bunu tasrih etmekle 
beraber bir hayvan tedarikini taahhut edecekltrdir. Bunlara beş lira yem 
bedeli verilecektir. 

7 - Başka dairelerden naklen gelecek olanlar müsabakaya tabi ol 
makla beraber kendilerine umumi hükümler :dairesinde maaş verilir. 

8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 
hangı bir yeri kabul etmeleri şarttır. 

27 - 29 - 1 10886 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyh11, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 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 • 25 • 6.250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 
Hacmı Muhammen valıit fiyatı Tutarı 

Cinsi M3 D3 Lira Kuruş Lira K. 
Çam 86 000 4 90 421 40 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı seki ormanın· 
dan 86 metre M3 mikJarında kerestelik çam eşçarı satışa çıkarılmıştır. 

2- Satış 1-8- 1939 gününden itiharrıı on brş gün sonra 16-8-939 
çarşamba saat (on birde)Seyhan orman çevirge müdürlüğü dairtsinde açık 
arttırma ile yapılacaktır. 

3-- Beher metre mikabının muhammen fiyatı dört lira doksan kuıuştur 
4- Şartname ve mukavel.:name projeleri Ankara orman Umum Mü 

dürlüğü Seyhan orman Çevirge Müdürlüğü, ve Kadirli orman bölge şef 
liğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 31 lira 61 kuıuştıır. 
6- Satış umumidir. 10905 1-4-8- 12 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 
Hacını Muhammen vahit fiyatı Tutar bedeli 

Cinsi M.3 D.3 Lira Kuruş Lıra K. 
Katran 75 000 7 80 585 00 

1 - Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Elmalı koyak ormanın· 
dan 75 metre M3 miktarında kerestelik katran eşcarı satışa çıka· 
rılmıştır . 

2- Satı> 1- 8- t 939 gününden itibaren on beş gün sonra 16-8- 939 
çarşamba günü saat on birde Seyhan Orman Çevirge Miidürlüğü daire· 
sinde arttırma ile yapılacaktır. 

3- Beher metre mikabının muhammen fiyatı yedi lira seksen kuruştür 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara orman Umum Mü. 

düdüğü Seyhan orman çevirge Müc1ürlüğü, ve Kadirli ormarı bölge şef· 
fiğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat 43 lira 88 kuruştur. 
6- Satı~ umumidir. 10904 1-4- 8-12 

Acele Daktilo aranıyor 

Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. A. Şirketi 14~ 
Mensucat Fabrikası Müdürlüğünden : 

• 

Makinede seri yazan bir Daktiloya ihtiyaç vardır. 
Taliplerin fabrika Müdürlüğüne müracaatları ilin ohınur. 

3-3 

Tarsus American College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 26 Eylfılde başlar 

ıı' 

Tam devreli lise olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik cdilmi~OI· 
Türkçe, lngiliıı:ce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Yatılı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

1-3-5 kova 
dair 
be ya 
iCtıi 
bir 
ııcn 

linde 

Yepyeni bir tesisatla kınd 
VE. YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE oldu 

Çiftehal1 
Kaplıcası faaliyete ge ııe 
Banyo - Lokanta - Gazino - O 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek i1 
yüzde 50 tenzilat yapı 

• 
Muhakkak ziyaret edin it 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalat!' 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesi~ 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek, Mesane 1 

Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulm•~. 
Birkaç gününüzü burada geçit 

i{onfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalac•~ 
Tarifeye bakınız 

___ / 
Lira Kr. 

yalak (Jcr91 --50 Bir gecelik tam konforuyla otel 
00 Taş odalar ( 4 kişilik. ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo [ 
1 5 Umumi banyo 

hiik 

İçin 

daki 
bazı 
ŞÜp 

kova 
Pakt 
kın 

lcrd 
bir 
tirııi 

dah 

beri 
~a t 
1nıril 
•ilen 
ni ın 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalac,~1 Yaıi .. f ki 

r. aphcasını bug~t rıt 
bir kere görünü ~;.e 

Çifte han 
1 haliyle 

106'.H 57 .,.,/ lern 

Yan 
lor 

,,.--------""' ;/.devi 
ı , ----·-"-'!'"""'!~- oldu 

ı El k. . k e tııiştı e trı /.lckr 
Türksözü 

Gündelik siyasi gazete -----
abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dı~ mcırılekclleı için Abone 
bedeli dcğişmcı yalnır. posla m .. sralı ! 
zammedilir. 

2 - ilanlar içın ıdaıcye müra· 
caat edilmelidir. 

Her türlü Elektrik ~ ~irn 
tesisatı, Elektrik malze'.11 ~ 11 k,91 

ve Elektrik aletleri taırut• t'. k,yt 
ram Ampulleri, Ganz fab tdi 
molalı Adana Accntafll1 ' 

üki Orozdibak karf
51 

lv736 

-o'il 
Umumi nc•rıyııt rııo 

y ~i 

Macid Giiçl~ ıııu 
bl tt 

Adana Türkıözii 111•
1 ha 


