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Ana vatan ve Hatay büyük bir sevinç içinde 
Türk - Fransız yardım paktını 
ve Hatay anlaşmasını bütün 
sulhcu Avrupa alkışlıyoı~ 

ÖIUmUnden sonrada eaerlerl muzaffer olan, 
Hata ym kurtarıcısı Ebedi Şefimiz 

Ebedi Şef, 
• onuneserı: 

HATAY 
FERiD CELAL GÜVEN 

at:ıy d~v:lSl , Ebedi Şef 
AfotUrkun elimle· ve di-

lindc Turk milletinin bu
yuk bir ruyası olmuştu . O Buyuk 
in'lnn, i:jmrUnlln en ıztırnplı gllnUnde 
bile bu da vruıın kapısını bekledi. Mil
letine vaclctii~ini ,·erebilmek için azi?: 
h:ıynlı onun için bir kı~·met olmnk· 
lan çıkmışlı. Sahip oldudu varlıklar· 

dan hiç birini esirgemedi . 
Bayramı içimizi coşkunfo.ştıran 

I l:tbıyın nnavntana dönUşUnU, O gö· 
renıetli. Fakat hepimiz bu sevinçli 
gtınlcrimizde Orıun aziz hatırasına, 

varlığına yUreklerimizi veriyoruz, O 
buyuk İnsanın nd101 , I fofoyln bera· 
ber anıyoruz . 

A taturk gilıi bth·Uk millet ba .... . ) 

lan, hLI,\ Uk ideali~tler , başladıkla· 
nnı, yapbkformı daima milletlerine 
mııl edt.'rler. Tasav-.ur ettiklerini vn 
hn vntlarında görUrler vn "Örmczl;ı•. 

- ' v o 

Fakat,onları mesut ve mutmain eden 
ŞeJ· ba~Indıklarını kendilerinden sonra• 
ikmal edeceklerin movcut olmasıdır. 

Ataturk Hatay davasını Turk 
milletine bırakaııştı. Turk milleti ba· 
şına gcçirdi~i Milli Sefile bu buvuk, 
kudsi davaya .Atatu~k devrind~ ol
du~u gibi başlnı, cnnıııı koydu, ham· 
leleri durmadı . çunku ; J fatay Turk 
milletinin başkasından gasbetmek i~
t~di~i, haksız bir toprak parçası de
gild ı. Atnturk davn],,rının hiç bir 
znman ınuvaffakıyet:sizlil;;C" uğranıanııs 
olmnıunın sebebi AtalU k 1 • 1 > 

· 11 · ' r <ava arının 
ını ı ve haklı dAvnlnr 1 l 

l\'l ıı· ..., f• . 0 ma,.ınt andır. 
' ' ..,.c ın ırad c ve idaresi lll· 

ltııdn, llntn.~ diiva,.ındn ld .. 
1 l 

0 ugu gıl>1 , 
h l•ı• hn < ı ve hnyatı <lüv l nnuzc n 'Ve 
• l•ıtahınıızın l1UlUn .ıu,.turı . , 
111 ~ rr 1 eı-ınuc , 

,ul\llk ıııll'•' ı t olncngız, Tıırk ıııil-
ll . irı bn lannu ' ı~ ı' 'nr-ıcln hı-
ı"tı ıÇ k ,, .) 0 tur . 
o\;ına" -

Türk - Fransız 

anlaşması hakkında 

Fransız matbuatı
nın yazdıkları 

Paris : 24 (a.a.) - Fransız-Türk 
anlaşması hakkında Matin gazetesi 
diyor ki: 

Ôtedenberi söylenmiştir: her türlü 
ittifak ve anlaşmada bunları akde

0

den
lerin vasıflarıdır ki hesaba katılır. İm
zalanan kağıdrn mahiyeti sonra gelir. 
Her şeyde olduğu gibi bir ittifakta da 
manevi cihet herşey üstündür. lşte 
bu bakımdandır ki Türk ittifakının çok 
yüksek bir kıymeti vardır. 

Oeure şoyle yazıyor: 

Fransa suriyede deruhte ettiği 
vazifeden başka bir devlet lehinl' vaz 
geçınemeği teahhüd ediyo.r Bu su
retle eğer İtalya Suriye ve Lübnan 
cümhuriyetleri üzerinde istiklıal için 
bazı emeller bekliyorsa bütün emel
leri suya düşmüş oluyar. 

Humııite şöyle yazıyor: 

Fransız - Türk nıuahedelerinin 

akdinden dolayı hiç bir kimse bizim 
kadar memnun olmaz. Türkiye Cum
hurjyeti her türlü C"mniyet sisle· 
mının zaruri bir unsurudur. An· 
kara hüküıneti mihver devletlerinin 
rica ve tazyiklerine mukavemet gös 
termek ve sulh cephesine iltihak et
mek gibi büyük bir kiyasat göster· 
miştir. 

Paris : 2ı (a.a.) - Eski bahriye 

- Gerisi üçür.cü sahifede -

Hııtay bize ayni zamanda, asırlık 
dostumuzun çoktan beklediğimiz sa· 
mimi sevgilerini , birlik duygularını 

da bnaber getirmiştir . Ebedi Şef 
1 latny davasını orta:-·n lcoyduklan 
~aman bu davanın hallinden sonra 
hu S<tzcl dostluğun çok kuvvetlcne· 
<'<-~İni f · J' • 
1 .. • C) ız ı mcyvdcrıni vcreı..:ck-
crın 1 d .. I • 

1 t c soy cnıışl crdi. 
ııun ~B c hu gtttıl c-r tnhnkkuk dti, 0-

llJ Uk Hulıu Mu L . h Ol 
ı.:crı sun .. 

Ferıd Ceıaı OUven 

Ana vatan ve Hatay 

"Türkle ittifakın çok yüksek Adana' da 
Büyük 

Sevinç 

-
bir • degeri vardır.,, 

------= 
eşsız 

~---

Dün şehrimizde de coşkun tezahurat yapıldı 

lskenderun : 24 (Telefonla) - Bay 1 
ram yapılması hakkında henuz resmen 
bir iş'« vaki olmam•şsada bülün H• ı 

[Q) fik~a'ttD®ır: 

Beledivenin müstacel .,, 
bütçesi 

Dun belediye nıcclisi, yarım mil· 
yon liradan fo.zln hutçesini mllstacel 
kararlarla bir iki saat içerisinde Çl· 

kardı. Bu ciudcn bir rekor, Amerikan 
usulu bir çabukluk ... 

Bir kaç azanın, butçc suretle
rinin daha önceden azal ara tevzii bir 
teamul olduğu butçenin mevzuu bel

li olmadan mUzakeresi.nin doğru ot 

lannyacağı söylenmiş ise de, ekse

riyet bu teklifleri kabul etmedi, 
butçe de müstacelen kabul olnndu. 

Şu kadar bin nüfuslu, koca şe
hir halkının hak Vlt hukuku namına 

senelcrdenberi ortaya atılan sözler. 
ne oldu·~ .. 

. Acaba Belediye meclisinin butçe 
gibi muhim işinden başk:ı ne işi var't 

Butçc, bir program dı.!mektir .. 
B utçc çalışacnk adnmlara bir direk
tif demektir. Yangından mal kaçırır 
gibi böyle hir h:ırekctc ne ]U:zum 

vı:ırd1·ı'., 
Do~rusu kenJisimlen iş bcklcnİ• 

len nıesaiı;İ çok feyiz li olacai!ı sanı· 
lıın lıir mt•clistcn hu derece lnkaydi 
ve .!ikknt izlik daha bugUnden başln
ma1Dalı idi.. . 

tay Türk bayraklariyle donanmış ve 
Hataylılar coşkun, taşkın tezahurata 
başlamışlardır. 

Bu kadar eşsiz, bukadar biiyük 
oır heyecan gününü, Hatay Öıtıı ünde 
asla görmüş degildi. 

Türksözü : Evvelki ak şanı Türk 
Fransız. müteka~il yardım deklatasyo 
nunun ırnza ve ılanı ile Hatayın Tür
kiyeye iltihakı anhışmasının imzası ha 

berle.~i d~n Ada~ada da büyük sevinçte 
zahurlerıne vesıle vermiştir. Her taraf 

bayraklarla donanmış ve resnıı işare i . n 
tızaren partıde, bu ~mesut hadiseyi 
kutlamek için bir proğram hazırlrtn· 
mışdır. 

Avrupadakl akisler •• 

P<.ııis : 24 (Radyo) -· Sütun Fran 
sız gazeteleri bu sabahki nushalarını 
başdan başa Türk - Fransız müteka
bil yardım deklarasyonunun imza ve 
ilanı ile Hatayın Türkiyeye iltihakına 
ait anlaşmanın imzası hadisesine talı· 
sis etmişlerdir, 

Fransız gazeteleri bu enlaşmalar 
hakkında çok sitayişkar neşriyat yap 
maktadırlar. 

Löjurnal, Fransanın, toprakların
dan dir karışını bile feda etmemek 
için ltalya ile harbe kadar ileri gider 
ken, Tiirkıyeye koca bir ölkeyi terk 
edişinin büyük manasını, Türk · Fran 
sı z dostluğunun ehemmiyetini tebarüz 
ettirilmektedir. 

ôvr gazctesiue Türk • Fransız an 
!aşmalarını uzun uzun neşir ettikten 
~.onr~ " egcr İtalya Suriye ve Lübnan 
uzer'.nd emeller besliyorsa bu emelle 
ıı Turk . Fr:ınsız anlaşmaşı ile ~u a 
du§muştür,, dıyor. Y 

' 

' 

d AtaTürkiln fdeaı. 
Sa§llğmda olduğu gib• öıüsnünden sonra a 

lerlnl gerçekleştirmeğe devam eden Mllli şefimiz • 

l ŞEHiR MECLiSiNDE 
939 masraf bütçesinin 

• 
miizakeresı dün yapıldı 

liralık masraf bütçesini 587,405 
şehir meclisi ekseriyetle kabul etti 

--------------------
BELE.DiYEDE BiR MÜFETTiŞLiK iHDAS EDiLDi 

l(sl ve riyaset 
Beledlye mecu lçtımada 

divanı dUnk " 

I' . dün saat 10 da 
Şehir ınec ısı Enerin başkanlığı 

Reis Ray Kasım 
altında toplandı. 

. . gazete " Türklerle it-
Yıne aynı · · d 

t .f k k ~kse ve eşsız bır e· 
ı a ın ço yu 

geri verd ır l diyor. 1 
G t 1 r e-cümle şu noktaya da aze et:! ~ 

temas ederek şunu izhar ediyorlar: 
.. Ankara hükumeti, mihver dev 

f ctlcı ir. ricalarına muka vcınct el ~ek , 
gıbi buyuk bit kıvaset göstcrm1ştır · 

Diinkü toplantının ruznamesi 
bir maddeyi ve bu maddede 
939 masraf bütçesinin muzake. 
ı esini ihtiv:ı ediyordu. 

Evvela bütçe encümeninin 
hazırladığı 9J9 masraf bütcesi 
esbabı mucibe mazbatası okun
.ı uk tan sonra bütçenin müfredat 
halinde ra~ıı fasıl müzakeresine 
b::ışlanınıştıı. 

Miizakcı eye geçili ıneden ev
vel, şehir mecli:.i azalsıından 

Hay Coşkun Güven mrısraf bül
c,~csının bu içtimada müzakeresi
nin doğru olanııyacağını, çiinkü 
bülçenıu nıii1.akcresinin yapıla· 

bilınl!si için yeni bütçe taslağı 
kopyclcrınin asgari bir kaç gün 

G evvel azalara :verilmiş olması 
lazımgcldiğini halbuki, taamül 
halindeki bu kaideye riayet edil· 
medigini binaenaleyh. mühim 
olan masraf bütçesi üzerinde 
azaların tetkikat yapabilmeleri 

ve bu suretle müzakereye, etüdle 
meşbu bir halde girmelerinini muvafık 
olocağı kanaatındu bulunduğunu izhar 
etmiştir. 

Reis, bu talebi muhik görerek, 
müzakerenin bir kaç gün sonraya 

tehiri için reye müracaat ettiği sı· 
rada azadan Bay Hasan Ataş söz 
alarak bütçe müzakeresinin derhal 
müzakeresi lüzumu kanaatında ol
duğunu söylemiştir Bunun üzerine 

azadan Bay Vehbi Necip kalka· 

- Gerisi üçüncü sahıfede-



Satye binası tetkikatı 

Denizbank erkanındJtn 
Bazıları tevkif edildi 

İstanbul müddeiumumisinin beyanatı 

Yusuf Ziya Ôniş, Tahir Kevkep, 
ismail İsa, :!adun Galip,mühendis 
Neşet, Meteos tevkif edildiler 

Hamdi Emin 
için ihzar 

Çap ve Avukat Atıf 
müzekkereleri kesildi 

lstanbul : 24 ( Telefonla ) - Fın Halbuki bankamn binayı filtn iş 
dıkh'dakı Satye binasının Denizbank j gal edebileceti tarih 31.12.938 ola· 
tarafından satın almması işi hakkın- rak teabit edilmektedir. Baa.k•n bu 
da bir muddet evel Maliye ve iktisat 
müfettiılerince yapılmakta olan tah· tarihten evvel verditi cevapta filen 
kikat İstanbul adliyesine intikal et- tasarrufumuzdadır demeai h"*ate 
miı bulunuyordu. muhalif beyan mahiyetinde rörül-

lıtanbul adliyesi bugün ötleden miif tür. 
evvel bu husustaki sorrulara bitirerek Bankanın._ binayı de~ it~ et· 
bazı tevkif kararlan vermiıtir. Bu me .k makeadiyle iı~raya Wp olma· 
sele bakkıuda lıtanbul müddeiumumi 
si B. Hikmet Onat gazetecilere de- •na röre ittisalini temin içio de ön 
mittir ki : tarafte bulunan ve Belediyeye ait o 

• - Denizbank tarafından tesisatı ı. ~d~n dolma u-. ve "hh· 
Elektrak Türk Anonim Şirketinden mırı et. a ... DMM!l.a zaruret -.du· 
satın ahnan SatiJe binasının ahmmda tu c•tte ve bu ~••t i~ ola· 
bir yolsuzluk olup olmadıta hallinda r.k fllıtıama da ihtiva..... be-
lktisat Veklleti emriyle malfye ve ik- ~ AllD " W.Qt 
lisat müfettifleri tarafmdan miiftere- ..l--=z.M=b ..a,--1. · " 
ken y.,pılaa tahkikat IODund,a haz•r· ~ "!'l'PI' ...- ~&tlj•• 
lanan fezlekeli tahkikat evraka usula .,,.._ da beledİJ41 bu -,,,....-.. .• 
memuriyetimiıe verilmiftir. .,...,,..,. Yaoi UUJI "Wı!•f: 

Bu evraka nazaran .'Jatiye bina Bu •neti• ele Deniz~- be· 
11na lktisat Vekaletince :mijt.elaH111 ledi,ıeden biW..:e •uan ıala· 
lardan müreldcı p olmak üzere tqlôl bileceii de illtimal ulilıdt 
edilmif olan bir heyet tarafmdaa bile 11,.f bir va,Iİ7ette IHI., ve 
113 bin 134 lira kıymet koadutu rllabmla ittisali olalDlJ• aa. anan 
istimlak lnymeti de 106 bio lira bu- mak-.dı temiıa edellliJecıjj _,dan 
lundutu ve bankanın iııpat servisi • ikea bu ci~t I~ ~ tul 
tefi. t.rafutdan 223000 lira 'kıymet ......-. Febt Nnka, zeyf.Mf ib-
takdir edildiği halde Denizbank ta. timal dahi olsa, arsa ve rıbtum be· 
rafmdan bu kıymetler nazara alan· lediyeden almak ümidinde bulun· 
madan. istimlak kanunu hükmü tat muş ve bu ümidini tecelli ettirebil· 
bik edilmeden pazarbk .~suretiyle mele için de araya girmiı olan müı· 
250.000 liraya mübayaa edileıek külün halli için bir fonaül uamıı 
binnetice hazine yüz bin 'liradan ıi ve banka aleyhinde olmak Gzere i-
yade bir zarara utrablmııtır. Alım· ı zab edecetim fU şekilde bir formül 
satım işinde muımele Jeranf şirketi bulmuştur. 
müdürü ile reauürans ıirlceti awka Şöyleki: denizbank ıraa İçin bi
tlan tarafından tavassutta bulunarak na bedeli olan 250 bin liradan t S 
ikmal edilmiJ bunlann yaptıkları bu bin lira teaıjl edecek ve •1ca be· 
iıten dolayı da lkomisyon namiyle tediyeden arsıyı 15 bin liradan faz. 
12.SOO lira para aldeldar1 ve komis· laya sabn aldıtı takdirde fazlası i· 
yonun usulen yüzde ikiyilgeçmemesi çin tirket rücu ba~kım •ulWaza 
icap edeılcen komisyonun yüzde beıi edecektir. Bulunan formül budur." 
buJdugu ve alım satım iti de elekt· Yırtılan llolrJe 
rik v~ tünel şirketlerinin 'elektrik ve- Fakat banka inşaata aevia tefi ta 
saitini temin P.tmek maksadiyle :teı- 1 rafmdan tazim edilmif olan keşif ra 
kil edilmit olan Satiye şirketinin ve porunda ise belediyeden mübayaa 
tünel ı:rketferinin hükümetç~ satın edilmesi iktiza eden mezlcür arsa ve 
alınmasa üzerine esasen idamesi mev nbbm 40697 lira cleitlif •'6, .. -me
cu~iyet erJemiyecek bir hale reJditi rilmiştir. Ahm ve ab&Q ·11111·111eleai· 

ve tati!i faaliyete karar verditi ve ay nin ikmalinden ve ik~ ~. 
raca Nafıa Vekaletinin istimlake te- bu işin incelenmeli hakJ,IJihı alile •• 
ıebbüs ettiti bir zamana tesadüf et- darlara teblitat yapfl~daa ve 
miıtir. Nafıa velcileti iktisat vekile. itin tıhkikine el .... 
tine 1.11.938 tarihinde yazdıfı tez· binalar ~ · dos 
kete ile elektrik umuın müdürliiü yası kıldaralarak &~ 
tarafından istimlakine teşebbüs ecli· bina ve yadi ..,,.... tefi taı 
len Satiye binasının Denizbank ta- tanzi'ıl edilmit oı. 4-8-t938 .. rib. 
rafından satan almmak istenilditini ti 223000 lirabk .... raporu •iia· 
bildirerek bankanm mümkünse bu veddiyeleriyle beraber yublaralc ye 
alaıtan vazteçmeaini iltemiş, lklilat 1 rine ayni pf raporu ~oamuı ve bu 
Vekileti bunun üzerine bankaya yaz rapor eslci tarihiyle yeni 4 -8-938 
m1t oldıatu 8.11.938 tarihli tezkere "tarihiyle taazim ve ayai pbe tefi ta 
ile bu t.inamn ne maksatla HbD rahnd• imzave alika• memurlar tı 

• o ç b b.e r ı er 
1 

'~•ı ................................ s•z•ı .................................. ~, 

! ..,_AN llUNDAN 

·Barem 
Kelim 

lktisad müdürlüğü! Atletizm müsabakaları i ıı ·~~~~~?~': ::·~:,;:: 
Hatay bölgesinin de Ada- b •• St dd J k 
na iktisat müdürlüğüne 1 ugun a a yapı aca 
tibi olması muhtemel l . _ . _ 

Şehrimizdeki iı dairesi yerine Atletızm musabak~larına nezaret etmek uzere 
kaim olan iktisat dairesi memle. federasypn bir heyet gönderdi 
ket hudutları dahilindeki 13 mü-

Barem. 1640 seneainde Fr 
nm Lyon ( Liyon ) şehrinde d 
8ertranJ - Fraıçois Barreme'ia 
yadmdan ahnmışbr. Bu zat riy 
ci idi. Pariıte prefösörlülc etm' 
Paris muhasebe odumm ebperİ 
fabru aldı, 1682 de neşrettiti • 
plmış hesaplar kitabı • nın mü 

dürlülcten biridir. Yalnız Erzurum· I Atletizm müsabakalara bugün K ı y ı e r i ve Konya at olmakla mf'şburdur. Bu, 'iptidai 
da bir iktiıat amirliği bulunmak· şehrimiz stadında yapdacaktar • Bu letleri yaran Stadda mevcut olacak hesap kitabıdır. Cetveller tan 
tadır. müsabakalara nazaret etmek üzere lardır : Menin atletleri de busiln ' ettiti için Barreme'in ismi cari r 

Faaliyet sahası henüz tesbit Ankaradaki atletizm federasyonu ötleden evvel phrimize relmit ola. na intikal etmiştir. Faiz, ecnebi 
edilmiyen ,ehrimiz iktisat müdür. caktır. Müsabakalar için her türl6 r• kambiyo vesaire besaplarand• 

tarafından pbrimize mümessil ola. · ha bici ik ı edil · · ' lütünün şimdilik kadro vaziyeti de Dr ar ma IDlftir • ı kendisinin buluşlar1 vardır. 
belli detildir. Yalnız ilci müfettif ı rak Bay Şerif riyasetinde bir H · Müaabakaların çok hararetli : Barreme 1703 de Parilte 
mesai sa atları ve iı miktarlan üze yet gönderilmiştir · elacatı tahmin edilmelcteclir • · ı· etmiıtir. ' 
rinde çahşma'~tadırlar. -------------------- Bugünkü günde hemen ber 

Mersinde evvelce bulunan fU· Pamuklu endu··strısı· d • .:..~ildb~-~apremce,t.ve'ue•rplı' l.ıp.aha be litvedilerek Adana müdürlütü Türkkuşu filosu _ _ 
mıntıkasına dahil olmllflur. 1 h d )d o • d k• b 1 llldır 

Hataym da ıebrimizdeki iktiaat Şe rİmİz en ayrı 1 zerm e 1 8 Z 1 --·----·---....-• 
müdürlütü faaliyet sahaana ili- 1 yı•dJer kaldınldı 1 

.-.------..... 
veli ihtimali vardır. ' Havacılarımız kayseriye 

Tqkilit ve ça.... sabuı -hel· u ç t u ı 
li olduktan sonra, Çukurova ildilat · · 
ve sanayi maden itleri üzerillde e· iki rfindenberi bavamn müsait: Memleketle telİI edilecek pamuk , 
hemmiyetle faaliyete geçileceti bil olmamuından dolaya şehrimizin mi· ipliti ve pamuklu lllelllUqt uaayii- j TORKIYE RADYO DIFOZIVO 
dirilmektedir. safiri bulunan Türkkqu ııençleri, DİD tni olacaiı tartlar luakktada POSTAi.ARi TORKIYE RADYO 

dün hava uçu .. müsait oldupdan reçee MM: icra vekilleri heyetince ANKARA RADYOSU 
saat 7,SO de tehir üstünde vedi 1rıwaı.u. olan bau tM,icller yeni 

--~---------------------rafından ela kezalik imu ve havale ı 

uçutlan yaptıktan ve dövizler at- Wr kararname ile kalchnlllUfbr. 
bktu ..,a Kaperiye uçmutlardır • Kalclınlan bu takyicller hUIUli 

muam~leleri yapılarak .. , .... 1sorı 
muıtur. 1 

Şimdi elimize relmit olan bu ha 
11rlık tahkikatı m&aderecatına ıöre 1 
memuriyetimiz ~ Ulllllllll .. 

F"alomuzdan iki tayyare uomaz· mlletebbiller tarafmdaa kurulacak 
dan Wr müd~t evvel A~ ha- iplik fabrikalan için ıetirilec:ek olan 

dürü Yusuf Ziya ônit, - mM1ır 
muavinlerinden Tabir Kevkep ile 
Hamdi Emin Çap. hukuk ml,am 
avukat lımail lsa,:._m lcltip S.. 
dun Galip, yap ve binalar aervili 

vısmda alcrobaa UÇU1lan. yapmış· makinelere taalluk etmektedir. fak-• 
l~rclar. Halkımı~ bu ~~an büyük mi refedilmit olan kararnameye rö • 
bir zevkle takip etm1tbr. 1 re buluıi müteşebbisler ithal ede· 

Borsada satışlar c~eri m~eler için iktisat vele~ 

leli Nqet idare mclili reisi Ziye. ~ IMn•nda bubllbat 
Sai• Giray, Sedat, re .. w avu. aabflmt llG'ral 1 ı•l•ı ._ et 
katı Atıf, ter- firlceti llMirif Me mektediı 
tem, n~l1nı ikinci mii .. I Millik 1 ~ ,..__. 32,220 kilo yer-
K...,. Wdannda devlet .. .... li butclay !,75 il MU we dört 
itJuiat w.. bntlırmak •""9 lıw., ... uo ila 
m•hıt temini kesmi emıkta .... 3,65 .,. t9JIQO lclo .... 3J7,S 
lc4lt' lcai vazife we •••rireıtW 3,55 "8000 ldlo ,.w 3,15 ila 
laitt' ·I --•·~-- dL- __. ~....... • .. ae...-. 3 42 5 kuruştan satılmqbr 
Evrakı dördüncü ıorp baki1111fliııe ' ' ' 1 

1 in cim muı aade almak fve 1 O bin 
itden noksan, 25 bin iidtn fazla 
teıisat lvücuda ptiıemiyecelderine 
dair velc~lete muteber teminat ver. 

mele mecburiyetinde idiler. Bu müte 
febbialer aym zamanda tesislerine 
6 ay zarfında bathy~aklanu ve 2 
sene içinde faalıyete reçeceklerinide 
rene iktisat vekaletine kırtı teman 
edece~lerdi. Panulc ipfili ve ramuk 
lu meifuçat istihsal eden mevcut 
fabrilralar da yahaaca memleketler-
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12.30 Program 
12.35 Türk Muriti (Klasik P 

ram) idare eden: Muut Cemil K 
ıes ve ıaz Hey.eti. 

13.00 Memleket saat ayan, aj 
ve meteoroloji haberleri. 

ıs.ıs Müzik (Küçük Orkestra 
Şef: Necip Aıkm) ı - LudWir S 
- Sevfilim (intermezzo) 2- Be 
- Manon (Vals bostoo) S - H 
Schneider - M•ıhur röfrenle 
(Potpuri) 4 - Paul Holzner -
ıonya köylü dansları 5 - Niefll 
- Zenci dansı 6 - Bruno Hartm 
- Parlak pneı ıııtıada danı (Ea 
mezzo) 

14.lS - 14.30 Mü&ik (M•I 
- P.1) 

J 8.30 Program 
18.35 Müzik (Şen oda müziti 

lbralıim Ôqiir ve ateı böcekleri) 
19.00 Çoc11k saati verilaniı ve bugün saLahleyin uıt Mektebe devam 1 

8,30 da baıhyan SCJgu ._t 12,38 

da sora ermiıtir. etmiyen talebeler den makine ptirirlctn eskilerini ya h) 

kullanalmıyacak bale getirm~ge veya 
memleket dııını çıkarmak mecburi

20.00 Memleket saat ayarı, ıj 
ve meteorololi haberleri. 

ı'9 .25 Türk müıiti (ince saz 

T•Ylrlf edllenlerln lalmlerı 

Maarif Vekaleti; bundan evvelki 
senelerde mektep idarelerini epeyce 
meıpl eden bir meseleyi kökünden 
halledecek mühim bir karar ver· ı 
miştir . 

Bu karara göre, özüraiiz olarak 
bir ve daha fazla ytl mektebe de
vam etmiyen talebenin kayıtları si· 
linecektir • 

Bisikletçilerimiz Temmu· 
zun haftasında lstar bula ! 

gidiyor 

Sorgulan yapılmış olan suçlular 
dan Yuıuf Ziya Ôniş, Tahir Kevkep 
lsmail lsa Sadun Galile mütahUSIS 
Neşet Meteos sorgu bikimliti kara~ 
riyle tevkif edilmiılerdir. Sorrulan 
yapın diter Ziya Taner, Şahin Gi· 
ray Sedat ve Mamc Kevkep halda· 
rındaki tahkikatın da bikimlilcce g•Y 
ri mekuf olarak davamına karar ve 
rilmiftir dava açtatamaz suçlularda• 
başka yerde bulundukları anla11la' 
Hamdi Emin Çalcl• avu'lat Atıf hale I 
lannda sorgu balcimlipce ihzar mii 
zalcereleri lresilmiıtir. Tablcikata de- ı1 Haber aldJtninza röre , bölge-
vam%olunmaktadır mHelenia mahi miz bisikletçileri lstanbulda yapıla· 
yeti bundan ibarettir. Dava açbiJmlz cak birincililderr iftirlk etmek iize 
suçlar Türk ceza kanunun 339,240 İ re 4 veya S Temmuzda ıehrimizden 
n 205 inci maddelerine uymaktadır barelcet ed~ceklerdir. 

Tevkifaneye gönderilecek yerleı latanbuldai müsabakalar 7 ve 
tirilmiılerdir. ı 9 Temmuz gü,nleri yıpılacakbr. lı-

Tayyare Postaııle tanbul - Edirqe ar_. lcot01U 165 
gelen "Uluı,, M" kilometre ol-br. 

yetine tabi tutulmuşlardL 

lkt~t vekiletinin göıdütü lü. 
zum üıerioe Vekiller Heyetinin ver 
mif oldutu Jeni karar üzerine bütün 
bu hükümler müteıebbiıler lehine 
olarak refolunmuıtur. 

Yeni kararm memlelcetirt endüat 
rilepnesi yolunda hususi teşebbüı 
sahiblerine daha geniş imkinlar bah 
tetmit oldı-tunu ıöylemiye lüzum 
yoktur. 

Milli emlake ait 
dükkanların satııı 

Dün viliyetde milli emlake ait 
düklcialann sahtı yaplmak üzere, 
defterdar, milli emlik müdürü ve be 
tediye azal~rının ittirakile .viliyet sa 
tit komilyoou kurulmufdur. 

20.10 Neıeli plaklar - R. 
20.15 Türk müz.iti 1 - .• · 

. - Hicaz peırevi. 2 - Hafız Y 
- Hicaz ıarkı - Sevdayı ruhun 
eline. 3 - !) rif bey - Hk":az 
Benim halim firakınla. 4 - • • • • 
- Kemençe taksimi. 5 - Bi 
Şen - Hicu şarkı - Yıllar ne 
buk geçdi. 6 - . . .••. -
ıarkı - Güleıni hüsnüne. 7 - • 
. . • - Hicaz saz semaiıi. 8 -
taki - Kürdili hicazkAr ıarkı -
mezmi tükenmezmi. 9 - Faiı• 
Nikriz. ıarkı - Gönül nfl için • 
re yansın. 10 - ~vres bey -
haryer ıarkı - Gün kavufdu. 

21.00 Konuşma 

21.15 Müzik (Violo solo -
Berküren taıafandan: Fr ; Schu 
Aspeıgione sonate) 

21.35 Müzik (Neşeli müıik) 
2t.50 Anadoiu ajansı (Spor 

visi) 
22.00 Müzik (Caıband) P.I) 
22.45 - 23 Son ajans ha abnmak istenilditini ve mübay._. 

ne lcibi bir lüzum ve zaruret ..... 
oldutunu ve böyle bir muamele 
metbuk i9e ne safhada bulundutunu 
IOrlDUf ve Nafıa v~lciletininin yau· 
11nm bir 1Uretini de batbyarak ban• 

r-· _______ .,... ______________ _ ________ ..._ _ ___ ...., _ __________ _____ ve Yıranki program. 

kaya göndermiştir." 

H•lclk•te muh•llf be,aal•r 
.. Denizbank lktısat Vekaletinin 

2tezkeresini alar almaz ferat muame
lesiai çabuklaştırmıı ve 14. 11.938 
tarihinde binayı teferrü ederek 
16.11.38 tarihinde lkt11aa Vekaleti
ne de .. kıH bir müddettenberi yedi 
tasarrufupauzda bulunan binanın bu 
kere ...._olei ferafiyelİ ifa edilmiş 
tir.,, tarımda cevap verilmiftir, 

1 ilUJn A 1 Münibte genç bir 
•KTU8U asker nifanlalile 

hazırlıklar y•par. Davetler ıöm;leri 
lir, arab.Jar tutulur, davetliler relini 
almak ·tiıare kapı11mn önünde biri 
kirler. 

Her şey pr<>tram mucibince ce
cereyın eder, Güvey elinde bir de
met çiçek oldutu halde gelin ara 
buanın kapısa önünde nifanlwnı bele 
lemete başlar. 

Kom,ular da. çocuklutundanbe· 
ri tarudtklart komtu kızım telli du · 

1 vakb gelin kıyafetinde ıeyretmelc i· 

Güvey, Baba 
çin pencerelerden baılarını çıkararak 
röz~rini kızan çakacatı kapıya di· 
kerler. 

Fakat herkes uzun müddet bek 
lediti halde ıelia bir; ~rlü zuhur 
etmez. 

Z.vvalh güwy ııkllltJlından 
terler dökmiye başlar. Arada .,.da 
sa•tine bakarak kmdisini teselliye 
çahflr. 

Onun bu halini rören lcomıular 
birbirlerinin kulaklarına ~r pyler 
f1a1ld-.p ko~J.r. Nihayet rCi· 
vey biıdenbn ubtce bir karar ve· 
rir, phnin nedea relm~ni anla· 
mele için evinin ka,,.-<Jan içeriye 
dalar. 

Fakat bir ilci dakika .IQJDra ben 

zi lcül ribi attıta halde aolcata çıkar 
relin arabaama biner ve çekip pler. 

Bir iki dakika sonra relin evinde4· 
lup biten ,eylerden habuclu olar. 
Meterse relin o e111ada aiiıbüz bir 
otlan çocutu 'dünyaya retirdili için 
meydana çıkamamııq,.ı 

Aradan yanm saat reçmeden 
dımad, yamnda evlenme memuru 
oldup halde, relin evine. ~lir ve 
laem de yeoi dol~ çoq1k babı,ın 

ŞEHiRDE HAVA 

Düa tebfİIDİ.Zde ıök yiJi 
hav• hafif rüzlcirla idi. En çak 
rölrede 29 dereceyi bul~" 

Vali ve Kaymakam e 
mobilyeleri yapılckn 

rfiıvey oldutu tacil edd ir. _.: 
Vali ve Kaymakam evi•" 

G.ıc ulcer ayni zamanda hem· yapdırılacak bızi mobilyel~ 
bir zev~ye, hemde bir çocup sa· mil edilmiş naf'aa müdürü Y9 

bip oluv•İr, lpc:iiınen azalanndaa ınürrk~~ 
A&U:b 1414 t §41 ı z yet tarafandan tealim ecf 



Şam' da nümayişler! Almanyanın Rus- 1 
yaya kredi teklifi 
yapacağı yalan ! Emir Abdullah'ın Suriye Krallığına 

getirileceği haberleri kuvvetleniyor 
Bu ticari teşebbüs çok 
mevsimsiz görülüyor 

Eski 
• 

evıne 

Başvekil Bay Cemil Mardam'ın 
şehbender taraftarları hücum etti 

Moskova : 24 (Radyo) - Ye· 
di Alman mütahassismm MoskJva 
ya gelerek Sovyet hükumetine Al
manya namına 750,000 marklık kre 
di teklif edecegine dair haberler as 1 

la doğru olmamakla beraber böyle 
bir teşebbüsde yokdur ve ı:ıevsim
sizdir. 

Halep : 25 (Hususi muhabiri · l : 
mizden) - Suriyede kabine buhra- 1

1 

fı nı berdevamdır. All komiser Şamda 
bulunmaktadır. Söylendiğine göre, j 
bugünlerde Suriyed:! biç beklen .. ı 
medik bir .icraat yapılacakmışl 

1
j 

ltalyan ajanlan ve ltalyan pro· 
pagandası bütün suriyede "dalbudak il 

salmıştır. Bunlar evvela işe, Arap , 
talebelerini yüksek tahsil için Ro 1 

m~ya parasız göndermekten ışe j 
başlamışlardır. * j 

Son hadiseler dolayısile Cezi
rede askeri idare kurulmuştur. Bu 
bölgenin idaresi temamen Fransız 

askerlerine verilmiştir. 

Emir Abdullahın S riye Kral
lığına getirileceği şayiaları günden 
güne kuvvet bulmaktadır. 

0~ Gelen haberlere göre şehben. 
rfl der taraf taı ları dün gece eski Oaş 

vekil Cemil Mardamın evine hü
;ıtıl 

cum etmişler ve kendisine tecavüz 
.,, etmek istemişlerse de polisler bu 

jeö sırada yetişmiştir. 
ge Dönen bir şayiaya göre musta
afl5 fi Başvekil Nesuh Bahari bir hafta 
dt için istifasını geri alacaktır. 
·a~ 
a~r 

Moskovadaki Alman mahafilide 
bu haberin asılsızlıgını teyit etmek l 
tedir. j 

Bu mahafil, Sovyet~- lngiliz mü 
zakerelerinin devamı haherlerinde 
böyle biC' ticari müzakereye girişilme 
si mümkün olamıyacağı kanaatını iz 
har ediyor. Ve böyle bir şeyin an
cak Sovyet - lngilız müzakersleri· 
nin sonunda mümkün olduğunu be· 
yandadır, 

Moskova : 24 a.a. - ,750 mil-

1 

yon marklık bir kredi teklif etmek 
üzere bir Alman iktisadi hryetinin [ 

1 l yakında Moskova'ya geleceğine dair 
· ., .. .. ' 1 verilen haberleri Alman mahfille 

1 ri tckzib etmektedirler. 

~_u~1 I · .• 
Emir Abdullah l lngılız Kral ve Kra . 

• 1 

Dün Şamda büyük nümayişler 

olmuştur. Camiden çıkan halk Su. 
riyedeki infial hareketlerini şiddetle 
protesto etmiştir. Vaziyet çok ka
rışıktır. 

)içesine verilen 
Ziyafet 

Londra : 24 a.a, - lngiltere kral 
1 

aıı1 

ter UZAKŞARK MESELELERİ 

Şehir meclisinde 
- Birinci sahifeden artan -

Türk-Fransız 
anlaşın aksı 

Biriuci sahifeden artan 

nazırı pietri, Fransız - Türk anlaş
m.ası ~akkmda Jour gazetesinde yaz. 
~ığı bır makalede diyor ki: 

Yeni ittifakın stratejik faydaları. 
nın tef_er_rüatına girişmek istiyorum. 
Fakat ıkı nokta var ki çok barizdir: 
boğazlardan geçerek icabında deniz· 
den Romanyaya yardım t•tmek ve 
Sovyetler birli~i ile iıtibat tesis et
~e~ -~mkanı dahiline girmiş olduku 
gıbı. Suveyşin de karadan müdafaası 
temın olunmuştur. 

1 

3 --

- -
Asri 

Bu gün gündüz Bu Akşan1 
2,30 da . 20,45 de 

lki büyük filmle süslenen zengin haf ta !.. 
1- Seyrine doyamıyacağınız, Nağmesine gönül bağlıyacağınız 

Aşk, Müzik ~aheseri 

iŞTE : 

( Saray Kon~eri ) 
OYNAYAN: Beyaz perdenin Sarı~ın Eşsiz Bülbülü 

( Martha Eggert ) 
2_ J adalarında geçen bir aşk macerası, Korku , Kıyamet, 

opon k Öl·· b · 1 Aşk, Müzi , um ma şerı .. 

( Kanlı inciler ) 
Yıldızı : - Georg Houtson 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğretmen 

Asri 
Duhuliye 15 • " 

Telefon 

ve 

" 

Talebdc:re 20 .. 
• 

10 
250 

kmuş 
kııruşlur , 

10788 

yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

1 

;' Japonlar , londra - pa 
rise ihtiliıfın hallini 

v~ kraliçesi dün öğleyin Guildhalc j 
gıderek Lonöra belediyt reisi ile 
muhtelif teşekküller :tarafından ter
tip olunan ziyafette hazır bulunmuş· 
Jardır. 

Belediye reisinin hoş geldiniz 

nufkuna cevaben kral, gerek kendi 
sinin geı ek kraliçenin milyonlarca 

insan tarafından gösterilen kabülün 1 
samimiyetinden dolayı fevkalade ı 
mütehassis bulundukl;ırını kaydetmiş 
ve demiştir ki: 

Nihayet şunu da tebatiiz ettirmek 
lazımdır ki, Sicilya - Panteleria -
Libya üçkenin kabul dahi etsek Ak
denizin gerek şark havzası lngilere ve 1 

Fransanin• tcfevvuku altında bulun-
maktadır. ı -------

f ıt' 

. Türk i 1 tif akının bütün is lam ale- ,. 
mınde yapacağı derin tesiri de kay. 
detmek_ lazımdır: Alman ve İtalyan 1 
emelleıı ve proragandaları ölüm 

teklif ediyor 
çanını çalmıştır. ı 

Amerika siyasi mahafillerinio fikri 

Vaşington : 2'4 - a.a. _ Ame
rika diolomatık mahafili Türk _ F
ransız anlaşmasının Ahdinin Avrupa-

JAPONY A'NIN . TEHDİDi 
Bugün iradt sini dnuhte etmiş 

bulunduğum bu cemaatin sağ?arn 
imanını kuvvetlendirmek ve bu cami 
anın milletler arasında sulhu koru· 
rnak yolunda büyük bir kuvvet ol· 
duğunu göstermek hedefimizdir. 1 
Eğer bu maksadımıza her hangi bir J 

suretle erişmiş isek bütün hayatı· 1 
mızca bu, ben ve kraliçe için sevinç 1 
kaynağı olacaktır. 

da sulk cephesinin kuvvetlenmesinde 
ciddi bir amil olarak telakki eyle
mektedir. Aynı mahafil Türk -Fran
sız. ~nla~masının Moskova müzakere
len uzerınde de müsait bir tesir ya-

jC~ 

p.r 
yet' 

/ 

Singapur: 24 ( Radyo )- Fran 
sız-lngiliz Uzakşark müdafaa ko· 
misyonu tarafından müzakere edil
miş olan meselelerin ekseriyeti hak 
kında kararlar ittihaz edilmiştir . 
Pek yakında tam bir itilaf akdedi
Jeceği söylenmektedir . 

Londra : 24 ( Radyo ) - Hari
ciye komitesinde Uzakşark mese. 
leleri üzerinde yapılan müz~kere· 

~~i lerden hiç bir şey tereşşi~ h etme-
• rniştir . 
rt • Şanghay : 24 ( Radyo )- Alı 
pıl nan haberlere göre, Tiyen Çin Be 

lediye Reisi fngiliz ve Fransız kon · 
solosluklarına Tokyo hükumetinin 
teklifini havi birer mektup tevdi 
etmiştir. Ayni mealde olan bu mek· 
~u~ların ihtilafı ha 1 için teklifleri 
ıhtıva etti2i bildirilmektedir • Eğer, 
Fransa ve lngilterc bu teklifleri ka . 
but etmezse Japon hükumeti ica· 
beden harekete derhal baş vura . 
caktır . 

.,._;ıı 
iv 1 ~ 
il . 
·ıııt 
ı e 
jr ~ 

1 
l~~kin~e yapılması kararlaştm· , 

~n numayışler bir müddet ic;in t 
hır cdilmilftİr . e 

Ôğr:cnildiğine xörc ik·ı 1 ·ı· . 
• 1 k • ngı ızın 

çırır. ç_ıp (a . ~oyular .. k teşhir edil· 
ınesınt ngılız elçisi bugün tah . 

h··k- r rırcn 
Japon. u uqıc ı nezdinde Pfotcsto 

trniştır . 
e Londra : 24 a. a. - lııgiltcrc 

Y
a arasında Londrada 

ile Rornan 

cereyan eden mali müzakereler ni · 
hai bir anlaşma ile neticelenmiştir . 
Bu anlaşma mucibince fngiltere , 

1 

Romanyaya beş buçuk milyon ster. 
ling ikraz ed,.cektir . Bu para , iki 
memleket arasındaki mübadelelerin i 
kolaylaştırılmasına tahsis edilecek· 1 

paca~ı ümidindedir. Amerikan ma
hafili moskova ile yapılmakta olan 
müzakerelerin neticelenmesinin ıotali
ter devletlerin genişlenmesine sed 
çekmek için siy.ısi ve askeri bir za
rnret olduğuna işaret cylemektsdir. 

tir . ~---------İıııııiıııl..._ __ 
Tieotsin : 24 a. a. - fngiltere 1 r A k ş ----------------

konsolosu imtiyazlı mıntakadaki fn· Ateş 1 ş arkıları Ve Yanık G azeller)e süslü 1 
gilizleriı çırıı çıplak soyulmaların• Ramone Novarro'nın . 
tahriri olarak şiddetle protesto et· 

1 

miştir. EMSALSİZ TEMSİLİ 

lngiltere konsolosluğundan öğ TıQırlk~e S@~lllUJ 
renildiğine göre, Tientsin 'in Çin Be-
lediye reisi muvakkat Pekin hüku· • . -. 

meti tarafın~an [ngiltere ve fo'ransa 111111 Cey· h Ahmet 11111 
sefirlerine gönderilen ayni maalde • ~4 

. · 

iki mektubun birer suretini lngil . BUyUk ve 
tere ve Fransa konsolosluklarına 
tevdi etmiştir. ı 

.. Bu .. mektuplarda ihtilafın hallini l 
mumkun kılacak bazı şartlar ileri 1 

sürülmektt: ve Fransız - lngiliz ma
kamatı bu şartların tamamını kabul 
etmedikleri takdirde Pekin hüku 
metinin esaslı bir tasfiye işine ve 
vaziyetin icabettirdiği tedbirlere mü 
~?~al at mecburiyetinde kalacağı bil 

ırı m~ktedir. 
Tıentsin . 24 0·· T" f'ntsin'dc J . n. a, - un ı · 

lında b r aponların kontrolü al. 
u llna k f . aleyhind n ınınta ada ngıltere 

nurnayi•lc Yd3 1>ılması kararlaştırılan 
v t':t en v · ı 

cıızgeçı miştir. 

Harlkullde Şark Fll!"I 

azlık Sinemada 
Dün Akşamdan beri Gösterilmekte ve 

görülmemiş bir muvaffakiyet kazanmaktadır . 

Sıcakkanlı Bir Bedevi Şey hinin Heyecanlı ve İhtiraslı Aşk Macerasını 
canlanJıran Bu Müstesna Çöl fılmi bila istisna Bütün halkımızın 

Büyük takdir ve teveccühlerini kazanmaktadır 

Filmin ,\lusiki Kısm1111 idnrc eden : CEVDET KOZAN 
Şarkı Vl" Gazelleri Okuy.rn : MUSTAFA ÇAÖLAR 

DİKKAT Kalabalığa mc) dan verilmemesi ıçın 
Bilellerinizi erken aldırınız ... 
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Mahrukat Kanununun tatbikına 
dair nizamname 

2 
Kararname No: 11028 Neşri tarihi : 271511939 

_ Dünden artan 

K nunun birinci maddesi ile teshil olunan mahı u· 
B - Mahrukat anu 

. . af ve fiatlerının, 
katı yakacak vesaıtın evs . t 1 n istihsal ve tevzii için alman le-

C - Mahrukat ve teshın vası a arını 
d b' ,. . . apılan ihzaratı, . 

a ırı ve satış ıçın Y h k t kanununun ~ubulüne giren yerlerın 
M dd 3 Etibank ma ru a 

a e - I · le bu vasıtaların kurulma ve işletilmelerine 
h k t t bin vasıta arıy . . . ma ru a ve es tt mak üzere teşkıl edeceğı aıan veya 

1·· 1 dd 1 . tmak veya sa ır .. . ,. . . . 
uzumu ma e erı sa db' 1 . o yerlerin en biiyük mulkıye amınne bıl . 

bayilikleri veya alınan te ır en 

dirir: . k akılması mecburi marhrukatın , soba vesair tes-
Madde 4 - Etıban Y ı · J" 1 r · 

1 kurulup işletilme erme uzum u ma zemenın 
h. t 1 ve bun arın · . ,.. 
ın vası a arının . d k ··f datlariyl~ birlikte Iktısad Vekaleti · 

f. 1 k'k tesbıt e ere mu re 
ıat arını tet ı ve · l . d V k"I fnce kabul edilen azami satış fiatla· . . . der ktısa e a e ı 

nm tasvıbıne arze · bik edilmekte olduğu veya e,dilec'!ğİ ilan edi · 
rı mahrukat kanununun tat . ,. I 

. yrıca ılan o unur. 
len mahallere tamım ve a · d' ~ ·ı" d"I ı d 

_ Mahrukat Kanunun tat~ı~ e ı_Jeceg~ ~ an e •. e~ yer er,.~ 
Madde 5 . . eri yete girdığı tarıhten ıtıbaren ıhtıyaca kaf ı 

kanunun o mahaller 1?'"t 
1~.n vasıtalarının bulunup bulurımaJığını mahal-

m h k t ba vesaır ~s •. ı 
a ru a , so • . t tkik eder ve bulunmadığı neticesine va-

1' b.. ..k mülkıye memuru e 
ın en uyu f t fktis;ıd Vckaletile Etibank'a bildirilir. Etibank 
rıldığı takdirde key ıye .k· 1 der 
b d k. oksanları ı ··na e . 

u mahaller e 1 n ·· · ı · · ·b· L .. h ı - H nevi taş kömüru, antrasıt, ınyıt, turp gı ı ta ıı a -
Madde ~- -:-

1 
~r le kok, yarı kok gibi muamele görmüş kömürler 

de maden kom~~ker;y ibi işlenmiş şekilleri teshin maddeleridir. 
ve bunlar~a;• :r~:v:gazı, petrol, müşta~l~rı, ta~ köm_ürü veya li_nyit dis-
. Madde. .. ki ile artıkları ve efektrık dahı teshım maddesı olarak 
tılasiyon muşta arı 

kullanılabilir. 
d 

8 
_ Mahrukat K"nununun şumulüne giren zeytinyağı fa hı İ· 

k 

' 

Mad le t hülasası, valeks (Meyan kökü balı) çık aran fabrikalar çir 
a arı pa amu . I . 1 

çir fabrikaları, mobilya ve kereste ıma eden, fındık, cevİL, çeltik ve cm~ 
sali mahsulleri kıran ve ayıklayan fabrika ve müesseselerle bunlar gibi 
te!hio maddesi olarak kullanılabılecek ırtık bırakan fabrikaJar hilurnum 
artıklerını teshin için kullanabilirler. 

(Sonu Var) 9583 
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Südün kaymağını 

tamdmtın çıir.arır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. · 

Bu resmi 

...... 

"KODAK" la siz de çekebilirsiniz 

bakınız t ----· 
Yarın 

Kıymet 

blçllirml? 

-Seyy a hatların ızda 

-Eğlentilerınizde 

- Gezintilerinizde 

-Tatil 

zamanlarınınfn 

Sadık arkildö!, ı nız f 

''KODAK"IJ~·I 
. ~-

Adana - Mersjn ve havalisi Acantası 

A~:ana·Ja hükun1et caddesinde 

Uı. "'"t 
~ .. ~:- ... I -·- ·--- ...._. 

''l<ODAK"! JUNIOR 620 
• Ömer BaşPğmez ticarethanesi 67 

Anesligrnat objektif. otometik 

Y~nı Krome Modeller 

Tüm. Satın 
Reisliğinden: 

Alma Komisyonu 

1 - Adanada yeniden yaptırılacak ol:m 232 665 lır~ 20 kuıuş h~f 
hecil'lli ha<ıtah;ıne biııaoıı bpalı zaıfl<l eksiltmeye knnuhuu~l111. 

"' 

2 - Eksiltme Adanada Tümen G ·trargalıırıda Satın llfma komisyo
nunda 30- 6- 939 cuma günii saat 16 da ppılac<"ğından tayin ~dilen Si\ 

attan bir saat evvel tt'klif mektuplarını komisyon riyasetine verrneleri 
şarttır. 

3 - Muvakkat teminatı 12882 .liradır. 
4 - inşaata ait ke~if plan ve şartnamesini gfümek istt:yf"nler Ankara, 

fstanbul levazım amiılikleri Satın Alrna Koınisyonlcııı Riya~etinrle ve Adil 
na da Tümen Sat;n Alma komi,yonlarıııda 'görebiliricr. 

5 - istekliler 2490 sayılı kanunun 1,2,3 üncü maddelerindeki evı1;ıfı 
h.1İ7. olduklC\rına .dair liizumlu olan vesaiki ihaleden evvel komisyona gös · 
tC'rmek mt'cburiyetindrdir. 10- 15- 20 - 25 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Temizlik işleri amelesi, itfaiye efradı ve diğer müstahdemin için 
yapılacak 183 takım yazlık elbise, kumaş ve dikme müteahhide ait olmak 
üzere açık vlarak eksilt ı . eye konulmuştur. 

2 - Elbiselerin muhammen bedeli : 1 136 lira 29 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı : 85 lira 25 kuruştur. 
4 - ihalesi Haziranın 29 uncu Perşembe günü saat onda Beledi· 

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnameleri, Yazı işleri müdürlüğündt>dir. lstiy~alcr orada 

görebilirler. ,.. 
6 - Taliplerin ihale günü saat 15 de muvakkat te mina tlariyle birlik 

le Belediye encümenine müracratları ilan olunur. 10744 
14- 18-22-26 

A~ana belediye riyasetinden: 
1- Hükumet civarındaki Ulus parkının taraça ve büfe kısmı açık art 

tırma sur~tile ve ihale tarihinden 3 l Mayıs 941 tarıhine kadar iki sene 
müddetle icara vet ileccktir. 

2 - Yıllık muhammen icar bedeli (150) lir.:.dır. 
3- Muvakkat teminat 22,50 liradır. 
4- ihalesi 6. Temmuz. 939 perşembe günü saat 10 da belediye da· 

imi encümeninde yapılacaktır. 
5- isteklilerin burasını işletme~e mukt~dir olduklarına dair ihale ta

rihinden en az bir hafta evvel belediye eocÜmt'oine müracaat ederek eh
liyet yesikası almaları şattır. 

6 - Talıplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere belediye hesap işleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

21--25- 29 - 2 10770 

.. 

T. C. Ziraat bankası Adana şubesinden: 

Depo inşaatı mü na kasası 
1 - T. C. Ziraat Bankasının Mersinde Tarsus yolu üzerindeki Nebati 

yağ ve saliun fabrikasında · keşif bedeli 15,000 lira olan bir dt'po inşaatı 
ile dekovil vesair tesisat kapalı zarf ile eksiltmeye konmuştur. 

il - Eksiltme tarihi 3 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 dedir. 
III - ilk teminat O/o 7,5dir. 
iV - Talipler her gün proje ve şartnameleri Mersin Ziraat Baııka

sında görebilirler. 
V - Taliplerin asgari 10,000 lira ve daha fazla iş y::aptıklarına dair 

muteber vesikaları ve tekliflerine ai~ kapalı zarflaı ın ve teminatların ihale 
günü saat 11 e kac1ar Mersin Ziraat Bankasına tevdi etmeleri ilan olunur. 

10779 23- 26- 29- 2 

-------·~------------·-----..---
1 Hizmetçi aranıyor 

Evd~ çalısrrııık iize-r,. hir hiı; 

mrtçi kadın aı anmak• adır . 1-.te· 
yerılrr İcfarrhan~mİZP: nıiitac.t'4t 

etııinlcr . C. _,_ ____ , ______ ..... .,...... ... ... 

'·. ~ · .. 

' 

15 fu.~dan başlar 
KOOAK ~atıcılarından a ... ayı"ız 

"' ya şu afirese mül"acaat ediniz · 

KODAK Sirketı - Beyoğlu. İstaftbul 6 X ~ em 

_..._. ____________ __,,..,.. _______ _.._... __ .....,_. __ .._.. __ _..._. __ ._..~ --------------~w,__ ________ .._ __ ,_,, __ _... ______ ~--~--

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcasi'. faaliyete geçti! 
Banxo - Lokanta - Gazino - Otel 1 

Çiftehan kaplıcalarına gitmek için ' 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak · ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bit tabiat hazinesidir 

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

Birkaç gününüzü burada • • • 
geçırınız 

Konfora, teınizliğe, ucu:.duğuna hayran kalacaksınız 

Lira Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

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

yatak Ocreti 

Büyük istifad~ler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan r, aphcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 30 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 

Acıderedeki içme Ma1 

den suyu açıldı 
Her gün Misis Acıdere istasyonu' .. 

tren gider gelir uç 
Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuıd• 

2-10 10785 

""" 
Tüm. Satınalma komisyo- ı Bürücek talebe ve 
nu Reisliğinden : retmen kampı Dire1' 

1 - Adanadaki birliklerin hay· ' 
vaı ıatı için 300 bin kilo Saman a· 
çık eksiltmeye ko 1ulmuştur. T u 
tarı 3675 lira olup muvakkat temi· 
nah 275 lira 63 kuruştur. 

2 - işbu samanın eksil!mesi 
3 -7.939 pazartesi günü saat 9 
da Adanada Tümen karargahında 
yapılacaktır. 

3 - istekliler muvakkat temi· 
natlarmı ihale saatından evvel Tü
men muhasiplik veznesine vermiş 

bulunacaklardır. 

4 - Şartnameyi görmek istiyen 
istekliler hergün Tümen Satınalma 
komisyonunda görebilirler. 

16-21-25- 30 

Adana Belediye Riya
setinden: 

1 - Fukara ve muhtacine v~ 

belediye memur ve müstahdemlerine 
verilecek bir yıllık ilaç açık ola
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat yetmiş 

beş liradır. 
3 - ihalesi 29 Haziran 939 

perşembe günü saat 10 da bele
diye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi belediye yazı 

işleri kaleminde olup isti yenler ora· 
dan alabilirler. 

lüğünden: 
. . , 

1 - Kampa ayın yırmı 

zinde çıkılacaktır. 
2 - Ücretli talebe kaY' 

939 akşamı bitecektir. . . 
3 - Talebeden d,.rs ve ı 

ibate ücreti olarak 14 lira 
caktır. 

4 - Öğretmen, öğretme~ 
cukları ve yardım cemiyet ıl 
gönderecekleri çocuklar için 
!at yapılacaktır. 

5 - Müracaat 
okuluJur. 

yeri se 
10781 

2-3 

Cebelibereket jet' 
' memurlug"' undaf1' 
~ 

Osmaniyenin ğarbi ct:u!ı 
belediye sının dahilinde gı.ır> r 
hazin~nin Mehmet Emine satt' ~ 
ve kara boyunlunun kadim ~·;; 
gün batısı Petriş muhacirler• ti., 
rı ve kara çay boyrazı kara ~ 
bahçeleri ve kıblesi karaçaY 1, 
larile mahdut 1100 dönüm ':/: 
mukabilinio metre murabb81 

;/; 

den belediye namına tapuY8 • 

hukmedilmiş ve icraca infa~',, 
miş ise de hasım olmadıA"•0 '1, 
müddetle ilandan sonra t•Pd-' 
cili karar bul~nmuş oldııtı1° rf'.. 
müddet zarfında müstchik "''I. 

·er• razlarınm Cebeliberelcet 1 

Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

126-156 

5 - Taliplerin ihale günü mu· 
ı ayyen saatta muvakkat teminatla· 
' rile belediye daimi encümenine mü· 

ne müracaatları ilan olunur· 

.. darl 
Umumi neşriyat ınu .. 

G .. Jd 
10116 Numara: 200 racaatları ilan olunur. 10745 

14- 18 - 22 - ~6 

Macid uç A 
Adana Türkıöıü 111att 
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