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NAZIRI r .. ----------.. ·· ·< ROMEN HARİCiYE 

t~~;z~r~ı~n;~e; t BAY GAFENKO'NUN 
iMTiY AZLARIN ALINMASI 

HükUmet üç imtiyazll 
satın alıyor 

1LONDRA y Ai ANKARA ZiY ARETi 
tGELE CEK • . 

şirketi * ı -· t Paris : 12 a. a. - Ct: Soir d l • • t gazetesinin Nevyork muhabirin- Romen e egesının 

Ankara havagazı, elektrik ve Adana 
elektrik şirketlerini kendimiz işleteceğiz 

t den : I lcnUz teeyyut etmemis t k ı· • • * olan haberlere göre ıngiltcr~ · * ve Başve i ımızın * l\ral ve Kraliçe-;i, B. Ruzvelt'i 

ziyaretleri 
ziyafeti 

ı 
Londra'\'ı ziyarete davet etmis-. ' \ 

lcrdir . 
[ Iydcpark : 1:2 a. a. - ln

$ giltcre Kral ve Kraliçesi , bu 

Ankara : 12 (Tılefonla) - -~ıy· 
. . R manya hancıye 

metli müsafirımız 0 . ı·ı 

fcnko öğleden evvel hariciye vekilimi 
zi, B;ışvekil Refik Saydamı, Büyük 
millet mec\i ... i reisi Abdulhalik Renda 
yı ve Bayan Gaf enkoda Bayan Şükrü 
Saracoğlunu zıyaret etmiş ve bu ziya. 
retler iade l'.dilmiştir. 

k ecıi ve maıye ı e 
nazırı Bay Gaf en o ve "" . 

bitmek üzeredir; Müzakereler 
tam 3,100,000 liraya satın 

üç şirketi 
ah yor uz 

t sabah Kanadaya gitmek Uzcre 
4 * Hydcpa.rk'd.tn h~rcket ~l'tmişlcr ' 

ve B. R uzvelt ıle refıkası ta- i ! rafından uğurlanmıslardır * 
: ) * ·---··-·""·· .... ___ _..: 

birlikte bu sabah Ankaraya ge.~mı~ ve 
. . ek :l'ıın'ız Şukı u Sa · t d harıcıye v · ıs asyon a d ğ Fıı ka 

Jaçsğlu, vali Nevzat Tan ° .a~, . 
k d hariciye vekalelı ılerı ge 

uman anı, n"ıyel . k andanı em 

Öğleden sonra Gafenko maiyyet 
\erile birlikte f.tnoğrafya müzesine gi 
derek ebedi Şef Atalürkün muvakkat 
kabrine bir çelenk koymuştur. Müsa• 
firimiz, saat 17 ye doğru Hipodroma 
giderek, Başvekil Refik Saydam 
hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu ve 

Jenlerı merkez um ' . · t 
d. kt:. .. Balkan antantı elçılerı a 

Üç imtiyazlı şirketin satın ahn
mast için hükümetimizle şirket mü
messilleri arasında yapılan müzake
relerin bitmek üzere olduğuna dair 
"Ulus,, arkadaşımızda çıkan yazıyı 

aynen aşağ"ıya alıyoruz : • 
Ankara Havagazı ve elektrik şir· 

ketiyle, işletme imtiyazı aynı şirketin 
üzerinde bulunan Adaua elektrik şir-

1 ketinin hükümetimizce satın alınması 
için bir müddettenberi müzakereler 
'cereyan etmekte olduğunu evelce ha
bt'r vermiştik. 

Aldığımız mahimala göre Nafia 
vekaletimizle şirket mümessilleri a. 
rasında Ankarada devam eden gö
rüşmeler sona ermek üzeredir. Şehri
mizi çok yakından alakadar eden bu 
mevzu üzerinde, Nafia vekaletinin 
müzakereler hakkında beyanatta bu
lunmağa salahiyetli bir makamından 
bir arkadaşımıza şu malumat veril-
miştir: 

- Ankara havagaıı ve elektrik 
ve Adana elektrik şirketlerini salın 
almak için başladığımız müzakereler 
bitmf'k üzeredir. 

Şirketle sureti umumiyede mnta
bık kaldık. Üç şirketin hükumeti
mize geçmesi için üzerinde anlaştı
ğımız rakam J.100.000 liradır. Fakat 
şirket buna karşıhk kasalarını da .bi
ze devredecektir. Kasalarda 250.000 
lira kadar nakit para mevcuttur. Bun
dan başka şirketin paraya tahvili ka- 1 
bil eşy~sı da bize geçmektedir. Ka- l 
salardaki mevcutla birlikte bu son 

TüRKKUŞU 
Fil OMUZ 

I filomuz Bursaya gidiyor 

1 Ankara . : 12 ~T ~lefonla) 

l:lugürılerde. Jlü/;(mıctimize. dPt'rPdilerek oları Adorıa J•:lrkırik Fabril.ası . 

' Yarbay Nurı Baykal ın kumandasın
da dün şehrimizden hareket etmiş 
olan 1 1 tayyareden mürekkep Türk 
kuşu filosu Eskişehir' de kısa bir 
tevakkuftan sonra fstanbula geçmiş 
ve saat 14,30 da y <'şilköy tayyare 
meydanına inmiştir. 

kıymetlerin yekunu aşağı yukarı 

450.000 lira raddesindedir. 
Üç milyon yüz bin liranın 450. 

000 lirasını peşin ödeyecek, müte
bakisini de yirmi senede ve taksitle 
tediye edeceğiz. Hükumetimiz bu 
müddet zarfında şirkete yüzde 5 faiz 
vermeyi kabul etmiştir. 

Bu suretle üzerinde anlaşılan 

fiyatın mühim bir kısmı hükfimetimiz
ce peşin verilmiş olmaktadır. Yirmi 
sene devam ed~cek olan taksitler 
de Ankara belediyesi tarafından te· 
diye edilecektir. 

Hükumet şirketi satın aldıktan 
sonra derhal Ankara belediyesine 
devralmiye karar vermiştir. Beledi
yenin. Ankarada elektirik işinden te· 

min edeceği gelirle hem bu taksitle· 
ri · kolaylıkla ödeyebileceğini, hem ı 
de belediye bütçesir.e gelir arttıra
cağım tahmin etmekteyiz.,, 

Şirket mümessilleriyle Nafia ve- .J 
kaletimiz ;arasındaki müzakerelerin ı 

daha bir kaç gün devam edeceği ve 
mukavelenin nihayet on güne kadar 
imza edilmiş olacağı söylenmekte· 
dir. 

Mukavelenin tastiki için hazır 
\anacak kanun projesinin de Büyük 
Millet meclisinin önümüzdeki kış 
devresine yeliştirebileceği anlaşılmak
tadır. Ancak şirketin devir muamelesi 
biter bitmez Ankara belediyesi der· j 
hal tesisata vaziyet edecek ve hava , 
gazı ve elektrik işlerini kendi hesa- 1 
hına çalışmlırmıya başlıyacaktır. 1 

1 

Türkkuşu filosu Eskişehir • Is 
tanbul arnsındaki uçuşu esnasında 
Yalova üzerinde şiddetli :bir fırtı· 
ıaya tutıılmuş ve hava şartlarının 
bu müsaadt:sizliğine rağmen yoluna 
devam ederek hiç bir arızaya uğra. 
madan filo fstanbula varmıştır. 

Türkkuşu filosu, dün çıkmış o). : 

duğu bu yurd turnt'si esnasında Is· 1 

ta~~uldan sonra Edirne, Bur~a, lzmir, : 
~ıvıl, Konya, Adana, Kayseri, Mer 
zıfona ugrıyacak ve takriben dört 1 

bin k'.~ometrelık bir uçuş yapacak- 1 
tır. Turkkuşu tayyarecileri bu tur· 
nesinde istihdaf edilen maksat sey I 
risefer takibiyle kamptan önce Türk 
kuşu gençleri ile temas teminidir. 

' 

Edirne sahasının çamurlu olma. 

ıre oru ve bir askeri 
rafından karşılanıııış ve .. 'k 

.. 'fa elmiş muıı a 
kıta selam resmını ı · 
R ·ıı· marşını ve istiklal mar· omen mı ı .. 

H ık uhterem mu-
şımızı çalmıştır. a m G 
safirimizi hararetle alkışlamı~tır. a · 

- Gerisi üçüncü sahifede--

ALEYHiNDE 

Berlinden gelen hücum 
kıtalarda · yoklama 

kıtaları 
yaptı 

Oppeln 
1 

12 a. a. - .Alm~n Si
lezyasındaki Ratibur şehrı • du~ Po
lonyalılar aleyhinde yapılan bır t.a· 
kım harekata sahne olmu~tur . Hıt· 
lerı' ukend erkanından elli kişiden ve 

b. rup "Po· Gestapo ajanlarından ır g '. . 

1 d binasını istila etmıştır. onya yur u., . _ 

B b
. AlnHın}adakı Polonya-

u ına ' . d Bi 
l I b. )""'' ·n mahalli bınası ır . -
ı ar ır ıbını h k tlerini . ıup bu arc e 

naya gıren g . . Berlinden al-
ınuhik göstermek ıçın . b'r ıel· 
mış olduklarını soyledikler 1 1 

f b' 
grah göstermişlerdir · Bu t~lgra .. 

1
-

nanın " Hitler Jugend " lehıne mu· 
•• A • bulusıınakla· 

S;\dere edilmesını amır tıktan 
dır. Muarızlar bu teb!iğalı yap k 

Yonu evra mı 
sonra Polonya fcderas • 

pılm1ştır. Polonya yurdu 35 sencdcn-

b 
. bu mıntakadaki Polonyalıların 

erı .. d. 
külti.ır hayatlarının merkezı ı ı_ . -

Danzig: 12 a. a. - Evvelkı gu~ 
Berlinden gelen hücum kıtala~ı şe!ı 
Lutze'nin huzuriyle dün Danzıg hu· 
cum kıtalarının yoklamaları yapıl-
mıştır. . . _ _ 

Danzig nazı sefı, Forsler bu mu· 
nasebetle bir propaganda nutku ~söyle-
miştir. 

Bugün danzig'de yapıla.cak . o~a? 
şarkt Prusya spor şenliklerın: ıştıra~ 
edı·cek olan Alman ordusu mufrezelerı 
ordunun atletlerinden mürekkep ol11p 
geçide sporcu olarak !iştirak etmekte-

dirler. 
Bcrlin : 12 a.a. - Alman matbu-

ÇOK MÜHiM BiR .PROJE 

Ziraat işçilerimizle iş 
Verenlerin münisebatı 

BU HAFTANIN MUHIM smdan filomuz Edirneye gitmiyerek 

~ u Do u ~ l _b_ug_ü_n _B_u_rsa_y_a _gi-de-ce_k_t_ir_. __ ı 
müsadere etmişlerdir· Polo~ya armP~-

1 ezmışler . ı 
!arını ayak altına a ıp 1 d r · · yırtmış ar ı · 
sudski'nin portresını . .. 

dunun işgalı mu-
.. Polonya yur p lon..-alılar 

atı Şodaki tarafından veril~n. ceva?ım 
oanzige karşı bir leh tehdıdı mahıye
tinde telakki etmektedir. 

Gazeteler Polonyanın yeni notası 

Ziraat • • 
iŞÇi büroları kuruluyor 

· Ankara: 12 (Telefonla) - Ziraat 
vekaleti. vekaletin luzum göreceği 

yer ve işlerde zira.at işçileriyle iş 

verenler arasındaki münasebetlerin 
tnnziminc dair bir lrnnun projesi bn

zırlamıştır. 
Projenin ihtiva ettiği esaslara 

gifre Ziraat vekaleti luzum gördugu 
yer1crdt! ve islerde is verenlerle zi-

) ·, 
raat i~çilcri arasında is mUnnsebetle-
rini korumak, bu mUn~sebetleri du
zenc koymak için Ziraat iş buroları 
ve ziraat işçi yurtları vUcuda getire· 
bilecektir. 

Vilayet ve kaza merkezlerinde 
kurulacnk olan bu ziran:) iş burolari
mn biı·er idare heyeti bnlunacak ve 
idare hcyet:lcri vilayetlerde ziraat 
mllılUrlerinin reisliğinde iş bUrosu 
ınu.hıru, sn~lık mUdUl·U · .._ d • • t> , zırııaL o ası 
reısı ve bir işçi mUmt.,ssilindcc ka . 
lıu·dn iııc ıeirnat m ' . za-

. cmuru vcvn zırııat 
ıııunllımleı•1nin reisliği it ~, . f' . a ınua ış hu-
ros~ıb'I}" ı, ;:ra~t .<><lası reisi, hukO.met 
tıılıı ı ve Hr ı;ıçı mUmcs11ilindcn mu-

kke[' olacnktır. VilA-.. et • t · .. :ı ..;1 sı=ır.nn ıs 

ı,urolnr• !ncı·kcz luızn işlerini i<lnr~ 
• ~azn ıı- buroJnrının kurulup ;1ıc
"c 'nİ temin. ihtiyaç halinde ynkın 
tilnıcsı.· 

vilayetlerden !Uzumu mikdarında. işçi 
celbi ve işçilerin çalıştıkları verlerde 
iş verenler ta.rafından .~ıbhl şartlar 

· albndn iskan ve iaşelerinin temini 
murakabe ile mUkellt"f olacaklardır. 
Kaza bUrı:ıları ise kendi huduclları 

içindeki ziraat işçileriyle iş verenlc
mUnasebetlerini korum:.ığa, tanzim ve 
idareye memur , bulunncAklardır. 

Buro idare heyetleri vilayet için
ce ziraat işçileriyle iş verenlere ait 
ve iş alıp verme mUnasebetlerinden 
doğan umumi meseleleri tetkik Te hun 

lar hakkında karar ittihaz, her mevsi
me ve işin nevine göre asgari işçi Uc
rctlerini takdir ve tesbit edeceklerdir. 
Bu heyetlerin kararları mahallin en 
buyuk mıılkiye amirinin tasvibi ile te

kcmmul edccehtir· :Buro idare heyetle 
rincc i:; verenlerle işçiler arasında ak
tı::dilccek nıuknvclelerin tatbikinden 
doğacak ihtilçflarn hakem sıfatidc hn. 
kılaenk ve hu sıfatla verilecek -ka.rıı.r-1 
lıı.r iki hraf t ı.ı· 1 k • · .1 
1 · a cu ığ o unaca tır. Iaraf 1 
ar. t?hlig tarihinden itiL:ı.rcn bir haf-
ta •çınclc Sulh hk . 
ati l l mn cınclcrınc mUrncıı.· 

a ıu <nl':ı.rn itiraz edebileceklerdir. 1 

- Gerisi üçüncü aohifede -

H ADISELERININ BLlNÇOSU 

DEMİRSPOR BÜ.<REŞ MAÇINDA 
MACLÜP OLDU 

BUkreş : 12 - Romanya 
Demlryolları Spor kulübU ile 
ketrşılaşan Ankara Demlrspor 
kulUbU 0-3 maijtOp olmuştur. 

İNGILİZ TAKiMi FENERi 

0-2 MAGLÜP ETTİ 
lstanbul : 12 { Telefonla ) -

DUn burada Fenerbahçe ile 
lngtttz takımı arasmda yapılan 
maçta Fener 0-2 ma§IOp ol
muştur. inglllz takımansn Anka· 
raya gldeceğlnt haber aldım. 

GALATASARAY DOGANSPORU 
0-4 YENOi 

lzmlr : 12 ( Telefonla ) -
Alsancak atadmda dlln yapUan 
maçta Galatasaray takımı Do
i)anspor- 0 - 4 mağlOm etmiş· 
tir. 

HARBİYE GENÇLER 
3-4 MACLÜP 

BlRLICtNI 
ET fi 

Ankara : 12 ( Telefonla )
Dün Y•pılan Harblye-Gençıer
blrllGI maçı Harbiyenin 3 - 4 
gallblyetl ile nellcelenml•tlr • 

r , 
Tayyare Piyangosu 

;KAZANAN NUMARALARIN 
TEMAMINI YAZIYORUZ: 

- hmcı Sıı/ııFcmi:de -

Akdam Köyünde 
bir • 

cınayet 
. 

Bir adam yatağında 
uyurken vuruldu 

Katil yakalandı 
Akdam köyünde feci bir cinayet 

işlenmiştir. Hadise etrafında aldı
ğımız malumat şudur. 

Akdam köyünde Bay Recainin 
ç. ifliğinde çalışmakta olan Adananın 
sakızlar mahallesinden ve kıptı aşire 
tinden Mustafa oğlu Ali kansı ile 
tarlada uykuya yatmış, aradan bir 

müddet geçipte karı koca uykuya 
daldıkları bir sırada m~çhul bir şa 

hıs Aliyi yatağında kuqunla öldür 
müştür. 

Hadiseden derhal jandarma ha· 
berdar edilerek merkezden yüz
başı Bezmi Altıntop ile mü<ldeiu· 
mumi muavini Bay Şeref vaka ma 
halline gidiyorlar. Katil işlediği ci• 
nayeti müteakip firar etmiş oldu 
ğundan yakalanması hususunda he 
men takiba~a geçiliyor. 

Jandarmamızın on altı saat sü. 
r~n takibat ve incelemeleri saye· 
sındc katilin hüvi!ıeti tesbit edilrniş 
ve uzun bir ara~tırmanuı neticesi 

· 1 d" akşam 0 
J 

nasebetıy e un ir nümayiş ya- - Gerisi Üçüncü sahifede -
alcyhinde muazzam b ı _______ _ 

1suriyekabinesinin teşki
li için şartlar gösteriliyor 

F 1 rın partilerle, ancak hükii-
ransız a l . . . 

t Sile görüşme erı ıstenıyor. 
met vası a -------:-

,. Ll KOMSERINE BiR MUHTIRA VERlLDI 
FRANSIZ A 

. .. k .. .. muhıı.biı i 
2 ( Tur soıu ı 

Halep: 1 . kabinesi henüz 
b'ld' . or) - Surıye . . m ı ırıy . b lunuyor. Reısıcu • 
teşekkül etmeını? u r dan kabineyi 

H 
. Ataşı tara ın . . 

hur aşım b"' .0 memur edıldı· 
teşkile Ata . E.yyu 

1 ~1 

bir kaynaktan 
1.foİ bildirnııştım. ly~·re kabinenin ku-
5 alumata go 
aldığım ın. . . Ala Eyyubi şu şartlan 
rulabilmesı_ 1!'° 
·ı . sürmuştur. S . ı erı akaınatının urıye-

t _ Fransız ın ------
k t·ı ·andarınamız tarafından olarak a ı J 

yakalanmıştır. . 

C. yeti işledıkten sonra kaçan 
ına . 

katil Ceyhanda oturan kıptı aşıre . 
tinden Mehmet oğlu Kadir olup 

evrakile birlikte adliyeye teslim e· 
dilmiştir. 

nin dahili işlerine karışmaması, 
2 - Polis ve jandarma kuvvetle

rinin lekrar Suriye hükumetine bağ
lanması, 

3 - Siyasi mevkufların serbest 
bırakılması, 

4 - Fransızların Suriyedeki par
ti ve gruplarla yapacağı siyasi müza
kereleri Suriye hükumeti vasılasiylc 
yapması. 

Kabinenin teşkiline esas olmak 
üzere ileri sürü\en bu şartlar evvela 
Reisicumhura arzedilmiş, Reisicumhur
da bunları Beruttaki Fransız alr komi
serine bildirmiştir. Üç günden beri ce· 
vap beklenmektedir. Ali komiser bu 
şartları kabul ederse Ata Eyyubi ka
bineyi kuracaktır. Şayet bu cevap 
menfi çıkarsa Suriyedeki kabine buh· 
ranı uzun boylu devam edecektir. 



TAYYAR o 

Listesini aşağıda bulacaksınız 

( İstanbul : 12 - Hususi) 

· 17836 No. 15.000 Lira 

588 
14841 
2254 

23994 
38149 

,, 
" 
" 

" 

3.000 
3.000 
1.000 
1.000 
1.000 

kazanmışlardır. 
5 00 Lira kazananlar: 

30 Ura kazananlar: 

163 516 778 820 
955 991 1039 1399 

1673 1852 1943 2162 
2391 2634 2964 3131 
3421 3585 3640 ~683 
3761 3789 3843 3856 
3983 4319 4400 4530 
4677 4892 4947 5025 
5294 5550 5598 5939 
6419 6460 6583 6690 
6905 6919 6940 7118 
7656 7692 7707 7944 
8460 8509 8683 8890 

,, 
,, 
,, 
" 
" 

907 
1621 
2241 
3323 
3723 
3951 

5276 
6034 
6711 
7275 
8370 
9110 

berO~r 
D 

o 
-~ .................................................... ı .................... , 

Orta tedrisatta 

Bitirme Sına~lanna dün 
sadah başlandı 

Çifte tedrisat kati 
olarak kaldırılıyor 

Vekalet ilk mezun 
istedi 

l11transıgeme11t goz:
1 Fransız sıyasi mulıı:tr11 

B. Gtıllus çok §ayanı 
bir mu/;ııle yazmı§tır. 
sa, falıat çok eheTTI 
oları bıı makaleniıı 1 

sini :a§a~ıya 01'' 

ı 

12.30 Program • . • r 
t2.35 Türk mül.iği 1 - ~i cıed 

f licazkiir peşrevi. 2 - z~~ ,/ (, ( 
nin - Hıccızkar ağır seınaısı t-fı'' - ~şende hazar. j- Rak ımın fcc'e j 
kar şark ısı - Bekledim ta Hicıı'~ 
dar: 4 - Çorlulıınun - •1 ve'• 
şarkısı - Ben sana gon~ı. t,r~ 
5 _ - Sıızln h3 • • . . . . . . 6-. 
ıı;ü - Şu dağlan delınelı. ~ıbiil 1 

S h ık .. k .. " so - azla a tur ·usu ,-

•l' 



T O R K S O Z O -------------~-·-------9"'!!"'~~-...,.~"'!"""9 3 ....... 

Çok mühim 
bir proje 

Ziraat Vekaleti 
Müsteşa !'\ığı 

------------------·------------~----...... 

KAMUTAYDAJ- BALTIK. 
Barem projesinin \KON G RESi 

müzakerelerine başlandı 

- Biriuci sahifeden artan -

Ankara: 12 - istatistik Umum 

Müdürlüğüne tayin olunan Ziraat 
Vekaleti Müsteşarı Bay Celal Ay-

Bu itirnzlnr sulh mnhkcmelcrince di- barın verine Ziraat Vekaleti Baş Mü 
~er i~lerc tercihen tetkik olunarnk kn- şaviri Bay Aziz Meker tayin edilmiştir. 
rnrn h:ı.ğl:ı.nncakhr. 1 

İtir:ı.z vukubulmn<lıgı t:ı.kdirdc bu -----·---------
ı·o idaı·c heyetleri kararlar• katitcşc- 1 Seyhan Kızılay cemiyeti 
cck icra dnirclt-rincc Yerine getirile- ı k • d Baltık devleri bir kt· · mer ezın en : ce ır. 

B Blok teşkil ea'ecek Ziraat işçi hurol:ırı Zir:ı.nt Veka- 1 I k 
Ankara : 12 ( Telefonla - Ü • . . 

1
•
1 
.. 

1 
Her gün ö~leden sonra ça ışına 

k letinın tcsbıt cdeceğı es:ı.slkr da ıı ınc c • • • vı'ı'k m·ıllct meclı'sı· bugün barem a. 1 t·ı d' a serımız eczanesınde ı işçilt:rin iş buluncaya k:ı.dar :iaşe ve sure ı e ısp n 
nun projelerinin müzakeresine başla· ı Kaunas • 

12 
' - A · A · - ibatelerini lt·nıin edecektir. Ziraat işçi bir diplomalı eczacı çalıştırılac:ık v~ 

mıştır. alel umum devlet ve müesse· Litvanya başvekilinin mümessi. burolnrı teşkilatına :ı.it mnsr:ı.flnr Zi- buna göre ücret verilecektir. 
h • · 1 · 11• b. biza uskas. baltık devletleri t k" I t' bu 1 · d "de el· k 1 ı ·· k eat baremleri eyetı umumıye erı rnn ve a e 1 c çesın en ° n e • steklilerin şart arı oğrenme 

d .. · 'k·ncı· re· kongresinde bu devletlerin harp vu tir b ·· f d k · üzerinde hü ce enuumenı ı 1 
• üzere on eş gun zar ın a mer ezı-

k b k h 1• d t b·r bı'taraflık mu Zir:rn( Vl•kaletinin is,· burol.:ı.rı kur 
isi Faik Baysal izahat verere un uu a ın e am 

1 
1 mize müracaat f':tmeleıi iliin olunur. 

k · h hafaza etmek arıusunda olduklarını du~u .'·erlerde n: işlerde i~ verenler ların ihzarında hakım olan fi ri ıza 1 1 . 1 ·ı G A 3 5 107 ( 
ve istiklallerine karşı yapılacak her kcndileritıc tuzum u i~çi l'rı lt·( nn < • • - 2 ) eylemiştir. Bir çok hatipler bu m_ev ve i~çilcrlll· lu·ndilerinc i;; hulınnk için 

zular üzerindeki bazı noksanları ışa· teşebbüsün silah kuvveti ile tarde- iş \ıurol:ı.rınn nıllrncn:ıt. l'cll·,·eklerdir. 1 Devlet demiryolları Ada .. 
ret eylemişler ve temennilerde bulun dileceğini beyan eder . Gt·rck buro ,n.,ıtnm it.' \'t' gerekse 
muşlardır. Faik Baysal

1 
hati~lerin bu I Kongre, baltık devlrtlerini teh- açıktan i şçi t~cl:u:i~ :l:ll~nle~ ,·eyn i.; 1 na işletmesinden : 

mütalaalarına karşılık ,yermış ve mu like halinde istiklallerini müdafaa lıulanlnr kendılcrını z ır:ı:ı.t ış lıuroları· L Devlet Demiryolları ş ehehsinin 
dd 1 d . k .. n:ı knnt , .. ) te-ıçil el{İrııwğc mecbur ( A 1 lt ·ı M d B k k fi go .. ıu"lecck ma e ere ı'ç'ın bı' r blok vu··cu a getır.ue uze · • . . . • . vnıpn la ı ı e u anya , ursa. 

za ere a olacnklnrdır . Zırnnt ı ş hUrolnrı Zır:ınt . • ' geçl'lmı'ştı'r, Baremlerin ',müzakeresine re hazırlıklarda bulıınmağa davet k"I t ' . r 1 { • .· 1 "ıl<ı· , ~rnf Samsun sahıl ve Erzurum h•1dut hat 
\"C a e ıııın orıııu ( nır~·l"tıH e ,., 

Nezih bir Aşk hikayesi .. Samimi bir duygunun if adcıi .. Gönül •çan 
soadrtin destanını gösteren şaheser !... 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz ve bu akşam 
B .. "k Ok anosyanın ortasında dünya Cenneti ( HAITI ) adasında geçen 

uyu . h ylk danslarını adetlerini gösteren , Yanar datın feveranını , 
ve yerlı a ın ' . k L ·- 1 'hf - I "thiş akışını ve daha bır ço tauıı manzara arı ı ıvı 
fışkıran lav arın mu . . 'b . 1 •• h' y ld 

d ve Holivudun cınsı cazı esıy e muşte ır ı ızı 
e en ( D O L o R E S p E L R 1 Y O ) 

Tarafından ( TÜRKÇE SÔZLU ) Büyük , sergüzeşt filmi 

(Cennet Perisi) 
Misil:ıiz eserme takdim eder 

AYRICA: Biiyük Aşk, Heyecan , Macera filmi 

. (Nevada) 

Dikkat: Yaz tarifesi başladı 
. h'I' ··t . ddit v .. :>tilatörlerle çok s~rin bir hale getirilmektedir Srnema da ı ı mu ı"it 

Fiatlar : O ı 20 kuruş 
25 kuruş Talebe ve ğretm~n ere 

Balkon 

Duhuliye 15 
Telefon 

" • " 
Asri 

" 
10 

250 
kuruıtur • 

çarşamba günü loplant•da devam eden bir karar sureti kabul etmiştiı, , arnsı•tdn mukn,·ele nktini temin ede · l larından gayri ) bütün kısımlarında 
edilecektir. 1 1 ccktir.~Bu ınuknvl'le. notcrliklekcc 1 14- 6 - 939 gününü 15- 6 - 93':1 gü- -

Romen • İtalyan maçında tastiktcn her wrıu hnrç. cı0msn ve nüne bağtıyan gece yarısından itiba· 

10691 

Danziğde Polor.yalı b;r 
müfettiş tevkif edildi 

Vatşova : 12 ( Radyo ) - Alı 1 

nan malumata göre, Danziğ hüku· 1 

met memurları Polonyalı bir müfet· 
1 

tişi tevkif etmişlerdir. Polonya ma· i 
kamalı Vitrinskinio nerede olduğunu 
bilmemektedir . ! 

Polonya aleyhinde · 
yapılan nümayişler 1 

_ Birinci sahifeden artan -

hakkında Alman istihbarat bürosu ta
ra'fından neşredilen tebliği iktibas et · 
mektedirler. Tebliğde ·Polonya tarafın 
dan tevdi edilen yeni notanın Polon
ya'nın Danzig,de hadiselere sebebiyet 
vermiye çalıştığını göstermekle oldu · 
ğu iddia edilmektedir. 

Lokal Anzayger ~gazefesi Danı. g
deki ınüsellah leh gümrük memurları 
nın iktisadi birer casus olduğuırn yaz 
maktadır. 

13.15 Müzik (Karışık Prog.ıam)
PJ.) 

13.45 - 14 Konuşma (Kadın sa· 
ati) : Ev hayatına dair) 

19.00 Program 
19.05 Müıik (Mt-lodiler - P.1) 
19.15 Türk müziği (Karışık prog-

ram) 
19.40 Türk müziği (Aşık edebi· 

yil t szız şaiılerinden öı nekler) 
20.00 Memleket saat ayarı , cıjans 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar - R. 
20.20 Türk Muziği (Klasik prog

ram) Ankara Radyosu Küme Heyeti 
idare eden : Mesut Cemil 1- . · . · 
- Bnyatinrabnn peşrevi . 2 - Sadul · 
!ah ağanın - Bayatiaraban birinci 
beste - Nevcivanım . 3 - Sadullah 
ağan.o - Bayatiaraban ikinci beste 
- Bülbülü dil - ey gülü dina. 4 -
Sc1dullah a~anın - Bayatiaraban ağır 
semai - Rakseyleyecek. 5 - .... 
- Ney T ks'mi. 6 - 111 . Selim -
Muhayyer şarkı - Ey gJncai nazik 
terin. 7 - Varda Kosta Ahmet -
Muhayyer siinbüle şarkı - Ey nihali 
işve. 8 - Leminin - Bayatiaraban 
ş.ırkı - Bakasıı hüsnün güvenme 
anına. 9 - Rnhmi beyin - Bayati
arab ın şarkı - Bana seyranı cema-
lındir. 10 - . . . ... - Saz sema-
isi. 

21 .00 Konuşma 

2L15 Müzik (Radyo Orkcstrası
Şef : Praetorhıs) 1 - Fr. Schubert 

- 7 incı senfoni Do majör. a) P. n· 
dante - Allegro, ma non troppo b) 
Andante con moto c) Schcrzo - r. 
rıo ç) Allegro vivacc, 

22.15 Muzık konuıma (Halil Bc
dıi önelkcn tarafındau _ ~chubert 

H .) -z2 .3C Muzık ( Ncoclı plAklar) 

, 3 QO Son aıans tuıhcrlcrı Ziraaı. 
2 tahvılat; kambıyo nukut 

cshaırı (f •an) 
borsası ı)Muıık (C ıband) P ı 

z3.20 \.;ı program. 
5 yarın 

2'.3.5 

İtalyan takımı l° s9ir resimlerden ınu:ı.f ol~dnktır.' Bu 1 ren yolcu, muhtelit ve banliyo tren· 
ga ıp projenin ko,·dugu nıukcllcfıyctlcrı ,ynp- I . · k h k t il · 

Bükreş : 12 a. a. - 45.000 ki 
şilik bir seyirci kütlesi muvacehe· 
sinde ltalyan futbol takımı sıfıra 
karşı bir sayı ile Romanya takımını 
mağlup etmiştir. 

Gol, birinci haftaymda yapılmış 
ve berab~rliti temin için Roman· 
yalıların saıfetmiş oldukları bütün 
gayretler boşa gitmiştir, 

Bay Hitler 
Viyanada ! 

Fiihrer Sayis İnkuard 
ile bir görüşme yaph 

Viyana : 12 a. a. - R. Hitler , 
Pazar gününü Viyanada geçirmiş . 

tir. U. Hitler, sabahleyin Nasyonal 
Sosyalistlerin mahalii şefi Joseph 
Bnrckel ve Statthalter Arthur Seiss 
!oguart ile görüşmüştür. 

Öğle vaktı Führcr tarafından 
Rıchard strauss'ın 75' inci yıldönü · 

mü münasehetile bir öğle ziyafeti 
vuilmiştir, Bu ziyafetten sonra B. 
Hitler Hofbuşg impartorluk sarayı 

nı ziyaret eımiştir bu sarayda ken
disinin ileri Je Vıyanaya geldiği za 
man ikamet etmesi için tadilat ya. 
pılmaktadır. 

~ 1 . erı, yenı va tı ;uı- e cetv~ erı mu mıyanlnrdnn ulh ccz:ı. rnnhkcnıl' erı • . .. . 
·,. ı ıı· ı· . kaıl:-r ıı:ı.rn cc7.n , cıbırıce seyrusefe:r edec~klerdır . j ,. 0 ıy c c ı ırn.'n .. 

;ıın;caktır . Bütün trenlerin değişiklikleri hak 1

1 
kında fazla malumat alınak istiyen· 

Romen hariciye lerin istasyonlarımız·fa talik edilmiş 
olan v.ıktı hareket cetvellerinden ve , 

1 ya istasyon memurlarımızdan şifahen ' nazırı 

Birinci sahifeden artan 
1 

istenecek iz lhatla öğrenilebilect"ğini 
sayın halkımıza ilan edeıiz. 

10740 1 - 3 
Ziraat \'ekili ile birlikle at yarışları- • --------------
nı takip etınişleıdir. Muhterem ınüsa 

firimiı Hipodıoma gt>lişinde halk tına 
fından şiddetle nlkışlanmışlır. 

Hariciye vı·kilimiz Şükı ü S;ıınç -

oğlu Gafenko şerefine bir nkşam ye 
t megi veımişlcıdir. 
i İstanbul : 12 (Tı·!efoııla) - Bütiin ı 
j İstanbul maıbuat~ Rorne_n hariciye na ı 
1 zırının Ank~rn 1ıy~retı •!e m~ş~uldur 

gazetelerimız bu zıyaretı resım ve } a 
zılarla tebanız ettirilmektedir. 1 

Ankara: 12 (Tddonla) - Ro· ı 

manya hariciye nazırı Bay Gafenko 
bugün görüşmelerde bulunmuştur. , 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin ecza hanedir 

Kayıp tasdiknaıne 
Adana lisesindr.n 1247 numa. 

rc\lı tasdiknamemi kay~ettim. Y ı·ni. 
!İni alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığını ilan edeıiın . 

Bayan Gafenkoda Gazi t-nistitüsünü 10741 
ziyaret etmiştir. j 

lsmitil Hakkı oğlu 701 
No: lu Ô~ER 

Başvekilimiz Refik Saydam Ana Satlık 
dolu kulübüııd\~ Bay ve Bayan Gafen taş ve enkaz 
koya bir öğle ziyafeti vermiştir bu 1 800 adet 40X50santim boyunda 
ziyafette hariciye vekilimiz Şükrü Sa MersinSükkaı i taşile Bulgur döğme 
raç.oğlu Adliye vekili Fethi Okyar, 1 dink taşı bütün tderıuatiyle ve sağ 
münakalc.t vekili Ali Çetin Kaya. Zi lam katran salmaları ve tüm ve ya· 

B. Hitler, akşam Burg Theaterc 
gitmiştir. 

İngiliz 
1 dün 

hariciye müsteşarı 
Moskovaya gitti 

raat vekili Hulusi Alataş ve "inhisar 1 rırn kiremit ve 6000 kilo kadar da 
lar vekili Raif Karadcnizle bir çok tahta odun satılıktır. Ayrıca hu gibi 
yüksek ZC\lctt ve rdıkalaı ı bulunmuş enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
Jardır kıymetli ınüsafiriıniz Bay Ga 'ı civarında kömiir pazarına dön tcek 
fenko öğledt-n sonra Çubuk Barctjı yı-rde Ahdurrahman Şenere miira-
na gitmiştsr. caat!arı . 15 - L5 10648 

1 
Londra : 12 (Radyo) - Bugün 

lngiliz hariciye müsteşarı tayyare 
ile Varşovaya gitmiştir. Oı'adan 

trenle Moskovaya gidecektir. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malumesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı T ungs 
ram Ampuller:, Ganz fabrikası ma
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
1 ~736 2 

Kızılay Seyhan 
merkezinden : 

Cemiyetimize ait 35 numrolu dük
kan ihale olunmuş ise de müşterisi 
gerekli tartları ifa etmemiş oldu~un 
dan ihale fcaihedilerck 16 haziran 
cuına gün.1 ••at onycdide yeniden 
•• tırılrnası · d'I k 'h 1 · ıcra e ı ere t a cst yapı 
lacaktır lst ki · .. 

· c crın o gun ve saatte 
cenıı"t t rn le • d h J .' er czın e azır bulunma· 
•n ılan olurıur. 10742 

Dan:; ve Şarkılarile Biitün Avrup~ yı 
Kendine bendetmı, Pl«Uln saçh ve 

Altın Sesli · Yıldız 

Alice Faye 
BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMANIN 
Cazip mevzulu, Lüks 

~üıel 

Takdim Edeceyi 

ve ihtişam taşaıı Sahnelne sahip çok 
musikili ve Harar tli frln ı i 

Milyonerler Revüsü ......................................... 
Dans ve Şarkılar şaheserinde 

Söylediği şarkılar 

Şuh ve kıvrak hart>ketlerile 

size mesut ve çok neşeli 

iki s ••• geçlrtecektlr ·-·---··-· Progr•m• ilaveten: 

Muzikholde İki Saati•---------
isimli Er te·asan Bir Fıım 10794 

fı 

J 

Sicilli Ticaret i•anı 
Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

( Yako Benyeş ve oğulları ) . 
• 1 ti ri ve çırçır makineleri ithal eder komısyoncu 

193 7 yılında zıraat a ~J e S" ·ır kaydedilmiş olan Yako Benyeş ve 
olarak 4-6-1937 de a Eıc1 .1 Bıne ş bu kere yukarıda gösterilditi 
O 1 G b . 1 B y~ş ve ı enye K 1 ğul arı a rı)e en il ) anı ticarisiylc Adanada ızı ay 

h. ( y k B ş ve oğu arı unv b' l'k veç ıle d o enye 1 • th ede mezkur ith1litla ır ı te 
O 52 oum ua 1 tıcare aıı 

civarında 48- 5 - h ı'r meyvelerle hububat üzerine 
f ;ı.. bze arnup vesa 

pamuk, Antep ıstıgı. se ' d' h 1 na ihracat ticaretiııe bışl•mış 
. rek ken ı esap arı k'" ' 

gerek komısyon ve ge 4,1 • • ddesi mucibince meı ur un. 
ld k d T. t kanununuu t. ıncı m:ı b 

o u ların an ıcare .1 d'ld'ği ve mezkur firma namını er 
vanın sicilli ticuete kayıt ve tescı e \~' I 
birinin imzaya selahiyettar oldukları 1 an ° unur. 

Sicil No : 77 
Tescil Ta : 12 6 939 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

-

H Zıarına karşı pasif korunma ava taarru . 
Nizamnamesı 

2 

/\ aıar11t11111• f\o: )0680 

_ Dünden artan · 

k kaldırma postaları ile, tecrid maskesi ile mü· 
kişiden mürekkep t-n az .. kkep bir can kurtarma postaSI bulunur. En· 

k. 'd n mure . . • · 
cehhez 2 - 4 ışı e takımlarının başında ayrıca ıyı yetlşmış 

can L:urtarma . . 
kaz kaldırma ve b' takım amırı bulunur. 
ve bu işlerde nıütchassız ıkr IJ a vr. can kurtarma takımhtr1nın mikt•· 

Enkıız a ırm . . .. d . . N-· 
Madde 164 - .. , .. kl"ğ"ne ve: ehemmıydıne gore etışır. u 

rı şelıir ve kasabaların hu}uh_u .u. 8 1
1en aşağı olmamak üzere mahal· 

• b" şe ır ıçın 1 

fusu ınl> o~.) kişi olan ır k . onlarınca lüzumu kadar enkaz k•lder· 
.. korunın:ı omısy h . b" .• klüA" - . lin ihtiyacına gore t b' t edilir Bunlar şe rın ııyu gune go ma takımı es ı . 

rna ve can kurtar 1 ı 
re muhtelif mıntakala.ra ayr~~:ı:r. takım teşkil edılt"n şehir ve kasabalarda, 

Madde 165 - Bırden h' kasabamn (enkaz kaldırma ve can . b' den şe ır veya 
bir takımların hepsı ır . derler ve bir gurup amirliğine bağlı bulunur. 

bunu te~kıl e . 1 k kurtarma) guru b" de ınuavinı o ac.1 tır. 
~ · · 'n ayrıca ır " • l'kl'kl lar. Gurup arrıırını ve enkaz kaldırma gurup amır ı ı e· 
66 Can kurtarma . l'kl . -

Madde 1 - . . ft n memurları ve muavın ı erıne mu· • f" üheodı:sı vqa ... 
rine mahallı na ıa ın t ve yol çavuşları getırılır. 

lf Ya us ası k ı. tehassız yapı ka ası v~ . . 1 an ve altmış yaşına kadar olan er e&· 
1 k rlikle ılgısı o nııy Bun ar as c: 

lerderı seçilir. k 1 J rına ve can kuıtarnıa gurup amirlikleri 
67 Enkaz a < 

1 
• d 1 

Madde 1 b' lıiriııe yardımını temın e er ~r. 
l'f t kımların ır f b 

icabinda nı~hte 1 a • hususi büyük daire ve müesseseler ve a • 
68 - Resmı ve k k 1 

Madde lı · b'' yeterine göre ihtiyaçlarına yetecek k~kddar en_daı ld ak 
r'kalar kene 1 un k 1 teşkil ederler. Bunun mı arı, aı o u ·. ı , k tarma ta ını • 
dırm.ı ve can ur ı·ı rcr. barış zamanında yapılacak korunma plan· 

- 1 veya va r e f 'k d k'I d' farı vekalet erce. . B ini dairr., müessese ve abrı alar a teş ı t. ı· 
't edılır. u g · h' k 

larrnda trspı k ldıımc1 ve can kurtarma takımları ıle şe ır veya ıtza 
f"dilecek ~n~az da. mrindeki takımlarla birlikte yürütür. 
te b' · lt.rını ken 1 e 1 

r ı)e 69 _ Enkaz kaldırma ve can kurtarma takımlarının bu u· 
MadJe 

1 
• malzeme depoları, hnardan tesbit edilir. Ve havadan 

nacakları yer ve · 1 B k 1 b 1 lcl.,ı 
k k · in lazım gelen tedbırl e r a ınır. u ta ım arın u unac. 

Ol Unma iÇ • I · • f · k 1 • k d8 of· 
yerin, sıhhi yoirdım ve gaz temız eyıcı ve ıt aıyc mer ez erı yı ının 

maları tercih olunur. 
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Seyhan Defterdarhğından: 
Belediye kadastronun 
Kapu No: Ada parsel 

mahalle 
mevki 

Muhammen 
cınsı kıymeti 

17 

15 
11 
ıo 

61 
59 
57 
55 
53 
51 
37 
26 

76 

88 

88 
88 
88 
93 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
97 

27 101 
50 94 
13 89 
2/11 100 
6 100 
10 181 
45 94 

7 139 

000 421 

100 

Lira K. 

7 Sarıyakup M.Sipahi kargir 200 00 
pazarı dükkan 

8 
10 
22 
4 
5 
6 
7 
8 
6 

13 
21 

" " " " .. " " " .. .. " " 
" 

Saç bedestan ,, 

" " " " .. " " .. .. " " 
• " " 

,, 

" " " • 
.. .. " 

,, 
., Pekmez pazarı ,. 

150 00 
.'300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
350 00 
:i50 00 
300 00 
150 00 
150 00 

200 00 

2 ,, Yemeniciler " 300 00 
26 • Saç bedesten " 450 00 
11 ,. Zifirciler ,. 250 00 

38 " Alemdar sokağı,. 300 00 
40 ., Eski un pazarı Ma~aza850 00 
16 .,Karasoku kemeraltı kargir450 00 
9 ,,Saı ıyakup kapalı dükkan 450 00 

çarşı 

26 Ufucami ırmak hamamı 500 00 

13 Reşat bey 
Tekke kurbu 

Ars:ı 

Arsa 

180 00 
69 00 

Miktarı 
2 

M. 
11 

10 
15) 
13) 
12 
10 
12 
12 
11 
13 
9 

7,5 

17.5 
14. 
12 
15 
79,5 

7 
8 

360 
230 

Tapunun 
Tarihi No Müştemilat 

Üstte ufak 
bir oda 

halen bir dükkan halinde 

113 hissesi hamalı lsmaif P. aittir. 

864 hissede 28 hissesi Hazine
ye ait 1624 liradır. 
Beher metre murabbaı 

" ,, 
" 

50 K. 
30 it 

!
Seyhan vilayeti defterdar
lığından : 

Hükumet konağı dahilindeki bü· 
fenin bir senelik icarı 2- 4 - 939 
tarihinden itibaren 15 gün müddet 
le artırmağa çıkarılmıştır . Taliplerin 
21 -6-939 tarihine müsadif çar 
şanba günü saat on beşde yüzde 
7,5 yüzde yedi buçuk teminat akça 
larile birli11.te Ddterdarlık komisyo
nuna müracaatları ilan olunur. 

6-lS-12-16 10721 

1 ~:<~~~:":.:. ~~~~o 
su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruşa satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen buz bayileri hak
kında takibatta bulunulmak üzere 
en vakın Belediye zabıtasına mü. 

rac~at etmeleriııi sayın halkımızın 
' menfaatleri icabından olduğunu bir 

kere daha ilan ederim. 

12-20 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

10642 

Alakası kesildi 

93 80 
142 

32 Sarıyakup 
alemdar sok ağı Arsa 

9 Alidcde m. Ev kerpiç 
40 Ulucami Hay 

daroğlu sokağı Ev 
Döşeme Bahçe yeri 

27 00 
120 00 

500 09 
173 05 

45 
8 " " 

., 60 " 
Bır odalı ev 
lki kat üzerinde beş oda iki kömiir 
liiğü havi 

Ticarethanemin muhasibi Bay Be 
hi.; Aytekinin dünden itibaren tica- 1 

ret haneden ayrıldığını a lak ad arların 
malümu olmak üzere ilan ederim. 

Döşeme m. Hane 150 00 

Döşeme m. Arsa 400 00 

29 Ulucami eski 
Kuyumcular Dükkan 250 00 

3 90 1 Sarıyakup 
köşkerler dükkan l 50 00 

1153 

375 

103 

14 

17,5 

Ağustos/3 ı O N o. 6 on altı sehim 
itibarile beş sehmi Maliye hazinesi 
(Beher metre murabbaı on beş k.) 
Tapunun nisan /938 No 18 24 se· 
him itibarile 6 sehmi maliye hazi
hesi, iki kat üzerinde 6 odalı havi. 
Tapunun nisan/938 16 No: 216 se. 
him itibarile 54 sehmi maliye hazi. 
nesı. 

Metre murabbaı 

Metre murabbaı 

Ömer Başeğmez 

10735 2-2 

YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemmel konforlu 

İstanbul Oteli 

Yukarıda muhammen kıymetleri yazılı Otuz parça gayri menkulün mülkiyetleri 3 l -Mayıs - 939 tarihin
pen itibaren on beş gün müddetle açık artırmağa çıkarılmıştır. ihaleleri 14 - 6 - 939 tarihine müsadif Çar
şanha günü saat on beşte icra kılınacağiodan taliplerin yüzde 7,5 teminat akçalarile birlikte aynı gün ve saatla 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni müsteciri 
Defterdarlık .:;atış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 2-5-8 -12 

· ı Hilmi Kuşçu ı 

Adana belediye riyasetinden: 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı dikkatine 
Hususi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil Kamyon 

Körük. Tek ve çift atlı binek yük arabalarile, merkep, beygir, deve ve 
yük kira hayvanlarına ait 939 senesi vasıtnıarı resmini gösterir tahakkuk 
müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısına asıl-

mıştır. Taksit zamanları Ağustos ve birinci teşrin 939 aylarının 15 inci 
günleri olmak üzere müsavi iki taksittir. 

Taksit müddttleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine yüzde 
on ecza eklenir. Bu cedveller 10-6-939 Cumartesi günü asılmış ve 
20 - 6- 939 Salı günü hldırılacaktır. itirazı olanlar c~dvellerin asılı 
bulunduğu nıüddet için be lediyc riyasetine istida ile müracaat etmeleri 

ilan olunur. 11 - 13- 15 10738 

T. iŞ BANKASI' "10 

ikramiye planı . 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER : 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • ~.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 

: 13 

'-------------------------
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Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alınanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanele~inde uzun müd. 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat cczaharıesi karşısında hergün sabahkyin saat 12- 8, öğleden sonra 

2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

• ·~.· ... 

~ 

\ .. 

! 

Batan resimleriniz 

böyle olur 

• 

p .Jı 

" . I 

"KOOAK VERIKRO:M·,,·: 20°· ile, 
8 pozdan dair:na 

Güzel, net ve 

• Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir.zaman 
11VERİKROM" muvaffakiyetinizi temin eder . -

t 

Renklerle zengin mevzuları ~.,~r . ., 11: , . k ve ' 11 VERIKROM" aynen çe er · \~ .;~ 

Gölgelerdeki bütün detayları" ~---~\- ~ \ 
11 VERIKROM" aynen ahr ~ ~ r 

ft ' 
Kapalı, bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda· • " 

11 VERIKROM" la muvaffaktolursunuz ~ " 

Poz müddetinde aldanmışsanız • . I d,. r,~ 
"VERİKROM" hatanızı düzeltir , ~ ~Af.~ 

Sabah erkenden aksam geç vakta kadar f'-'7 
11 VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz / 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 
DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

r • 

l~ poz da güzel • 

-------------------------1 
Diş tabibi 

Hüsnü· Reşit SoykaJJ 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul edef• 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

115-156 10116 Numara: 2~ 

_______ ______/ 

ROMANft 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığ1 

Hükumet cadde~inde 
•• 
Om er Başeğmeı 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN , MAZOT VE MAKiNE Y AGLARI 

Telefon: 168 

58 

Telgraf: BAŞJ 

l'--------------------------
·· d~"' 

Umumi neşriyat rrıu •• 

Macid GüçlıJ ,.-, 
Ad T .. k - .. oıatb ana ur sozu 


