
SAJ.JIP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluı Tarihi 

DOST 

lskenderiye: 16 (Royter) - Tl!r- ı kiye hariciye vekilinin ziyaretini iade 
kiyeyi resmen ziyaret edecek olan ettığini bu ziyaret maksadiyle Türki· 
Mısır Hariciye Nazın Abdulfettah Yah- yeye gitmel<ten dolayı balitiyar oldu· 
ya, burada Türkiye elçısi Türk ateşesi tunu, Mısinn :kardeş Türltiyeye selim 
Mısır ve ecnebi erkin tarafından ha- ve muhabbetini ptürdüpni:ıbararetli 
rareUe utur,anmıştır. bir lisanla anlaf.ıuıştır. 

AbduUetlah Yahya hareketinden Ankara: l~ (Telefonla) - Türki· 
biraz evvel Anadulu ajan.sının Mısır yeyı resmen ziyaret etmek üzere An· 
muhabirine beyanatta bulunarak, Tür- karlya gelmek:te olan Mısır hariciye 

Ahmet Rıza 
• 

lşçenin katli 

Adliye ve Zabıtaı ın 

bulduğu izler 

Adliye , Sami 
adında birisini 
tevkif etti 

29 Mayıs sabaha karşı , şehri 
mizdelci Yeni Eczane sahibi Eczacı 
Kimyager Ahmet Rıza fşcenin evin· 
de esrarengiz bir surette kurşunla 
öldürüldütü malumdur.Ve o zaman 
bildirdiği.niı gibi bu cinayetin faili 
hakkmdı hadiıe mahallinde bir 
kunduradan baıkı hiç bir iı 
mevcut olmadıtı da hatırlardadır. 

Bu esrarlı cinayet üzerinde Ad. 
liye ve Zabıta hummalı bir faali· 
yetle çalışmakta berdevamdır . 

Tahkikatı işkal etmemek için 
okuyucularımıza bu mevzu hakkında 
şimdilik şu mat\imatt verebiliriz ki, 
Mehmet otlu Sami adında birisi 
cinavetle alakadar ıörülerek yaka~ 
lan~tş ve Adliyemi% tarafından 
5orgu,Ya çekiler~k tevkif olunmuş· 

tur . 
Tevkif olunan Sami Cey handa 

yakalanmıştır . Sami Kozanlıdır ve 
Ceyhan Belediye Z1bıta a.niri iz . 
.zet Yetenin kardeşidir. 

Elde edilen malumattan anla
şıldıtına gör~, Saminin bir de suç 
ortatı vardır • Adliyemiz ve Zabı
tamız ikinci §ahsı da ele geçirmiş 
ve sorgusunu yapmış bulunuyor . 

Bugün yand' meselenin :tama 
miylc aydmlanmasana intizaren elde 
ettiğimiz matu nattın bu kadarını 
vermekle iktifa ediyoruz . 

Filistinde gene 
çarpışmalar ! 
Tethişçilerin Sefi 

Abdülveli öldürüldü 

Kudüs: 16 (Koyter) - Filistinin 
muhtelif bö&geıleriade tedhiş h c 
kederi vwlıı& bulmalctadw. Na ~ 
yolanda çeteler hueGm etmiı " ilii 
yahudıyi ördornı\ltlt;rdir. Polial4'd'e 
tedhitc;ıler ~r•ıt.da çu_pıll\lllV pi. 
ınuıtur. Tedbiffi ,.,lıeıieııch.- Abctla1 
veli lngilız lua~tti t•r8'ndan löi
dürülm~tur. vul,.e ,,...._tiai -. 

h•f•ı• ~ 

Müessisler heyeti ana muk:avelCyi 
tasdik için vekalete gönd~r i 

elli namzet şirkete isimler ini kaydet 
tirmiştir. Şirketin restnen faaiı ete geç 
mesine ~nttıcw. e<ten t;& namıeflerin in 
.pat kadrosnda ıev ıatsası ınfa}e et
meleri için -şirketin beşer. ltralık hıssa 

1 

enctlerindcn ~kqer ~det ahn 'alarak 
iŞ bank'Ossndaki thesabaronar: lira ya· 
hrmlk gU:>i tii; ~öla~lıJ(I f6'tcrilmci 
tedir. Bu namzedler li:lıhare ev si~ 
rişi ıverebilmek :için alctıklatı tussala-

Ankara : 16 ( Telefonla ~ 

lngiliı Tu~ generallerinden Lund 

Cumartesi -
Haziran 939 

4458 

S Kurt11 

StOY:AKYA 
Gi~i~~RMU 

Alman kubvetleri hazır 

ALMft~ ORDUSU GARP tsrlHKAMLARINOA 
BU GÜNLERDE 6.ÜYÜK MANEVRALAR YAPACAK 

t;om:lra : t6 a. a. _.fi .. Tiınes " 
.ı l , Drax. muhabirinden aldığı 

gcsı.o esı, ~- 5 d" Çckos 
aşa~ıdaki haberi .peıre ıyo.r. : . •· ı 
lovakya'da AloıaPların yenı bır faalı· 

. h kı: :.ı muteaddit emareler 
yetı a ·Kınua • 1 k 

d p r.'da bulunan bütun o o-
var ır. ra~ "k' •ün müd· 
motifler ısıtıltlıtş ve 1 1 15 k .. 
dc'tle istim fü:erinde (forma ıcmnnı 

alnuşl ır · d k · 
B O

. utz ve Jglau arasın a ı 
~oo. .m 

ollar, sivil nakliyata ~arın ve pcu~ 
. " .. ç"n kapanmıştır . ra5 

martesı gurıu ı 1 ~ 
otellerıne tiir -çok ~ubay ve yuk.sek 

1
. .. .... ~ııni~ir. Pra~da olu· 

po IS mem...... g~ Boh 
rao Alman sub•yJaı}na, e~er . cm· 

·1 \ . le birlikte gclmışlersc , 
r,a~a aı ç erıy 
aile terini AJmadY~ya gen gondcr· 
melcri emrı verilmiştir · 

Bratislavo, 18 ı. •· - Bir çok 

1 
Alınan ıubayı Slovakyay.a gelmekte 

\ ~e~m ediyor 

_L 

frnnkfurt : 76 a. a. - " Frank• 
(uı ter Saytung ,, gdz.etesi garp ör· 
dulau grup kumandanlıtından ot• 
rendiğine gôre, Almanyanın garp is
tihkaınlnı ında yakında biiyük manev• 
ralar ynpılataktır . Bu manevralar 
mezkur istihkamları işgal etmesi mu· 
karte.ı ıkıtaları alıştırmak içindir . 

Beri in : 16 a. a. - Almanya po • 
liş müdürü ile adliye nazırı halen 
vn1.ıf e ile Prağda bulunmaktlldırlar . 
Bumrrıla beraber , Bohemya ve Mo· 
ra~ ya himaye idaresinin şimdiki stı· 
tüıünde \l\dılat yapılacağı hakkındaki 
haberler Beılinde mütemadiyen tek· 
zip edilmektedir . 

Roma : 16 a. a. - Ciano , Al· 
'ıl\anya büyük elçisi Von Mackensenı 
kabul etmıştir . Mesul mahfiller bu 
ınülikat lbakkında pek ketum dav· 
ranmaktadır . 

o u - ~'S'----.·-- a. 

Bu gôrUşmc, iki saattan fazla 
urmı.1 tur. E aııh rne!lcleler TC iht:lllf• 

h noktalRr tetkik cdilmi tir. GörU· 
şUlmcktc qlan meseleler Uzcrindcki 
Fran<>ııı _ Jngiliz mt>tinlcri Molotof& 
tcvdt olunmuştur. 

-So\, et hariciye hnlk komiserli• 

gi mnhriHcrindcki -intiba bu ilk g~r~ş· 
nıe neticesinin ve Fransız • lngıhs 
lnotinlcrinin tetkikinin tamanıiylc mU· 

ait oldu u merkezindedir. 

mıntıkaları gözeten 
harekete hazır! 
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• F NKO ATiNA'DA 1' 
n 

A 

~I 

~ =Gi=C=R=~=Ş=l6=~=~ 

Bir mubasebf 
bir teklif! 

mimi nutuklar taati etdi 

"Ankara'da görüşmelerim Antantımıza verdiği
miz kıymetin ehemiyetini tebarüz ettirmiştir.,, 

Ticaret lisesi 

inşaatın ikmali için ye-
11iden tahsisat geldi 

iSliHLAK RESMi lffi)).ugün gazetemizin sü~•.f, E 
~ rında göreceksiniz kı, h 

susta büyük bir jınar 

Müesseseleri hiç 
tahsildarlar tazyik 

bir suretle 
ederniyecek 

lesine filen başlanıyor. Tarsuslu ffil 
·ı k 1 • • • • l.. "bJ aı e rr.es en erı mşası ıçın uır k 

çeli evler yapı kooperatifi,, Atina : 16 ( A .A ) Dün ak~am-, nını verebilir. Fakat ayni zamanda 
Romanya hariciye nazırı .B. Gafen· hudlarımızdan ötesine bakmıyan ve 

Ot~d,nberi gazetemizin takibet· 
mekte olduğu ve şehrimiz için şid · 
detli bir ihtiyaç halini alan ticaret 
lise binasına geçen sene büdcesin · 
den (22000) lira ayrılarak mezkur 
binanın bodrum katile birinci kah 
yapıldığını evvelce haber vermiştik. 
Bu stfer gerek bu işi süratle takip 
eden ticaret mektebi müdürlüğü ve 
alaki\dar makamların gayretleri, gc· 
reksc maarif vekaletinin himmetiyle 
mezkur bina için maarif vt"kaleti ta· 
raf mdan ık inci parti olarak (02000) 
lirn daha gönderildiğini ve inşaata 

devam edilerek önümüzdeki ders 
yılında ticaret mektebi tedrisatına 

yeni binasında başlıyabileceğini öğ. 
rendik. Bu haber gerek günden gü 
ne ehemmiyeti artan iktisadi faali. 
yet .sahasında çalışanları ve gerek 
çocuklarına ticaret tahsili yaptıran 
ve yaptırmak istiyenleri· sevindir· 
miştir. Binanın İnşası bittikten son. 
ra hinasıılık yüzünden şimdiye ka 
kadar orta okul derecesinde kalan 
ticaret mektebioıizin önümüzdeki 
ders yılında lise kadrosuyla çalı~a
b:lecek bir binaya malik olmasiyle ' 
bir çok çocuc velilerini büyük bir 
derdden kurtaracaktır. Zira bugün· 
kü hayat şartlarına göre orta tahsili 

muş. -ı 

Açık söylemek li:zım gelirStr yuı ko şerefine veril'n resmi ziyafetin başkasının malına hürmet eden biz· 
istihlak resminin tahakkuk ve 

tahsil usulleri hakkında Maliye Ve· 
kiletinden Vilayete bir tamim gel 
miştir. 

tahsilsiz kalan miktarı takibetme· 
sine imkan vermekten ibaret oiduğu 
halde bu kayit şeklinin bazı yerler· 
de tahakkuk ettiği halde tahsil edil 

memiş olan resimlerin de tediyesine . 
müesseseleri icbara sevkettiği ve 
bu muamelenin 2442 numaralı ka 
nunuo birinci maddesinin "' E ,. fık

rasındaki kayde istinat ettirildiği 

anlaşılmıştır • Kanunun mezkur fık. 
rasımn resmin zamanında tediye 
edilmesi halinde tatbik olunacak 
muameleyi zikre!mekte olması ha 
setiyle bütün müesseseler üzerinde 
cebir ve tazyik yapılması manasının 
çıkarılması doğru olmadı~ı bildiril· 
miştir. 

• rf. toı 
hadise, bir komşu sıfatile biz• to l sonunda başvekil M.:tebas aşa ler, bizzat kendimize 'karşıda ayni 

ğıdaki nutku söylemiştir: müsavi hürmet beslenmesini taleb 
Aziz dostum B. nazır: ediyoruz. ayni sarsılmaz sulh azmi 

Size hoş geldıniz demek ve şah· ve ayni şeref mefhumu üzerinde mü· 
sınızda, kraliyet hükumeti ve Elen ıehid bulunan dört balkan antanb 
milleti adına, dost ve mütttfik asil devleti arasında mevcut sıkı tcsanü-

Elektrik, hava gazı istihlak res· 

kadar sevindirdi ise, o nisbette bt' 
kıskandırdı; neden Adanada da 
le bir hamle yapılmıyor diye! 

Bu bahis, bize inşa mevıuurı !ıJ 
muhasebesi fırsatını vermiş bU 

Romen millttinin muhterem mümes- dün l irinci sebehi, budur. 
silıni selamlamak, benim için büyük Bütün büyük devletlerle 'dostluk 
bir zevktir, münasebetleri ıdame etmek ve inki· ı• 

Evvela, altes ruvayal vdiahta şaf ettirmek n.üıterek arzumuz ve 

mi hakkındaki 2442 numaralı ka· 
nunun tatbik suretini gösteren izah· 
namenin 20 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında elektrik ve hava gazı 

müesseselerinin verecekleri irsaliyeler 
üzerine yapılacak muameleden bah. 
sedilirken varidat ve tahsilat idare· 
!erince tahakkuk tablosu muhtevi· 
yatının da tahsilat kaydedileceği 
zikredilmiştir . 

nuyor. 
Türk Sözünün sütunları, bu b ve 

sin sık sık teşrih masası, cidd'. ~ teı 
şebbüsfer yapılması için tahrık dd \,)!( 
lu olmuştur. Fakat, nasıl ve ne 
bilmiyoruz bugüne kadar böyle 
hareket vücut bulmadı. 

maj l"sle Kral Karol ve Rem'n mil· ayni zamanda dostane bir zihniyetle 
leli tarafından gösterilen hararetli kendiliğinden bize verilen ve tarafı· j 
hüsnü kabulü tebarüz ettirmek i~te· mızdan da uüyük memnuniyet ve be 
rımı yccanlı şükran hisleri ile kabul edi· 

Bu hüsnükabul, bu memlekette len teminatlar ve garantiler, istikba· 
haretli akisler uyandırmış ve Eltn le tam itimatla bakmamızı mlimkün 
ruhurıu derin surette müteheyyiç kılmaktadır. 
etmiştir. işte bu zihniyetledir ki, kadehimi 

Bugün bize sizi aramızda görmek majestr. ikinci . Car?l'un_ s~hbitına: ı 
sevincini veren, bir anlaşmanın mu dost ve müttefık asıl mıllctın taatı 

Bundan maksat , bir ay içinde 
tahakkuk eden istihlak resminden 
varidat dairesinin haberdar olarak 

Kızılay haftası 

Her zaman tekrarladığımız f1 

büyük bir saba üzerinde kurulfll 
olan Adana şehrinde imar davası 
halli güçtür, Ve bu dava, reS: 
müess,seler inşaatına ferdi jıış' 

'( 
destek olmadıkça çabucak neli 
lenemiyecektir. 

m 

z akeresi veyahut imzası değildir. Si ve rerahın:t ve , aziz dostum B. na 
zin burada bulunmanız, Romanya ile zır. sizin ve bayan gafeııkonun sih· Adanada sonteşrin ayı 

içinde yapılacak 

KÖYDE BiR 
CıNAYET 

Şu bale göre, ferdi inşaata 
verme'.< için bir "aile meskerı1 

d nı 
yapı kooperatifi,, teşkili çaresiıı dı 

Yunanistam birbirine bağlıyan sar· batlerinize kaldırıyorum. 
sılmaz dostluğun ve sıkı tesanüdün Romanya hariciye nazırı b. ga· 
parlak bir tezahürünü teşkil etmek- fenko, b. mctaksas'ın bu nutkunah 

tedir. 1 aşağıdaki nutukla mukabele etmiş· 
Fakat huradaki huzurunuz, ayni tir: 

zamanda, Bükreş'teki son buluşma · 1 
Bay reis, 

mızdan sonra yerıidtn temas etmek Haraı etli hüsnü kabülünöz ve 

Bir sabıkalı bir 
adam öldürdü 

başka yol var mıdır? 
Muhakkak ki : Hayır! I 
Bu tek şıktan i~tifade edı ~ 

mesi için hiç bir mani olmart13~ 
beraber, bizim şehirde böyle , 
teşebbüs geniş ölçüde vücut bulıtl 

öı 

ve bugünkü enternasyonal vaziyet 
1 
nazik ve güzel sözleriniz. gnek sahil· 

karşısında, gerek memleketlerimizi !erine varırken hissettiğimiz heyeca· . 
ve gerek Balkan Antantının heyeti nı bir kat daha fazlalaştırmıştır. 
üzerınile,:-simly~ı- ~e- irlmarTı"tJa~Tr betli ·ve· bu ·derec~ h~yec:iiıİlfi~v;· 
içinde, fikir taatisinde bulunmak k lb' · d 1 ·ıı t" · ·ı ' 

kafi görmiyen ve ticaret sahasını 
tercih eden bir çok Çukurovalı genç 
lise tahsillerini bitirmek üzere An· j 
kara, lzmir ve lıtanbula gitmeA-e 
mecbur kalmakta ve oralarda bin 
l-.")r v-?h .. ,.,....; ..... lr:••l,.nstalr: V"' vr. 
li erım ağır masraflara sOlcarak ta11· 

Önümüzdeki günler zarfında Kı· 
zılay haftasının yapılması için yur
dun hemen her tarafından hazırlık· 
lar göıülmekte Jir. HaJbuki mevsim 
dolayısiyle bu aylar , Adanamızın 
en tenha ve hareketsiz zamanına 
tesadüf etmekte olduğundan bugün · 
lerde bu haf ta Adanamızda yapıla 
caK oıursa t>eklemıen netıce cıcıe 

edilemiyecelctir. 

Dervişli köyünden Usta Hakkı· 
nın yanında çobanlık yapmakta olan 
Sivaslı Mustafayı. henüz anlaşılmı · 
yan bir !Srbepten dolayı Konyalı 
Mustafa oğlu Seyit Ali Biçakla . öl 
dürmüştür. 

f( ,.•il rİnllV*"ti miit.-:ı~ip firar et· 
miş olduğundan yakalanması hususun 1 

da takibata i geçilmiştir. 

imkanına da maliktir. bı' 
Şuna emin;z ki, Adanads d• 

hafta içinde, bir banka kadar 'it 
gun sermayeli, milyonluk bir 

1181 

meskenleri yapı kooperatifi,, ı,:uııl T 
Jabilir. 

a ımız e, e en mı e ı ı e romen 
müşterek arzumuzun da Lir ifadesidi. ·ıı t" · '- d.., b' "b" · b ğl 

nıı e mı Kar ı;;şçe ın mne a a 
Bugünkü enternasyonal vaziyet .. t k h t ı ·· t 1 yan ı:ıuş ere a ıra an11 ve muş e· 

halen en vahim endişeler vermekten k f ti · d · h" t re; men aa erın erın ıssı ya ır ı uy 
h:ıli kalmamıktadır. Fakat bunun ya d kt d ı .. .. an ırm:ı a ır. 
kında sukun ve anlaşmaya doğru 1 
· k" r - v • • k t• - .d. . Siz, altes ruvayal veliahdın ro 
ıo ışa ını gorecegımıze a ı umı ımız . . . . . 

d manyayı zıyarctıoın bıze vermış ol· 1 
var ır. · · · d h 

F"lh k"k • ti · f duğu, büyük sevıncı ycrın e atırlat 
ı a ı a, vazıye erın en ena· .• 
t il. d .. · · d .. - ğ" k tınız. müsade edınız de, bay reis l,en 

sının ece ı e ecegını uşunme ı a- . . . 
b 1 t k . t . z· h"' .. de şubat ayında sızı romanyada mr u e me ıs emıyoruz. ıra, usnu· .. I 
· ı· · b" ı·~· k safir etmekten ve sızın e balkan an 

nıye ın ve ış ır ı5 ı yapma arzusu k 
k. t h · h" ı · b" · · tantıoın siyaset ve mu adderatım nun ın ve a rıp ıs erme ırını 

t k tt.ğ. · tam emniyet ve dastlukla, miizakere 
er e ı ıne ınanamayız. k" b 

sillerini ikmal etmeğe çalışmakta· 
dırlar. 

Kuvvetle ümit ediyoruz ki, Ada 
namıza modern bir mektep binası 

kazandıran maarif vekaleti bu ciheti 
ve bugünkü ihtiyacımızı nazan dik
kate alarak binanın inşası biter bit· 
mez şimdiki orta ticaret mektebi 
nı lise haline ifrağ edecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Hararet 30 derece 
Dünyanın mukadderatını ellerin· eylemtkten duydutumuz zev ı atar 

de tutan yüksek devlet adamları" !atayım. 1 Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
mn da bütün milletlerin hissettiği ay· Bittabi malumuouzdır, son görüş hava rüzgarlı idi. Ufuklarda kesir 

Bu hususu göz önüne alan Sey· 
han merkui, Adanada Kızılay haf 
tasının en kalabalık ve hareketli bir 
mevsim olan sonteşrin ayı içinde 
yapılmasiyle azami istifadenin te· 
mini mümkün olacağını Kızılay mer 
kezine bildirmiş ve merkez bu tek· 
lifi kalıul etmiştir. 

12 yaşındaki çocuk 

Bir çocuğu 
bıçakladı 

ni sulh azminden mülhem ol"lladık· memizdenberi, ben me~leke_ti_min j bir ıis tahi\kası vardı. En çok sıcak 
!arını bir dakika için bile olsa kabul majeste kral Carolun mumessılı sıfa gölgede 30 dereceye kadar yük Dün Ceyhanda ' Küçük Kırım 
etmek mantık ve hikmeti ıedeyle- tiyle, uzun vir seyahat 'yaparak av seldi. mahallesinde iki çocuk arasında 
mek demektir. rupa tıükumet merktzlerini gezdim. kanlı bir kavga olmuştur. 

Harbe müracaat etmeden bir hal Fakd bugün uzaktan, atinanın mavi Şehrimiz bekçilerinin Bu mahallede oturan Ömer oğlu 
çaresi bulunmıyacak mesele olma· seması altında, mukaddes tepeyi ve elbfaeleri 12 yaşlarında Yusuf, ayni mahal 
dığı hakkında daha son günleıde en hikmet ilahesi mabedinin beyaz me lede bulunan arkadaşı Seyfi oğlu 

Köy ihtiyar meclislerine 
verilen salahiyet 

Köylere taalluk eden, elli liraya 
kadar ihtilaflı işlerin alakalılarını 
beyhude masraflardan vikaye ve işi 
teshil bakımından sulh yoliyle hal 
ve bir karara bağlanması maksadına 
istınad eden ve o suretle köy ihti 
yar meclislerine selahiyet veren 
maddelerin bazı yerlerde yanlış mu· 
amelelere yol açtığı görülmüştür. 
Adliye vekaleti bu hususta teşkila 
tına bir tamim yaparak köy kanunu 
ile köy ihtiyu medislerirıin rüiyet 
selahiyeti tanınan davaların, mahke
melerde bu kanunda tayin edilen 
fahdidler nazara alınarak rüiyet 1 

ediJ.nesioi bildirmıştir. 

Adam dövenin duruşması 

Böyle bir sosyetenin müessislt 
hem kazanacak, hem de .. Adafl9 ~ 
ları kazandıracak ve scvindirect 
tir. 

. Bu mu_hasebenin tatbik kabi~İ~~ 
tınden emın bulunuyoruuz. Arrıı 
recede kaniiz ki, şehrin, zamaf1 ı•~ 
man hamiyet izharında hulunan ıc 
gioleri böyle hayırlı bir işe der 
hal ellerini uzatacaktır. 

Bir teklif yapalım 1 
TANGÜ~,;tı 

~..,.----:-~---.,.....--______,/ 
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selahiyetli ağızlardan yükselen fik· rmer sütunlarını göı düğüm zaman, se Şehrimiz emniyet müdürlüğü, şe 12 yaşlarında Hasan ile kavgaya Karasofu mahallesin:fen ·.Fazıl og· 
d ,r.. 1 d 13,30 Pragram 

re tamamiyle iştirak ediyoruz. yahatinin sonuna var ı5ımı an 1 ım hirdeki mahalle bckçilermin kıyafet tutuşmuş ve Yusuf, nihayet hıncını lu Hüsnüyü döğm~kten suçlu Alide· 1.135 Türk Muziği 
Müşterek bir idealden ilham a filhakika bu mabed, misli olmtyan lerinin muntaıam olması için alaka arkadaşını bıçaklamakla almıştır . de mahallesinden Abdullah oğlu 1 _ •••.• _ Şetarabaıı re;: 

lan, zemanın ancak takviye ettiği tn parlak bir med,niyetin varisi olan göstermektedir. Bu münasebetle Ü Küçük Hasanın yarası ağırdır . Ve Mustafa meşhut suçlar kanununa gö revi. 2 - Dede ef. - Şetarabarı.~~" 
bir doslukla birbirirıe bağlı olan ve 1 avrupanın birliği fikrini temsil etmez zerleri yenilenmesi icap eden bekçi tedavi altına alınmıştır, Suçlu çocuk re Sulh Ceza mahkemesınde yapılan kı - Gözümden gönlümden gitrfl't,~ 
ayni menfaatler ve ananelerle birleş . mi ve muht~şem fakat a.yni zaman l ler i~in lst .. nbuldaki fabıikaya veni t da yakalanaıak hakkında kanuni durnşması sonunda onyedi gün müd. 3 - Sadettin. Kaynak - şaıra .,,, 

· b ı ı k ı · · f ı· j ·- Gerisi üçüncü sahıfede - siparicler verecektir. muamele yapılmıştır. d ti h k 1 şarkı - Gecemiz kapkara. -
4 

/ mış u ıınan rnem e et erımız. aa ı· ~ e e apsına arar veri miştir. ki Artaki - Kürdili hicazkar şar 
yetlerini sulh eserine tahsis etm~k-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~ Neşe ile geçen ömrfımü. 5 - ··~~ 
ten bir dakika fa iğ olmamışlardır. Gözlerinize ne kadar G • • 1 • • -ı Muhayyer türkü - Batan gün ~ , 
Türk ve Yugoslav müttefiklerimiz· K oz er 1 n 1 z metik vey_a surmeyi de ılık_ suya b_a benziyor. 6 -· Bedriye Hoşgii' JıJ 

itina gö.derseniz azdır. t ı b k 1 doğc• le sıkı birlik halinde, altı seneden ırı mış ır pamu parçasıy e temız Muhayyer türkü - Güneş 

A Düşününüz ki onlar si· Ok ı · k · 'h ı ı beri hiç durmadan, Balkan antantının urken veya çalışırken , göz- bestçe girdiği bir odada yatıyorsa. emeyı atıyen 1 ma etmeyiniz. dam ara . · ııs 
D zin hem nazik ve en 1 V 'h 14 oo •1 ı k t rı 111

11 

tecrübeden geçmiş çerçivesi içinde, erioizi arada bir, bir dakika kapa· nız , göz sinirini çok şiddetli bir e nı ayet, yüzünüze sürdiigü · n e~ e e saa~ aya ' 
Avrupanı~ bu mıntaksında, müşte l kıymetli uzuvlarınız.hem mayı ve bir iki saniye içio işinizden ıcıt.ın sademesine maruz bırakma· nüz krem ve pudranın gözleriniz ve meteoroloJI habr:rlcrı. ı<'~ 

de yüzünüzdeki güzel· v" kaçmamasina da itina ~österiniz. e ı 4.10 - 15.30 Müzik ( f(Df' 
n-k azmimizin yarattığı muhadenet N fiğin en mühim unsur- ayırmayı ihmal etmeyiniz. Böyle ya· mak için göz kapaklarınızı yavaş Uzun kirpiklerin faydaları Program ) - Pi. ) 
ve emniyet havasını idame için bü d G I .. I . pınca derhal bir rahatlık hissede· z G- 1 • • k" "ki . K" ·kı . . k d 18.30 Program ları ır : üze goz erı yavaş açını · oz erınız ırpı erın ırpı erınız ne a ar uzun ve " . . p.I) 
tiin komşularımıza işbirliği ve anlaş I . k" cebiniz : Gözü dinlendirmenin bir f I d sık olursa, gözleriniz 0 kadar göze( 18.35 Muı.ık (Melodıler -- ~ 

1 d .. _ o an bir kadm,hiç bir zaman çır ın m;.;ha azası a tın a olmakla beraber, .. .. k . k 
1 

k . lS.4S Müzik (Kfıçük or&.csH8• , 
ma yo un a yuıuyoruz. 1 olamaz. çaresi dt-, hiç bir tarafa bakmak· gorunecc tır. yumuşa ve pu a kır Ş f N . k ) H phrı'" 

Sulb "d r d · t tt ba.-c. hemen hemm yüzünüz kadar toza . . e: ecıp Aş ·ın 1 _ 11m , "" 1 aa ıne erın su e e " ı F k k . . I sızın etrafa bakmaktır. Gözlerinizin pıkler sayesı_nd.e b .. akışla_rın sibiri ar Picıronun veda·ı ( Lfa:ıı·.1 serenad 'J) 
lılığımızden gayri, son harbin tesir- . a att e serıya sız on arı yor- maruzdur. Gözleri her gün yıka· b b 1 r c.ı 
I . makla beraber • mühtaç oldukları yorulduğunu hissedir.ce onları bir tar ve u gı ı goz er, msanı esrarlı 2 _ Amadei _ fnvano (Scrcrıll (ı 
erı memleketlerimiz üzerinde daha ı k d d 1 . . yere dikmeyiniz ' bilakis tamamen mak, çok güzel bir itiyattır . bir şekilde cezbedcr güzel gözlere 3 - MoszkoWski - f:,panyol dıı~,, 

o kadnr fozla mahsustur ki millelet 1 a ar inlenemiyor ve göz C"nnıze h' ld k l · g' 

1 
1 1 • h ıcrbest bırakınız. Yahut da gözlerinizi , çaya ve· sa ıp o u ları söy enen kadınlara 4 - Ralph Hena tzky - Gr iırn pıt 

!erimizin yaşamalarinı ve refaha ka üzum u ıtinayı ta sis etmiyorsunuz bakınız: onlara bu cazibeyi, bu mik bir daha gitmeliyim (Vals) 5 -
vuşmalarmı teminden baŞka bir em Şurasını unutmamalısınız ki , sinir Gözler için sıhhat fartları ya papatya suyuna batırılmış temiz natisi kudreti veren, ipek gibi yurrıu ul Lincke - kapri (Scrcnad) c ) 
el gütmemizio imkanı yoktur. Bize: 1 yorgunluğu çok defa gözlerin yor· Sabahları, gözleri ışığa alıştır Hr pamukla silebilirsiniz akşamları şak ve hafifçe münhani kirpiklerin 19.15 Türk müziği (Fasıl h:~:ııı' 
ancak uzun bir sükun devresi, dahili gunfu~undan ileri gelir • mak lazımdır.Eğer gün ışığının ser- makyajınızı silerken kirpiklerdeki koz gözlerd serptikleri gölgedir. 20.00 Memleket saat ayarı, 
kalkınmamıza devam etmemiz imka· ve meteoroloji haberleri. al!"------"""'.,__.,. __ ır:ıc;ııı ... ..;- 20.10 Neşeli plaklar - R· 
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B. Gafengo 
Atinada 

Uzak Şarl{taki 
vaziyet 

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

ıııı 

Mille·( meclishıde 
1 

Ekhezden payasa l 
kadar hudut \ 

muamalesi kaldırıldı ' 
Ankara : 16 (Telefonla) - 'Bü 

yük millet meclisinin bugünkü 
toplantısında söz alan Başvekil dok 
tor Refik Saydam meclis ruzname· 
sinin beşinci maddesinde bulunan 
ve Meydanıekbezin bir kilometre şi 
mali şarkısındeki 312 numrolu hu
dud taşından Payasa inen sahada hu 
dud muamelelerinin kaldırılmasına 
ait kanun layihasını müstacelen 
ve tercihan müzakere edilmesini İS· 
lemiş ve bu talep tasvip edilerek 
\lkuııan sürekli alkışlarla kabul olun 

muştur. 

Kayseride asri 
bir mezbaha 

Kayseri: 16 a.a. Beynelmilel 
hir şöhreti olan Kayseri pastırmacı 
lık san'atının inkişafını temin edecek 
olan asri mezbahanın temeli bugün 
atıldı törende belediye rei~inden son 
ra söz alan ~ali Şefik Soyer mezha· 
nın halkın sihatı ve Kayseri iktisadi 
durumu üzerinde yapacağı tesir ile 
önemini tebarüz ettirdi belediyenin 
verimli çalışmalar ile pek yakında 
şehir su tesisatının da yapılacağını 
müjdeleyen sözleri sörekli alkışlıarla 
karşılandı. 

rRANSA'DA 
UMUMi AF 

Fransız meclisi af la
yihasını kabul etti 

Paris : 16 (Havas) - Mebusan 
meclisi, Fransa Reisicumhuru Bay 
Lebrun'un ~ yeniden seçilmesi mü. 
nasebetile parlementoya tevdi edi· 
len umumi af kanunu layihasım mü· 
zakere ve kabul etmiştir. 

- ikinci sahifeden artan -

da müellim harabesi ile, bu müşte 

rek mali mevrusu bir kere daha kır 
mak istiyeceklere beliğ bir ihtar 
teşkil eylemez mi ? 

Antantımıza mt-mleketlerimizin 
ortasında bulunan merkez idağ silsile 
sinin ismini vermiş bulunuyoruz fa 
kat Balkanlar ne bugün alp dağları 
nın yamaçlarına kadar uzanan Yu· 
goslavya üzerinde ne ahalisi karpat· 

ların her iki ya~acına yaşayan Ro
manya üzerinde ne ayrıca anadolu 
dağlarına malik bulunan Türkiye Ü 

zerinde, ne de ilahları ezeldenberi 
Şuşİng stkı olemps'de oturan Yunanistan üzerin 

de hiçbir zaman kati tesir icra et· 
Polis nezaretinde 1 miş degildir eğer antanlımızı bir da 

1 

ğın himayesine koymak icabetseydi 

Berlin : 16 a.a. - E'lki Avustu. bütün tepeler arasında en küçüğünü 
rya başvekili Ş ışingin firar etmiş 1 bugün gö_l~esi altında aranızda. bu.l.un 
olduğuna dair ,.cı ebi memleketlerde mak zevkını duyduğumuz tepeyı ku· 

deveran eden şayialara rağmen Vi· 1 çüklüğüne rağmen üçbin senedenberi 
yana Gestapo'sunun :merk~zi olan 

1 
bütün şahikaların üzerinden bakan 

1 
Metropol otelinde ~bulunmaktadır. oelmpi s~çerdik. 

Refıkasmın her hafta muntaza· Burada ders vermiş olan üsta<l 1 

man kendisini ziyaret etmesine mü· ların ve onlann şanlı telmizlerinin ha 
saade edilmektedir. tıraları aramdan site aşkının urnu j 

mi menafie ve vatan huriyetine bağ 
!ılığın ne olduğu öğrenilir yine buu İstanbul ~elediyesinde 

1 
müfettışlerin tetkikleri 

lstanbul : 16 ( Telefonla ) - IJ 
.:ıydanberi lstanbul belediyesinde tel 
kikler yapmakta o1an mi.ılkiye mü
fettişleri çalışmalarını bitererek tah 
kikat fezlekesini Dahiliye vekaletine 
yollamışlardır. 

lar bizlere milletler arasında hakiki' 
sulhun ue olduğunu anlatır bizler 
antantımız içinde, İşte bu derslere sa 
dık kalmak azmindeyiz birliğimiz 
çok iyi söylediginiz gibi ecdadımı· 

- Birinci sahifeden artan -

Konferans aynı zamanda İngiltere' 
nin teklif edeceği her türlü mutavas· 
vassıt tesvıye tar7.mı reddelıneğe de 
karar vermiştir. 

Japon makamının heddi mahalli 
müzakerelt·rle mahalli lbir meselenin 
halli olmayıp ingilterenin bütün çin 
siyasetinin değişmesi ve Çindeki ecnc 
Li imtiyazlı . mıntıkahı11 meselesinin 
kati olarak halli :olduğundan: Tokyo 
hükumeti şimdiye kadaı alınan tedbir 
lerin kafi ge'mediğinc ve Tiençinin 
mıntıknsına karşı yeni . tedbirlere tevcs 
süt etmeğe karar vermiştir. 

Aynı haberde mevzu hal suretler 
devresinin maziye karışmış ve bütün 
imtiyazlı ecnebi mıntıkaları mesdesi
nin esaslı surette halli zamanır.ın hel· 
miş olduğu netice olarak kaydedilmek 
tedir. 

Londra 16 a. a. - Çemberlayn 
bugiin öğleden sonra Avam Kama 

rasmda Tiençin vaziyeti hakkında 
beyanatta bulunarak ezcüml~ demiş 
tirki : 

- Tokyo'daki lngiliz büyük el
çisi Sir Robert Craize, Japonya ha. 

riciye nazırı Aı ita nezdinde teşebbüs 
te bulunarak Tiençin'deki selahiyetli 
japon memuru tarafından yapılan ve 

meselenin mesul Çinlilerin japon ma 
kamlarına teslimi suretiyle halledile
miyeceğini ve ablokanın içindeki in. 

giliz makamlarının çok d:ıha geniş 
bir teşriki mesaisini istihsale matuf 

bulunduğunu bildiren beyanatın ta· 
zammun edcbilt'ceğini vehamete na 
zırın dikkatini çekmiştir. 

Böyle bir talep, memleketimiz
den daha az alakadar olmıyan diğer 
büyiik dt!vletler için de mühim siya
si meselt!r ortaya koyacaktır ve Fran 

Heyecan ... Neş'e . . . Zevk . . . Korku . .. Ve Hayranlık 
Toplayan Hüyük Program 1 .. . 

Asri • 
Si e a 

Bu gün gündüz Bu Akşanı 
2 30 da 20,45 de 

B .. .. k K" .. k' Genç İhtiyar, bilhassa Çocuk Babaları ve Çocuk Vclil 
uyu uçu ' ' · K 1 ki Ç 1 k K 
l 

. '. T k bir alaka ıle arş ı ayaca arı a ı~ma aygusu, 
erının aş ın l . 

Arkadaşlık Duygusu ve Bunlara nzımaın eden doğrulnk, 
sadakat mefhumlarını bir araya toplayan 

Orta Mektepten Emil Ve Arkadaşları 
Şaheserini Sunmakla Bahtiyardır. 

. . ( FRlfZ RASP - Ve 3 >OD Mektebli Çocuk ) 
Oynayanlar · -

AYRICA K kudan Renkleri soldurnn her tarafı kıyaınrlc 
or döndüren - Gönülleri zehirli alevlerile delen 

Korkusuz KLırşun 
Oynıyan : - ( FRED SKOT ) 

__ D_i_k-ka_t_: --;-Y-;-a_z_ tarifesi başladı 

S
. d h"l" u-te'"'ddit vantil5.törlerle çok serin bir hale gctıri lmck t<·dır 
ınema a ı ı m .. 

Fiatlar : 
Balkon 25 
Duhuliye 15 

kuruş Talebe ve Öğretmenlere 20 kuruş 
1 O kuruştur . 

" 
250 

n " " 
Asıi 

Telefon 

------------~ı~o:~46;;....--------------------
--------------------------------
STEAUA R 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükfın1et cadde~inde 

•• 
Om er Baş eğ ez 

Ticarethanesi 

GAZ, 13ENZlN ' MAZOT VE MAKİNE YAGLARI 

Telgraf: BAŞEGME.Z 
Kaput bezleri Tedavüle çtkarılan yeni 

banknotlarımız 

z ian kalan ma!ımevrusumuzun mü· 
dafaasına ınemle ketimizin isiikliiline 
ve anlaşma ve uzlaşma zihniyeti ila 
fakat ayni zamanda bu ğüç anlarda 
çok lüzümlü cesaret ve katiyet ile 
takip ettiğimiz sulh gayretleri yolu. 
na münhasır bulunmaktadır. 

Ankaradaki görüşmelerim antan 
tımıza v~rdiğimiz ehemmiyetin kıy· 
mt tini tebarüz ettirmiştir. Sizin yük 
sek otoritenizin ve hikmetle dolu ze I 
kanızın bu müşterek esere sizjn de 
söylediginiz gibi bütün sulhperver 
niyetleri şeref his iyatını ve layık o 
lduğu parlaklık ve otoriteyi verme. 
ğe mühim surette yardım edeceğin· 
den eminim, Bay reis. 

sa ve Amerika hükumetleri sıkı te 61 
ması ınuhataza edilmektedir. Bir ta · ~------------~-----------...... ~
raftan da lngiltere hükumeti bir tah 1 

Telefon: 168 

Ticaret odasına yollanan 
sle!' yeni bir kararname 

Kaput bezlerinin tip ve evsafı 
yeni bir kararname i.1': tesbit edil~iş 

1 fü" dir bu kararname yılayet vastasıle 
. Jt Ticaret odasına tebliğ edilmiştir. Bul 
1ı• kararnameye göre, bundan sonra 
t~ memleket dahilindeki f abrikalarcia 

dokunacak kaµut bezleri, karerna· 
medeki tip ve evdafı haiz olacak 
tır. Bıı tip ve evsafı haiz olmayan ka 
put bezleri satılmayacaktır. Ellerin 
de kaput bezi bulunan müesseseler 
ticaret ve senayi o1asına murac3at 

O 
ederek ellerindeki kaput bezlerini bu 
ayın 29 na kadar damğ:ılatdıracak. 
lardır. Bu yeni kaput bezleri tip ve 
evsafı hariç olnrak satilacaktır. 

Bir hırsızın mahkümiyeti 

Devlet Demiryolla•ına ait Vago.I 
tahtası çalmaktan suçlu ve mevkuf 1 
Erzurumlu Hüseyin oğlu .Ômcrin As 
liye Ceza mahkemesinde yapılan du· I 
tuşması sonunda bir 'sene iki ay hap 
sına ve oka dar da emniyetiumumiye 

1 

nezareti altında bulundurmak 'cezası· 
na mrıhkum edilmiştir. 

-
20 15 Türk müziği ( Sazla peşrev 

ve saz scmailc.ri ) 
20,30 Tüı k muzi~i ı - Selahat· 

lin Pınar - Hica1 şarkı - Hasla 
kalbimde açılmış. 2 - Suphi Ziya
Hicaz divan - Dün gece yesile. 3-
3 - ishak Varnn - Hüseyni şarkı 
Baygın suların. 4 - Saadettin kay· 
nak - Hüseyni Türkü - Göresinmi 
geldi. 5 • . . . . . . .... - Hü
seyni Tüıkü - Meşeli meşeli 

20.50 Konuşma (Dış politika hn. 

dıscleri) 
' 21.05 Temsil 

e~ 22.oo Haftalık posta kutusu. (Ec. 

el 

nebi dillerde. M- ·x.· 
22. 30 Müzik ( Dans uzı6ı 

- Pı.) z· t 
23.00 Son ajnns habcrlcı, .ıraa ' 

tsham tahyilal, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (Cr.ıband) P.I 
23.55 - 24 Yarınki program 

ı 
Türkiye Gümhuriyet Merkez ban 

kasının 15 ikinci teşrin 1937 tarihin_' 
den itibaren tedavüle çıkarmıya baş · 
ladıgı yeni lıarfli banknotlardan 
15 - 6 - 1939 tarihine kadar iki 
buçuk liralıklardan 7.310.000 beş 
liralıklardan 41.177.B85. on r liralık· 
!ardan 27.h35.480, (elli liraklardan 
32.564.900, yüz liralıklardan 33.053 
900 lirak olmak üzere yüz kırk bir 1 

milyon dokuz yüz knk iki bin )ÜZ 

altmış beş lira ttdavüle çıkarılmış 
ve mukabilinde eski harfi\ banknot· 
lardan aynı miktar tedavülden kal 
dırilmıştır. 

kik kontisyonu teşkili hakkındaki tek 1 ~~~~~~~~~~-~-------~~~--~~~~~ 
lifin japonya tarafından reddedilmesi Yenı· çıkan kanurı ve nizamlar 

Atina ve Belgrad 
elçilerimiz de 

biiyük elçilik oluyor 

Kadehimi, elen milleti için emin 
ve müdebbir bir rehber olan majes 
t0< kral Georges'un sıhhatına kal· 
dırıyorum ve Yunanistanın u~umi 

işlerini bu karar büyük otorite ile 
idare eden birinci müşavirinin, sizin 
sıhhatınıza İçiyorum gerek refikama 
gerek bana göstermiş oldukları bu 
derece nazik hüsnü kabulden dola· 
yı Bayan Metaksas'a bütün kalbimle 
teşekkür etmeği kalbime bir borç 
bilirim. Atinanın ölmez şan ve şere 
fine Romanyanın sadık dostu Yuna 
nistamn refahına içiyorum. 

ve ablokanın üzeı ine hadis olan \'a· 
ziyeti tetkık etmektedir. 

Başvekil, bir mebusa cevap ve· 
rerek şunları ilave etmiştir . 

- Vazıyet vahimdir. ittihazını 
kaıarlaştıracağııııız haltı hareketin 
ne olacağını şimdi söyliyemem. 

Vaşington, 16 a.a. - Hull ga. 
z~.tecilere. be~nna~ında alakadar hü. I 
kumetlerın Tıençm vaziyeti hakkında 
gerek Çindeki müıne:;silleri ve gerek 
Paris, Londra ve Vaşington'daki mü. 

ımessilleri vasıtasiyle tem'!sı muhafa
za etmekte olduklarını bildirmiştir. 

Honrkonk: 16 a.a. - Çekia ajan 
sı bildiriyor : Şanghaydan verilen ' 
malumata göre japo:ı genel kurmay 

1 

reisi Prens Kanin Şanghay'a geleıek 
aske1i ilir konferans toplanıı~tır. 

' Ankara: 16 - Anadolu ajansı· 
nın haber aldığına göre, Cumhuri
yet hükumeti Balkan misaki müt 
tefikleri olan devletler nezdindeki el 
çiliklerini büyük elçiliğe yükseltme 
ğe kdrar vermiş ve keyfiyeti Atina, 
Bükreş ve Belgrat hükümctlerine res ' 
men bildirmiştir. 

--------1 llALl\l.\\IZJN ~N ÇOK SEYDiGI CAZiP SiNEMA YIDIZI 

Danielle DarriueX 
Buyuk Sincmn Mlhnnıcres i olnr nk 

Müttefik hükumetlerden ahiren 
büyük elçiliğe tahvil edilmiş olan Ro 
manya'nın Ankara clçiligıne zamime: 
ten Yunanistan ve Yugoslavya elçi 
likleri de büyük elçiliğe yükselle 
meleri mukarrerdir, 

Yazlık Sinemanın 

Seyhan Kızılay Merke
zi Başkanlığından : 

Seyhan Kızılay Cemiyeti mer
zine ait olup müzayedeye konulan 
35 nuınrolu dükkanın bir senelik ki 
rasına sürülen pey ha<ldi layık gö. 
rülmcdiğinden otürü 23-6 -939 cu 
ma gününe bırakılmış ve saat on üç 1 

AKŞAM BU 
Takdim 

Aıııcrikada .. nıptığı 

Edeceaı 

ilk ve son filmi 

i Paris ÇiçeğCİ 
~ -~ 

Frnn · ı zcn Sözlu ncfi Komedi Şnhescrincle Buy,ık bir ar(i , f , 
Hnkipsiz bir !!İncnıa Yıldı zı \ 'C .Mukcmmel bir l{onıcdicn 

olduğunu isbnt edecektir 

Bu Filmde bilhasa DANIELLE OARRIUEX'nin göstereceği 
muhtelif ve on son Moda Saç Tuvaletleri Bayanların mornk 

ve tocessOsOnCl colbedocektir. 

Pro grama llAve t e n 

10762 

l:ıtanbulda Yapılan 19 Mayıs Gcııı;lık 
Bayramı ile S.ıldıray Denizaltı Gemi 
sinin Törenle Denize indirilmesini 

Göstcım Film. 

te ihale katisi icra olunacağından 1 
taliplerin vaktı ~-uayyende müzadeye' 
iştirak eylemek uzere hazır bulunma 
ları ilan olunur. 10761 r----------~---------------1 

i 

1 

H ,.. larına karşı pasif korunnıa ava taarruz . 
Nizamname sı 

2 

/\. ( /f(lf/1111/H' o: J068U 

_ Dünden artan · 

1
• ti ce ayı ılacak kabiliyetli ikişer pos\n komu 

Madde 186 - Vi aye er 'kınlarınd a askeri fabrıka varsa oradn, 
d ki rde veya ya J 

tanı, bulun u arı ye d k' kolorduların istihkam t bu rlLirın.:ı:ı z ru rı 
yoksa kendi ınıntakaların a .d

1 

1 .,k üzere - kursa tabi tutulu rlar. 
• . d elere aı o ınn 

masrafları hususı 1 ar 1• olmak üzere 30 santtir. 
• ve amc ı 1 • • Müddeti nazarı 1\1 .. d .. l"iğü fabrika bulunan yer erııı cıva. 

"k 1 Umum u ur l d k' ·ı· Askeri Fabrı a ar d k t a nlıkları da ııııntaka l rnn ı vı ayet 
kolor u o:nu 

rındaki vilayetlere ve •-·ı 1. · ı r 
7tı zaman uı ( ıru e . . • f b . 

lere kursun başlıyaca0 • 
1
. terbiye için her vı layet, asken n rı · 

87 - Amelı ta ım ve . .. k 1 Madde 1 t • e edeceklerı muessese}e omp c 
k • fabrikaların avsıy . . k d ki 

kalara veya as eıı . . b boın'1a kursa 1ştıra e ece er· 
b b sı siparış verır ve u 

bir tayyare om a .. d · · 
k erine gon erııır. k 1· le beraber urs Y k " mirliğınce birer vesı a verı ır. 

.. olanlara ·urs a 1 
Kurs görmuş ' I k 5 görmüş ohın posta komutan arı lnra· 

1 d'g· er şahıs arı ur . . .1. Posta arın 1 
• d ılacak kurslardıı } e t ıştırı ır. 

l• t erkezlcrın e aç d b. d . . . 
fından vi aye m 1 ayrılan şahıs la r, beş "ene e ır eğıştırı~ 

188 - Posta ara ' . 'd Madde . . . ta in edilir. Ve yeııı şdler ve şahıslar yem en 
lerek yerlerine yenılerını y 

kursa tabi tutulurlar.. tlanııynn bombaların kaldırın postası ıçın hi 
Madde 189 - Bır P1~ t si 5 numara lı cetvelde gösterilmiştir. 

.. .. 1 malzeme ıs e • . d k zumlu goru en 
02 

lı kanunun 12 ıncı maddesınt' ,\yllnara n. 

dd 190 - 35 sayı . .. 
Ma e c:.. men rröıiilmiiş olan bu Nızamnnme hukunı 

devlet "'uras . b • • • -

leme alınmış ve bıf~~ığınııı ertesi gününden ıtılıaren }urtımrğr 
teri Resmi Gazetede · 

başlar. f bu nizanınamt• hükümlerini icra vekılleıi hc)rlt }U" 
Madde 191 - ş 

rütür 
Cetvel : 1 

Elektrik işleri teknik onar ma takımlarının lq, hwllı 

aşağıdaki liste elektrik işler i kknik onarma t akııııl J ı ının t ı.hı cıtı ıçın 
bir rehber tcş~il eder. 

Aded 
2 Kazma 



Adana Borsası Muameleleri 
--PAMUK ve KOZA ---

KiLO FIATI . 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
E.n çok 

K. s. K. S. Kilo 
Koza-- ~ 

, __ ---==-->r ... =-= - - -1 Piyasa parlafl _ • 36,75 
Piyasa temizi • 

1 

1 
Kfevland 35 1 

YAPAGI )ı 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - Çl~IT 

Yerli .. Yemlik,, 
.. "Tohumluk,. 4,50 5,50 

~ 

HUBUBAT - 1 Bu~day Kıbrıs 3,50 

.. Yerli 342 

.. Mentane 
Arpa 3,50 3,70 c 

Fasulya 
Yulaf 3,18 
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumn 
Mercimek ' 
Susam - 18 1 - u N-

Dört yıldız Salih 
... üç .. .. :.s ..::: Dört yıldız Doğruluk Cll 
~~ üç ..2 ı: "' . --o - Simit :-= Cii " ~;,. Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
C"I u-

üç ...... .. .. -
Simit .. 

Liverpol T clgrafları 

,., .... 1 
Kambiyo ve Para 

16 . 6 I 1938 iş Baukasındttn alınmıştır. 
. ı ·~rıe -

Hazır 5 79 /,ırd 

I== - -
~ Rayişmark 

Vadeli 1. 5 05 
,~ Frank (Fransız) 3 35 

Vadeli II. 4 70 ~Sterlin (İngiliz ) -5- 93 
4 49 DOlar ( .Amerika ) - - !26 61" Hind haıır 

Nev~ork 9 24 -Frank ( iSviÇre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

•• ft 

32,000 LiRA MUKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 .-\ğustos, 1 Eylfıl, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

--- iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 . Lira 
5 

" 
1000 " 

~ .000 • 
8 " 500 " 

4000 .. 
16 .. 350 .. 4000 .. 
60 .. 100 • 6.000 .. 
65 .. 50 • 4.750 " 

250 • 25 
" 

6 250 .. 
435 32 000 

T. fş Bankasına para )alırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

or. uzaff er Lokman 
iç hast(!lıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast., arını kabule 
başlamıştır. 

'---·--------------------------------------------------: 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alına~yada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahkyin saat 12- 8, ökleden sonra 

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

Seyhan Clefterdarlığından • . ,. 
Belediye Belediye Muhammen K. 
k. No. Ada parsel Mahallesi Cinsi 

57 93 6 Saçbedestan dükkan 350 
Sarıyakup 

53 93 8 " il 300 
2/11 100 38 Eskihamam " 

300 
29 146 25 Uluca mi 

" 
250 

10 181 16 Karasoku 
" 

450 
kemeraltı 

13 89 11 Yemeniciler 250 
Sarı!ıakup 

45 94 9 Kapalıçarşı 
" 

450 
Döşeme Bahçe yeri 129 90 

" Hane 150 

" Arsa 400 

7 139 26 Ulucami Irmak hamamı 5000 

3 90 2 Sarıyakup Dükkan 150 
köş'cerler 

Yukarıda evsafı ve muhammen bedelleri 
çıkarılmış ve ihale günü olan 14 6 939 tarihinde 

kıymeti 

M2 

12 

11 
15 
1~ 

7 

12 

8 
866 

3i5 

103 

17,5 

ve bazılarına da talip zuhur etmemiş olduğundan ihale müddetlerinin ·on 
miştir. isteklilerin 24 6·~39 tarihine kadar Cyüzde 1,5 teminat akçalarile 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 10758 

Tapu senedinin 
Numara tarihi 

00 00 

M. 
müstemilat 

00 

.. 

6 Ağustos 310 16 sehime 5 sch 
mi maliy: hazinesi beher metre 
murabbaı 

18 Nisan 938 24 sehim itibarile 
5 sehmi maliye hasinesi 2 kat üze · 
rinde 6 odayı havi 

l 6 Niaan 938 216 sehim itibarile 
54 sehmi maliye hazinesi 

864 hissede 28 hissesi hazineye 
ait 1624 liradır. 

1 • . ~ 

· Hizmetçi ara 
Evde çalışmak üzere d 

metçi kadın aranmak!',. 
. e " yenler idarehaneınıZ 

etsinler • C. 

Gavrim~nkul ~~ 
ı lçıK artırma ıl 

D. No: 939--1235 
Adana 1 inci icra d•~ 

Açık artırma ile paraY' 
gayri menkulün ne oldui'l 

151 No. lu bir arsa ıfıl 
Gayri menkulün bu1urı • 

ki, mahallesi, sokağı, nul'fl 
Türkocağı mahallesinde. . 

Takdir olunan kıyrnet' 
Tamamına 450 lira. " 

)'erıt 
Artırmanın yapılaca~ı ,ı 
20-7-~39 Perşembe 58 

3- 8-939 " ~ 
1- işbu gayri menk~h 

şartnamesi 1616/939 tarUe 
haren 1235 numara 
icra dairesinin muayyeP oıı 

herkesin görebilmesi için ııÇ 

lı 

!etle 
tnk 

nuş 

lar, 

zırı 

scy 

hnt 
on 

rUnc 

nçı~ 
ltriı 

, Adana Belediye 
tinden: 

Riyase-

1 

yazılı olanlardan fazla ~ 
malC istiyenler, işbu şa 

-'"=---~-------.. ...... ~--~--------...... ~~ \ 1235 dosya numarasilj 
yetimize müracaat etoı 

Diş tabibi 2 - Artırmaya iştirik1' 
ı k . Ol. 

dir 

yılı:ı 

de ı 

1 

Eski istasyonda Hamit Şadi, Re Hüsnü Reşit Soykan 
şatbey mahallesinde Mehmet Şen, 

' . ALidinpaşa caddesinde Asri fırın ile Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 
Uıucami civarında Saffet Eıaslanın 
imalettikleri somun- ckmtkltr yerli Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
dört yıldız undan yapılmaktadır. kar:şısında 

Bu ekmekler gerek fırıolc;rda ve 119-156 10116 Numara : 200 
gerekse sabş yerlerinde sekiz kuruşa -=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
satılacaktır. Bu fiyattan fazla talep • 

Yepyeni llir 
VE YENi MÜSTECiRiN 

tesisatla 
iDARESiNDE 

Ç i f 't eh an 
edildiğinde en yakın belediye me· 
murlarına veya karakollarına müra 
caat edilmesi ve badema Anadolu 
unlarından yapıları Birinci ekme~in 
kilosunun 9.5 ve ytrli undan yapılan 

ikinci nevi ekmeğin ( Pidenın ) kilo 
sur.un da Yedi kuruştan satılacağı 
ilin olunur. 10757 

Adana belediye 
riyasetinden : 

j Kaplıcası faaliyete geçti 
1 Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 

Hazir;ının 20 inci salı günü saat 
14 buçukta. toplanacak olan beledi 
ye meclisi mesai saatlarının değişme 
si dolayisilc içtima o gün saat 10 da 
yapılacaktır. Sayın üyelerin malumu 
olmak üzere ilan olunur. 

10750 

Belediye buzu 
Belediye buzunun beher kilo 

su her yerde 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 bu1unulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü 
racaat etmelerİııİ sayın halkımızın 

mtnfaatleri icabından old~ğunu Lir 
kere daha ilan ederim. 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

15- 20 10642 

Feke C.H. Partisi 
başkanlığından: 

Feke İlçesi C.H. Partisi kurağı 
nın partimizde mevcut planda (882) • 

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KARLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya K!aplıcalarından 1 Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane' taşı, 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

lira Kr. -
Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücrnli 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( ~ kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

Büyük istifacieler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehah 
haliyle 

~ aphcasını bugürnk 
bir kere görünüzü 

~ra (9~ kuruşa yapılabileceğine da ~~~-~~~~~~~-~~~---r~-~~~~~~~~ 

ir yapılan hşifname mucibince 14-'---~ .... .--"--!~~,--.- Yazıhane nakli 

'l3 

6- 939 tarihinden itibaren (20) gün Antalya nakliyat şirk~ti acentesi 
müddetle eksiltmeye çıkardmıştır. Bu gece nöbetçi eczane Fasih lncirlioğ'u yazıhanesini Yağ 
Talipleıin bu müddet zarfında Feke Yağcamii civarında cami yanında Selanik Bankası kar· 
parti başkanlığına müracaatları ilan Ali Nasibi eczahanedir şısma naklettiğini muhterem müş· 
olunuı, tcrilerine bildiri~. 

10760 2-3 10756 

nda yazı ı ıymctın ;O 

tinde pey akçasile vc'f' 
bankanın teminat mektll 

edilecektir . (124) . 
313 

ne 

lnr , 
de 
tın 

k!l 

3 - lpotel< sahibı ·rtlf 
diğer alakadarların ve 1 ~J 
sahiplerinin gayri nıen ·ı 
deki haklarını hususile f ııı 

11 
rafa dair olan iddialarıfll jl 
tarihinden itibaren 2?,.kl' 
evrakı müsbitelerile bı~J,Clr 
riyetimize bildirme:Ierı 1 

,.;( ay 
rııı ;ı• ce~ 

sıyc 

Tu 
zn 
bu 

Aksi halde hakları tar~lill lcrJ 
bit oldıkça satış bed sıpı>I 

1 ;ıat· (aşmasından hariç ka ı 1 tın 
4- Gösterilen gündetl M 

iştirak edenler artırma ~~~1 imt 

okumuş ve lüzu"'!lu mka ~I f ~1 
ve bunlan tamamen a 
ve itibar olunurlar. 

11 
5- Tayin edilen zafll:1, 

menkul üç defa bağnl~·fıt 
en çok artırana ihale e 

11 

arbrma bedeli muhamrne~ 
yüzde 7 5 şini bulmaz ,•e) J 
tiyenin alacağına rüçha~t 
alacaklılar bulunup ta t 
lann o gayri menkul ile 

muıl 
miş alacaklannın mec ,.t 

B 

m 

m 
lcr 

d 

laya çıkmazsa en çok .. JJ et' 
ahliüdü baki kalrn~k ııt1 5 15 gün daha temdıt ve 1ı 
ayni saatta yapılacak. ' 1 
bedeli s a t ı ş istiyeııııı ıı~ 
rüçhani olan diğer alad 
gayri menkul ile tenıin ~ıı} ;n. 
cakları mecmuundan fa .j; iç" 

şartile, en çok artırana d~IJ11 
Böyle bir bedel elde e b. d 
yapılmaz Ve satış tale 

1

11
c!i! 

k 1 "e 6- Gayri men u 
1 

.,•t) 

le olunan kimse derha ıt1 
"'hl t .. d yı ver mu e ıçın e para diS 

kararı fesholunara~ ke~tl)ıl 
vel en yüksek tekhf te 11 

arzetmiş oldu~u bedeJle,ıe' 
olursa ona, razı olmaz, :;o 

.. fll" 
mazsa hemen 15 gun ~ 11~ 

ge 
ru 
m 
nı 

tc 
v 
m 

t ia 

I" 

işl tırmıya çıkarılıp en ço d,~ 
le edilir. iki ihale ar~sde ı/. 
geçen günler için yuzd·ğtl' ~~ 
sap olunacak faiz ve :ıııll~ s 

aynca hükme hacet k3t9~ t c 

muriyetimizcc alıcıdan (~ :~ 

da f ı uı 
A r s a Yukarı J k 

. " ~0, 71939 tarih 'ö~'~ 
icra memurluğu odasın 

111
ot11 

gösterilen artırma şair 1111' .
1
,. 0 ıı 

sinde satılacağı ı an 

. ,,,~ 
Umumi neşrıyat .. fil 

Macid GtJÇ~ 
·.. •• ı0• 

.Adana Türk!iozıı 

J1 

l 


