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Kurultay dün R. saydamın bir nutku ile kapandı 
PARTiMiZ 

İhtiyaçlarımızın 
bir eseridir 

FERiD CELAL GÜVEN 

<C
ih.•n hnrbinden sonrn, nnnvn· 
tanın gö~sune, o buyuk fcla· 
ketin nasıl diz dayadığını. na· 

1l bu korkunç ıkışhrmanın tesiri 
alhnda nefes alamaz hir hale geldiği· 
mizi içimizde bilmiycn ve 011un acı· 

lıgını .YUrekten hissetmiyen bir tek 
kim-ıe yoktur. 

Mnğlôbiyetimizle sona eren bir 
harb1n snrtları Turklln ~evcudiye
tine kati darbesini indirmiş sayılıyor, 
Vatan pnrçn pnrça kesilip dogrann· 
rnk şuna buna dnğıtılıyordu. 

Genel başkan vekili Doktor Refik Saydamın 
namzet listelerini heyet umumiyeye arzı Üzerine 

Parti umumi idare 
heyeti seçimi yapıldı 
Müstakil grupda ayrıldı 

Kurultayın son celsesi çok 
samimi ve çok hararetli oldu 

Kurultaydan ordumuza sevgi ve inar. 

Ankara : 3 (Telefonla) - Cum· 
huriye! halk aartisi beşinci büyük ku
rultayı, bugün beşinci celsesine akted 
miş 1e genel başkan vekili Bay Re-
fik Srydamın bir nutkiyle çalışmaları 
na nihayet vermiştir. 

Parti umumi idare heyeti izası ve 
parti müstakil gurubunun seçimi gibi: 
iki maddenin rüznamede oluşu bu 

Bu teklif reye konmuş ve sürek 
li alkışlar arasında ittifakla kabul edil 
miştir. 

Bundan sonra, yeni nizamname 
höküralerine göre, parti müstakil gru 
bu azaları olarak riyaset divanı nam 
zetleri heyet umumiyenin tasvibine arz 
edilmiştir. 

Londra - Moskova 
görüşnıesi 

SOVYET 
CEVABI 

Londraya müsait 
bir· cevap verildi 

Mo.skova: 3 -a.a,- Diploması 1 
mahafili, bir taraft~n sovyetler, di· 
ger taraftan Fransızlarla lngilizler a 
rasındaki başlıca noktai nazar ihti

lafının Baltık devletlerine verilecek 

gararıtı hakkında olduğunu ve B. mo 

lotof'un bu nokta üzerinde israr et 

miş bulunduğunu beyan etmektedir 

lır. 

Kısaca hntlnrını tebarüz ettirdi- ı 

ğimiz bu vaziyet karşısında Turk mil
letinin gözUne kestirdi~i şey. her : 
halde bir kaderin tecellisine boyun 
eğmekten iharct değildi. Felaketin 
sekli, dehşeti ne olursa olsun o cibil· 

, günkü celseye dahil çok hararet ver
miştir. Celse açılıdca Abdulhalik Ren 
da sözü umumi reis vekıli Refik ~ay 
dama vermış ve Saydam şiddetli al-

li olan ve istikbali çin milli "·icda.· 

nındn yn~aynn kuvvetine mutlak su
rette gU \'eniyordu. ' kışlar arnsında riyaset makamına ge· 

Müstekil grup 
Doktor Hüsamettin Ağrı 
Atıf Bursa 
Fazlı Güleç Bursa 

İngiliz hükumetinin ba~ka mem 

leketlere doğrudan doğruya yapmış 
olduğu taahhüdleri bu devletlere teş 
mil etmeğe mütemayil olmadığı, fa- 1 
kat bir taarruza uğrayacak olan bal 

tık devletlerinin yardımına koşmak 
mecburiyetinde kalacak olan Sovyct 

rusya'ya y:udım etıneği kabul ede 

bileciği tahmin olunmaktadır. 
Yalnız bir ey hekleniyordu: btı· 

tun bu kuvvetleri bir aray a topfoy n·] 
cak, onu mmı.yJ en hedefe mahnrctlc, 
sevgi ve heyecanla sevkcd"cek ve o· 
ııunda mutlak muvaffak olacak bir 
baş. 

Atnturk'un rn Mayıs 1919 da 
Samsuna çıkışı, Turk milletinin içine 
duştugu bu felaketi karşılamak için 
bekledigi hnzırhgın famamlanmnsı de
mekti. llugUn beşinci toplantısını yap· 
tığımız Cumhuriyet 1 laik Paı·ti-;inin 1 

kuruluşu işte bu karanlık tarihten 1 
başlar. 

Hiçbir şey sebepsiz yem vUcut ı 

bulmaz. Bahusus vUcut bulan bu şey I 
eğer hava ve gıdn ını' doğdu~u muhi- 1 
tinin orzn ve temayUllcrinden ala
mnzsa asl:ı yaşıyamaz. 

An:ıdolu ve Rumeli Mudafnni 
Hukuk Cemi\ eti ndı ile doğan fır· 
knmızın o gu~dcn bugUnc kadar takip 
ettiği yol ve ht-deflcr Ye bu hususta· 
ki mm•nff nkiyctlcri gözden geçirilince 
partimizin nasıl kati bir ihtiyacın 
rıın.hsulu olduğıı hn'f'a ve gıdasını ne
reden nlmış olduğu glln gibi açıkla· 

1 

1 
1 

1 

lerek genel başkanlık riyaset divanı 
jdare heyetine namzet gösterdigi aıa 
ların listesini okumuştur. az.a namzet 
!eri şu zevat idi. 

Riyaset divanı 
Doktor Fikri Göz~r Erzurum 
Tevfik Fikret Sılay Konya 
Halil Türkmen Zonğuldak 
Ali Rıza Arem Çonım 

Cevdet Kerim f nceraz Şebup 
Zihni Ôlken Bolu 
Hamdi Yalman Erzurum 
lskender Artun Eıircan 
tsmail Sabuncu Girescn 
Mimtaz Ökmen Ankara 
Nafi Atıf Kanu Ankara 
l{ahmi Apak Trkirdağ 
Selah Cimcöz fstanbul 
Sırı ı Oay Trabzun 
Şevket Erdoğan Kümüşhanc 

Şükrü Ali Ôzel lstanbul 

Emin Arslan Denizli 
Zeki Mesut Diyarbakır 
Aıi1 Akyol Erzu:-uın 
Takiye Ergün Erzurum 
izzet Ardkaın Eskişehir 
Rana Tarhan lstanbul 
Ahmet Şükrü Esmer lstanbu l 
Ziya kara Mürsel lstanbul 
fehime Yünis Konya 
Ali Rıza Kiırel Konya 
Sadri Frtem Kotahye 
Emrullah Bıırkan Malatya 
Rıdvan Nafiz Manisa 
Hüsnü Kitabcı Muğla 
Fuad Sürme Rize 

Kemal idris Kamu Rize 
Abdurrahman Naci Demirağ Sivas 
Nazım Toray Tokat 
Bu teklifde alkışlarla ve ittifakla 

kabul edilmiştir. 
Bundan sonra kuru!tay mılii Şef 

fnönüne tazim ve bağlılıklarını arz 
için bir beyet seçmiştir. 

Sovyellerin milletler cemiyeti mi 

~cıku; lau telmih hctkkmdaki ıtiraz 
larına gelince, buradaki ecnebi ma 

hafili, bu itirazların kolaylıkla berta 

raf edilebileceğini beyan etmekte· 
bir. 

Londra : 3 (Rardo) - Siyasi 

mahafilin haber aldığına göre Sovyet 

ler brıgün, ümid edildiginden dc1ha ınü 

1 
sait bir cevabı Londra hükume 

1 
tine tevdi etmişlerdir. 

1 Para koparmak için 

iş bankası müdürü 
nü tehdid eden 

Grup 

OLGUNLUK SINAVI 
ı Meğer şebeke iki .!t•z iki 
Erkek çocuktan muteşek-

nır. 

P:ırtimiziıı ilk vazifeı:i bu önemli 
kuv\•etleri bir ara_) a toplayarak Y:ı· 

tanı i tiladM kurtnrmak olmuştur. 

Butun vntnndnşlnrın bu bayrak alhn
dn caııından , malından nasıl buyuk 
fcdnkarlıklnr ~·aparak çaliştığını, c:on
rn nnsil nıUnıtnz biı• muvnff nkiycte 

1 Fizik , 

1 

Kimya , Tarih 
sualleri Vekaletten 

1 kilnıiş 
Cogv rafya Şehrimizde çok şayanı dikknt bir 

' hadıse olmuştuı. 

\ n .. ıl olclu~ınu ve bu suretle dunya· 
ııın göz lerini nao;ı) knıırnştırdıgını 1.>i- ' 

li.\ oruz. 
P<ırtiınizin 'nzifc i nıUcadclt'den 

sonra inloh'ilıııııı r:a tc\' C:l'l·Uh etmiş · 

tır. Üzerine aldıgı hirinci \"nzifcdeki 
111\l\ :ıffnkiycti knılnr iııkılfip snha ... ın· 
da dn snşnınz ve kn{i bir nıu\'nffoki· 
~ ete vasıl olmu tur. BugUn yurdun 
içinde gördtığllmUz bu seri tekamul 1 

bnsındırlık işleri ve onun parlak ne· 
ticeleri, yurdun haricinde Turk mil
letinin dnima hurmet Ye itibara Ia
,yık görünen mevcudiyeti partimizin 
ku\•vctinden, tuttuğu clogru yolların 
seHimctindcn doğmuş bir hakikat
tir. 

Partimizın ta kuruldugu gunden 
bugUnc l.adar bu derece kesin ka- 1 
zıınçlnrının .. ebcbi bir tek noktada 
toplnnmaktadır: Bu nok .. - h Ik 1 ..... a ımızın, 

1 
gerek vıı(.a~ı~ ~mniycti ve gcı ek 1cvk
lc nrzu ctbgı ınkılap sahasında en de
rin fc<lakarlık ve ~irlık duJgularile j 
bir nrnvn toplanabılınck mnhiJ etini 

1 . fcrmiıı olmn ındandır. 
so:. )'irıni ıldnnbcri parbıni&in bu t 

... Gerisi üçuncu 50hıfede -
1 

•• d • ı• l lşbankası müdürü Bay Hamidin gon erı ıyor evinin knpusun iç tarafına son zaman 

larda, kend sini tehditle para kopar
mak maksadile ufak puslalar atılma •a 
b 11 şlnnınışt ır . \ 

Bu tehdit puslalarıuı atanlaı ın } a 
kalanması hususunda zabıtamız terli· 
bat almış ve Banka; eı;in kapusu giz.
lı bir gözetleme altına alınmıştı. 

Ulinkü gün Hay 1 laınidin evine 
yine lıoyle tehdit ın~ktubu atan iki 
çocu~11 Polis eler hal yakalamıştır. 

KUtUphanede kızlarımız 

Bu hadise ctrnfıda, yapıhın ince
lemeler suçluların Ali Alevi og-lu İl
han, Aziz. oğ:u Şinası tarafından mek 
tupların atıldı~ını meydana koymuş
tur. 

Lise olgunluk imtihanlarının so
ruları hakkında tcsbit edilen tamim 
Maarif Vekaletı tarafından orta okul 
ve liselere tebliğ edilmiştir . Bu ta
mime göre : 

1- Bu yıl Haziran devresinde 
liselerde yapılacak olgunluk sınav
larından fen kolunun fızik - kimya , 
edebiyat kolunun tnrıh - coğrcıfya 
sorulaıı Vekaletten gondeıileceklır . 
Dıgcrlerının soruları sınav komisyon· 
!.ırıııca ter tıp olunacaktır . Fızık -
Kıı,,y ı ııı vı 22 Hcı7.ıran Perşembe, 
tarıh • cog-r.ıf.> ı sınavı 29 f lazıran 
Pu emb l(Unu yapılacaktır . Dıır r 

sınavların günleri okullarca tesbit 
olunacaktır. 

2- 19JO tarihli lise ve orta 
okullar talimatnamesine göre Haziran 
ve Eyliil devresinde lise me2Uniyet 
imtihanlarına gireceklerin matematik, 
tarih - cotraf)a, tabii ilimler sınav· 
lan yazılı olarak yapılacak ve bu 
sınavların soruları sınav komısyon• 
!arınca tertip olunacaktır . Bu mezu
niyet .sınavl.ırı olgunluk .sınavlarının 

y.ıpıldı~ı muddct ıçındc ve sınav 
komısyonlar ınca tcspıt olunacak gun
lcrdc )dpıl.ıc.ıktır. 

J 1930 tarıhlı lı&t: \ t orta 

Mektuplar üzerinde yapılan ted
kika~ta, yazının suçlu :ilhanın ablası 
ondokuz yaşında ,Nazmiyenin elyazı
ları olduğu· bıı yazıların :suçlulardan 
Şinasinin ablası ondort yaşlarında Ce
milenin kalem ve mürekkepleriyle 
yazıldıtı teabit edildığinden hepsi de 
yakalanmışlardır. 

okullar talimatnamesin·· göre Haziran 
ve EylQI devrclcrındc orıu okul me
zuniyet sınavlarına gircnleı in Türkçe 
tarıh • cokrafy.ı, matcmatık sorulan' 
yazılı olarak yapılacak ve bu sınav-
1.ırın '" ul.ır ı l.omi ... yon)Jı ıncd lerlı 

olunaca&. tır . p 

• 
Bay p uzvelt ve reflkftsı 

Amerikanın Bitarafllğı 

Ruzvelt, bu mesele halledilmedikçe 
Kongrenin dağılmaması taraf darı 

SEYAHATiNDE s\R KAÇ NUTUK SÖYLIYECEK 
8. RUZVELT 

Vaşington: 3 a.a. - Ruı.-.~lt! son 
paı lemento içtimaının ruznamesını tcs
bit etmek üzere ayan \'e mebusan 
meclisle rinin ekseriyet şefleri \ e gar-

ner ıle görüşmüştur. " 
Ruznamede şimdikı halde 4 mu-

him mesele me\ cuttur: 
1 içtimai sigorta kanununun 

tadili. 
2 _ Gelecek sene işsizlere yar-

dıın için aynlacak tahsisat, .. 

3 B \rer nilerin tndılı. 
- azı o dT 

4 - Bitaraflık kanununun ta ı ı. 
u • • h •alnız bu sonuncu 
r.cısıcum ur. } t" h . 

"k b" chenımıye ı aız maddenin hüyu ır . 
· · . Mum,uleyh, 

olduğunu işrab etmışııı · 

bu mesele halledilmedikçe, kongre~i~ 
tatil dcvı esine girmiyeceği ka~a~tını 
izhar etmiştir. Siyasi liderler ıçtıma 
devresinin nihavet 15 temmuza k~dar 
nıha} et bulacağını ümit etmektcd~rl~r. 
Bu şerait tahtında Rousvelt . buy~~ 
Okyanus ahilleıinc yapmak ıste~ığı 
seyahate haziran sonlarında . ~kabıle
cek \ e bu suretle içtiıni de-. nnın sonun
dan e\\ el V nşingtonda bulunabilecek-

tir. 
Beyaz saray mahfilleriylc temas-

da bulunanlara göre Rousvelt, seyaha
ti esnasında efkarı umumiyeyi yokla
mak maksadiylc harici siyaset hakkın· 
da bir kaç nutuk söyleyecektir. 

Prens Pol'le Führer 
iki görüşme yapll 

MATBUA 11 ŞÖYLE DİYOR: 
ALMAN . 

B ık ı Balkanlılarındır, perensipı a an ar . . 
ni biz bütün kalbımızle tanıyoruz 

. _ Yugoslav kral 
Berlın : 3 (a.a.) . de Marko· 
. p ı beraberın 1 

naıbı rens pau ant lS'te B. Bıl-
vitch olduğu halde 5 

lcr·ı ziyaret etmiştır.ekle olduğu bel 
Prens ikamet etm ,. k mctg.i 

d führer ın ı 0 

vcdcrc sarayın a r d halk tara-
hına kadar olan mesa e e r 

d tle ·ılkışlanını:;; ır. 
fından şıd e ' l'un zıyareti· 

B. Hitler. Prens pa~ . 13 Mar. 
'd de etınıştır. . • 

ni saat 18 11 13 al Goring' 
. d- ak~anı ınareş 

kovılch, un \ b.. · k nışanı O· 
in Yugoslavyanın en uyu d" et-

• 1 nişanını tev ı 
lan kara yorgı ıııçı 

m iştır. " k aın yugosln" 
B. Hitler, dun ~ Ş• fet verıniş 

. . efıne bır zıyn 
misafırlerı şer 1• Yugoslav \e 

b · afette bııço" 
ve u z~y . . bıılunınuştur. 
Alman rı.calı haı~rll) Almnn matbuatı 

Berlın : 3 ( · bi Prens Pol· 
Y ıav)n naı 

bilhassa ugos . 1 mesgul olmak 
ün Bedin ıiyaretı 1 e "' 

tadır. · zeitung" 
"Deutsche allgemeımc 

diyorki ki: · l" 'ı 
Fransız hegemonya sıyasc ı u . 

....0 1 daha metbu bır devlet 
6 s avyayı • . 
telakkı ettığı sıralarda Almanya ycnı 
bu yük Balkan de\ !etinin ehemmiyeti
ni t ktır cdıyordu. ..Balkanlar Bal
kunlılilıındır,. Pıı.:n ıbıni bı bulun 
lı:albimı Je tanıyoru 

Bu Prensibe dayanarak harici si
yasetini müstakil kılan, ekonomisini 
düzelten ve komşularile iyı geçinen 
bir bnlknn devleti tabi idir ki, iilİ
rah eder. işte Yugoslavyn böyle bir 
vaziyette bulunuyor. 

Karabük için 
gelen mühendisler 

Demir boru kısmı 

ağustosda açılıyor 

lstanbul: 3 lTelefonla) - Kara-

bük demir fabrikasında çalışacak 
dört lngiliz mühendisi dün sabahki 

Semplen cksperesiyle lstanbula gel· 
mişlerdir. 

Böylece Karabükteki lngiliz mü· 

hcndis ve ustabaşılarının mikdarı 
yüz yirmiyi bulmuştur. Daha 80 kişi 
gelecektir. 

Fabrikanın demir boru kısmı 
ağustosda açılacaktır. Memleketin 

ihtiyacı olan her nevi boru bundan 
böyle Karabük mücsseıesind<' Yi" 
pılacaktır, 



ANKARA 
GECELERi ·ı • o halb>eroeır 

1 

!'--~----------·------~--~ ..... ·-----------~ Ankara sakinlerinin ,- , s· 
metin ve şuurlu ç~lış· 1 Ankara halkı geceleri nasıl ve ır 
malarmdan sonra bıraz nerelerde eğlenir? Ankarada ge-

adam uyurken 
biçaklandı 

''ADANA MIMT AKASI 
ı iKTiSAT MüDüRLüGü,, zcvk, eğlence tarafları "' ? s· 

da yavaş yavaş düşü· ce eglenecek yerler nasıldır ır 
nülmüş olacak ki ; hü· eğlence kaça mal olur ? 
kumet merkezinin bu ~ezen : Tarık Sertle• 
husustaki ihtiyaçları tat· 

mine başlanılmış .. Şüphesiz burada 
lstanbul ve bahusus bir Avrupa 
merkez şehri kadar bir gece ha· 
yalı henüz mevcut değilse de , bu 
günkü haliyle Ankara her halde 
diger Vilayellerimizdeki gece haya· 
tından üstün geliyordur . Fakat her 
şeyden evvel Ankarada fazla dü 
şünülen maişet, geçim derdi olduğu 
akla gelmelidir. Öyle ya . . Ufacık 
bir antreyle üç odacığa asgari kırk, 
kırk beş lira kira verilirse ; çoluk 
çocuğa karışmış elli beş lira asli 
maaşı olan bir memur bile bu eğ
lence saatleri için bütçesinden ne 
ayırabilir .. Aile hayatına kanşma· 
mış bir çok tanıdıkların şikayeti 

ŞU : 

Apartıman ve lokantaların pa· 
halılığı, hatta bu seb~pten bazı me· 
mur arkadaşlarırı bir öğle yemeği 
masrafına - doğrusunu söylemek 
lazım gelirse - katlan~amak için , 
taşradan gelen eşe , dosta uzak!an 
ve kısa selam verdiklerini gördüm . 
Fevkalade müzikli imren lokantası 
ve istasyon Gazino lokantası Av· 
rupa lokantalarından hiç aşağı kal
maz sanırım. Hoş pahahlığına rağ· 
men, diger lokantaların da servisi 
muntazam ve çok temizdir . Gece 
hayatını yaratacak amiller şüphe.siz 
Sinema, Bar, Tiyatro , müzikli Ga· 
zinolar . Ankarada halk sineması 

nazara alınmazsa diger Yeni , Sus, 
Ulus sinemaları ihtiyaca cevap ve· 
riyor. Y enişehirde Kızılay parkı kar· 
şısındaki caddede bir apartımanıo 

zemin katında yapılmış Ulus sine
masının yapısı ğüzel ve konforlu
dur. Bilhassa istirahat , cigara sa . 
lonu zevkiselimle döşenmiş •. Ma
mafi hükumetin filmlerin vergi ve 
resimlerini yüzde yetmiş beş indir· 
miş olmasına ve Ankara sinema· 
larında filmler daima ikinci vizyon 
olarak geçtiğine göre lstanbul gibi, 
hatta daha pahalıdır mevkiler . Eğ. 
lencenin Rtasraflı, lüks tarafı henüz 
eskisi gibi. Yeni bir şey ilave edil· 
memiş. Basık ve dar salonu hala 
genişlememiş ,. Tabarin • barın 

güzel çalan cazından başka mezi· 
yeti, söksesi yok . 

Ay sonu ücretlilerin , ay başı da 
memurların hiç yoğa bir konsomas· 
yonda aylıklarının bir kısmını erit· 
tikleri akşamlardan başka Bar ten· 
ha ve zevksizdir.Ankarapalas altın· ı 
daki "Pavyon" Barı ise dansözleri 
mahdut etiketi fazla bir salon .. Fa-

ı 
ve enteresen tarafı parasız olan 1 

oyun biletlerini temin ciheti., Fakat ı1 şurası muhakkak ki, Ankara Halkc 
vinin sempatik B~şkanının, başvu~~n ,. 
bin çeşit mahalh halk ve teşckkul· 
lerin gailesini dinlemek ve onlrrı 
tatmin etmekte yorucu emeği ve o 
nisbette de başarma :ı:evk~ kudreti 
var .. 

Ankaranıo en güzel ve sevilen 
yeri yeni şehirdir ki, burası akşam 
Üzerleri özen ve müzikli .'kutlu., ga 
zinosuyla, dolup taşan kıı.ılay bah 
çesiyle ve bilhassa bir Avrupa man- ı 
keninden f ark11z ıüslenmiş fevkalade 
lüks, zarif kadınlariyle her zaman 
rağbet gören bir yerdir. 

V clevki geyimleri hemen bütün 
taksitle yapılmakta olmakla beraber 
erkeği de, kadım da şık ve zevkli 
geyiniyorlar .. Kutlu gazinosunda re· 
ce geç vakta kadar devam eden . 1 

müzik ve dansı bu semtin garp id 
diasını, etiketini tamamlayan zevk· 
)erden biridir. Bir zamanlar Anka· 
ra radyosunda dinlediğimiz Jant°' 
orkestrası bu gazinoda nefis dans 
ve Macar havalan çahyor .. 

Atatürk beldesinin en:müstesna 
şayanı dikkat tarafı unutmamalı ki, 
Çankayadır. Her Türkün kalbinde 
ebediyen bir ideal olarak yer tutan 
bu yerin tahayyülümüzdeki kudret 
ve haşmete has bir görünüşü var. 
Geceleri uzaktan bu irade ve azim 
sembolüne bakılınca yalçm yamaç
lara hık edilmiş nadide pırlanta taş 
)ar gibi yanan bol ışıklariyle, ilerle
miş bir yaz akşamında büyük adıyı 
bir vapur güvertesinden seyrediyor 
hüsnü taşarfınız .. Gittikçe artan bir 
gurur ve tecessüsle Çankayaya uzı · 
nırken; bir araya toplamak gayesile 
kızılı f partisinin az üstünde yapalan 
bakanhklan geçince ıath sollu yer 
almış ecnebi ıef ar et binaları geli· 
yor ki; en son basamağı teşkil eden 
lngiliz sefaretile, ortada Avusturya 
ve Çekoslevak sefaretlerinin ilhakın· 
dan sonra; bir haylı genişlemiı Al· 
man sefaret pavyonları bilhassa dik· 
katimi çekti. Biri binasmın ciddi, 
ağır tarzı mimarisiyle diğeri de beş 
on kutu san boyanın yeknasak bir 
renk yaptığı sefaret binalara. 

Bu vatanı yaratan Büyük Ata· 
türk'ün yıllarca içinde yaşadığı Ri. 
yaseticümhur köşkü yaratıcının eşsiz 
halkiyle hala azımkar ve vakur eda· 
siyle mütebessim, mütehakkim. Ve 
aynı zamanda mütevazi, dürüst si· 
yasetinin adeta bir sembolü.. Ve 
sonra bu güneşi kalbinde toplamış 
köşkle, az altında Milli Mücadele 

Zabıta suçluyu yakaladı 1 

Emirler mahallesinde feci bir ci 1 
na yet işlenmiştir. Bu mahallede oturan j 
Hasan oğlu Halil adinda birisi dün 
öğle üzeri evinde karyolada uyudu· 
ğu sarada memesi üzerinden bıçak· 
lan3ı. fşe vaziyet eden zabıta, yara 
lıyı derhal tedavi altına aldırmışdır. 
Halilin yarası hafifdir. kendisini ya· 
rayalıyanı ancak kaçarken arkasın 

dan görebildigini söylemiştir. 

iş Dairesi 
ünvanla iş 

Bölge Amirliği bu 
görmeğe başladı 

lktl•ad Veklletl •• Dairesi Böfgeler tefkllltı ahiren ne•
rolunan 2450 •ayıll kanunla kaldırılm•• ve yerine sanayi, ma
•dln ve lf h11yetlyle bunlara mUteferrl hususların tanzim, 

ve mUrakebeslyle mUkellef ol
mak Uzr e (Mmlake lktl••d MU
dUrlUklerl) ihdas edllmı,ur. Seyhan- Toros 

Lik maçı Yapılan tahkikat ve tetkikat ne 
ticesinde, ince su kazasının viran şe 

1 
hir köyünden f biş oğlu 25 yaşla11n 
da Abdulla adında birisinin vakadan 
bir buçuk saat kadar önce, Halilin 
yattıia evin yanındaki Kayserili Rifa 
tın furununa geldigi ve bir saat ka 1 
dar oturduktan sonra furundan ay· tadır. 

r11dığı, esas itibarile yarah Halilin Ab ---·----~-----

Şehrimizde iş Dairui 9 uncu 
Bölge Amirliti unvanı altmda ifayi 
vazife eden Dairenın 1 Haziran 939 
tarihinden itibaren bu kanuna tev· 
fikan Mıntaka lktisad Müdürlüzü 
namı altında vazife göreceği hak
kmda Vilayete gelen emir alaka
darlara teblig edilmiş bulunmak-

Bu gün Lig maçlarının: en mühi. 
mi Adana Stadyomunda Seyhan - j 
Adana Spor Kulübü ile .Toros Spor 
Kulübü arasında yapılacaktır. ~Bun· 1 
dan başka bu maçtan evvel de Ada 
na idman Yurdu ile Seykan -Ada ı 
na Spor Kulübü genç takımları ara· 1 

sında hususi maç yapılması kararlaş· 
dulla ile uzakdan uzaga tanışdıkları 
tesbit edildikten sonra 6 saat kadar 
devam eden tahkikat sonunda, üze
rinde iki ağzı gizli b\r kama ile ya 
kalanan Abdulla, yaralı Halile 

0

gös 
terilmiştir. Halil, kendini yaralayarak 1 
kaçarken gördügü adamın gösterilen 
Abdulla olduğunu teşhis etmiştir. 

Suçlu evrakile birlikte dün ad 
liyeye sevk edilmiştir. 

ŞEHiRDE .HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü ka· 
palı hava rüzgarlı idi. En çok sıcak 
27 dereceye kadar }Ükselmişti. 

Gündüz muhtelif saatlarda;yağ· 

mur, fasılalarla, hafif ~bir serpinti 
halinde devam etmiştir. 

Adliyenin yaz tatili 

Adliyenin 20 Temmuzda baş· 

layacak olan yaz tatilinde nöbetçi 
kalacak mahkemeler , henüz Veka
letçe Vilayetler Adliye teşkilatına 
bildirilmemiştir . Bu emre intizar 
edilmektedir . 

Dul ve yetim aylıkları 

Defterdarlık Muhasebe Müdür· 
lüğünce mütekaidin dul ve yetim 
leri aylıkları tevziatına 5- 6-939 
Pazartesi gününden itibaren baş 

lanı1acaktır . 

den beri ayni halde muhafaza edil 
miş Atatüık'ün o çok mütevazi es· 
ki evi orijinal bir tezadla dünü ve 
bugünü müstakim bir grafikten çok 
daha bariz ve manalı ifade ediyor. 
Evet "O,, çok şey yaptı ve hiç şüp· 
he edilme~in ki Onun zinde nesli 

de yapısına devam edecektir .. 

Buz her saat 
satılacak 

Haber aldığımıza göre , Dahiliye 
Vekaleti Viliyctltre buz satışı için 
bir tamim yapmıştır . Bu tamime 
göre, buzun yüz paradan fazlaya 
satılması yasaktır . Her buzcu dük· 
kanında yüz para fiatla satış yapıl
dıtına dair levhalar olacak ve buz, 
gece gündüz her saatte bulunduru· 
lacaktar . 

Umumi bina tahriri 
sona eren yerler 

Aldığımız malumata, göre lçel 
merkez kazası ile bu kazaya bağ· 
h 67 köyde yapılan umumi bina 
tahriri nizamı dairesinde tekemmül 
edrrek sona ermiştir. Bu kaza 
merkezi ile 67 köyün bina vergi· 
leri 939 mali yılından itibaren ye· 
ni iradlar üzerinden alınacaktır. 

Dairelerde çalışma saati 

Geçen sene yaz mevsiminde 
tatbik edilen çalışma saatleri , icra 
Vekilleri Heyeti tarafından kaldı. 
rılmıştır. Devlet daire ve müessese 
!erinde çalışma saatlerinin 9-12 
ve 13,30- 17,30 olarak devam et
mesi kararlaştmlmıştır . 

Kaymakamlar araslnda 

istihbar ettiğimize göre, Dahili· 
ye vt'kaleti, kl\ymakamlar arasında 
yeni bazı nakil ve tayinler yapma · 
ğa karar vermiştir. Bu husustaki 
kararname projesi önümüzdeki gün· 
)erde Başvekilete verilecektir. 

taralmışhr. . 1 
iki güzel maçı birden seyretmek 

üzere büyük bir kalabalığın ,topla· 
nacağı muhakkaktar. 

Üç Kulübümüz futbol takımlan· 
na muvaff akiyetler dileriz. 

Beden Terbiyesi 
gardenparti si 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi. 
nin çok büyük emeklerle ve şimdiye 
kadar görülmemiş bir şekilde tertip ! 
ettiti tezyinatla dolu Gardenparti 
havanın müsaedesizliği dolayısile 10 
haziran 1939 Cumartesi gününe te· 
hir edilmiştir. 

Boşanma davaları 

Şehrimiz adliyesine gönderilen 
bir tamime göre adliye vekaleti, 
sulh teşebbüsünden sonra açılan 
talak davalarından aynhkla netice · 
lenmiş olanların kaç adedinin ayrı. 
lıkla neticelendiği husunda tetkik 
etmektedir. 

V ekilet pek yakında bu husus· 
da bütün teşkilattan malumat 
istiyeccktir. 

Otel salonlarında içkili 
düğün ziyafeti olamıyacak 

israf yasağı hakkında dahiliye 
vekaleti tarafından vilayetlere ya· 
pılan tamim üzerine bilhassa . otel 
salonlan gibi umumi yerlerdeki 
düğün toplantılarının kontrolü şid· 
detlendirilmiştir. Bu: gibi yerlerde 
hiç bir kimse, hiç bir şekilde içki 
li düğün ziyafeti yapamayacaktır. 

LONDR A MEKTUBU 

Binbaşı Caz 
Sevmeyince ! 

Londra Avustralya hattına işliy~: 
Strathaird vapuru Cebelüttarı 

civanna geldiği sıralarda geminİP 
birinci mevki salonlarında çek garip 
hadiseler cereyan ctmeğe başlamıı· 
mıştır. 

Akşam geminin birinci mevki 
salonlarırıdaki müşteriler vapurun 
cazı ile dansetmekte idiler., Strath•· 
ird vapurunun altı garsonu aynı za 
manda muhtelif mu<ıiki aletlerini kul 
lanmakta ve gündüzün gar onluk 
yapmakta, geceleyin de caz çalmak 
tadır. 

Herkes çoşkun bir halde bir fok 
slrot yaparken, ihtiyar, sert bakışlı 
eski bir fskoçyalı asker hissini vereo 
bir zat caza yaklaştı ve ilk rastladı 
ğı ke:nancıya bir klasik parça çal· 
masını söyledi. 

Garsondan bozma kemancı bu 
teklifi biraz istihza ile reddetti. 

Caz yeniden bir tanğo çalmağa 
başlayınca ihtiyar N.ös)·Ö ytniden 

caza yanaşb, kendisinin yalmzca ıtn 
fonik musikiden hoşlandığım, cazın 

trampet sesinden hasta olduğunu 

söyledi. Bu sözlere de omuz silkti· 
ler .. 

Herke!' tarafından • Binbaşı • 
diye cağrılan bu zat üçüncü bir de 
fa daha sert bir şekilde caza müda 
bale edince kendisinin salondan çık 
ması rica olundu. 

Bu va kanın ertesi gi: nü bütün 
garsonları ve bilihara müşterileri 
hayrete düşüren bir vaka oldu: 

Cazın bütün aletleri çalınmıştı .. 
Bunlar iki keman, bir kontrbas, 

bir banço, bir sakslfondan mürek· 
kepti. Hatta cazın büyük davulu 
l>ile çalınmıştı. 

Tabii herkes bınbaşindan şür he 
lenmeğe başladı. Derhal tahkikata 
girişildi. Bu meyanda binbaşınında 
ifadesine müracaat edilerek vaziyeti 
izah etmesi istenildi, Binbaşı yemin 
ederek mevzuu bahsolan çaliıları 
almadığını, denize atmadığını Lildi· 
di. 

füınun üzerine vapurun herta· 
rafında inceden inceye arama yapıl 
dı. Fakat bütün iayretlere rağmen 
musiki aletleri bulunamadı. 

Bu vaziyet karşısın da tabii o 
gece birinci mevki salonunda saı 

• çalmadı. Çalgıcılara acıyan yolcular 
aralarında yirmi bin frank toplaya· 
rak, lngiltereye döndükleri vakit ye· 
nidtn aletleri almalarını lemin etti· 
ler. 

Fakat Binbaşı bu yardıma işti-
rak etmedi. 

[RADYo] 
B0NOUK0 PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

. kat "Tabarin" gibi dar ve İç sıkıcı 
değil. Bu itibarla insan - bu mas· 
rafa katlansa da - tazmin olma· 
maktan nahoş bir memnuniyetsiz· 
likle dudaklarını büker. 

,- ., ANKARA RADYOSU 

Etipalasın altında hiç namı, şöh· 
reti olmayan gürültülü alatürke 
bir saz heyetiyle; yine şöhretsiz üç 
dört muganniye var. Ancak içkinin 
karıncaladığı bir kafanın , tütsüle· 
diti gözlerin dinleyebileceği ve gö· 
rebileceği bir saz • söz ve ahenk . 
Bilmem neden - çok yüksek bir 
ücrete rağmen - saz ve söz sa· 
natkirıarı uzun müddet Ankarada 
kalmııyıp iki üç konser verip adeti 
transit geçiyorlar. Anlaşılan Boğa· 
ziçinin havasını devamlı teneffüs 
etmek iştiyakı çok onlarda .. Bu da 
bir zihniyet .. 

1 

MEVSIMr,;-1 B~ a~ran başın~a 
Hındıstan da bın· 

~Ası başı Ronal d Rosı, 

güntşin altında ve tehlikeli mınta. 
kalarda tahammül edilmez bir me· 
sai sarfedrek hastalıtan sivrisinek 
yumurtaları üzerinde seyrini tesbit 
etti. Kendisine Nobel mükafata ve· 
rilmiştir. 

Bu. alimin bilhassa tcdkikab. 
bizim memlekette de hala bir çok 
tahripleri görülen "anopheles,, de
nilen sıtma sivrisineği üzerindedir. 
Bizde bir de ."culex,, denilen cins 
vardır ki sıtma nikili detildir. Zara· 
rı ısırmasından ibarettir, iki cinsi 
birbirinden ayırmak için duvara 
konuşlarındaki vaziyete bakmala· 
dar. 

"Culex,, in vücudü duvarla mü· 

400 çeşit 
vazi durdu~u halde. "anopheles,, , 
otlayan bir at vaziyetinde başı du· 
vara dotruloturur. 

Sivrisineklerin dişileri ~ıtma vı 

nakleder. Kanatlarının altındaki bir 
cihazdan vızıltı çıkaran da onlar 
dır. Erkeklerin vızıltısı olsa bile pek 
azdır, 

Sivrisinek hasta bir insanı ısı
rıp onun kanını kendi vücudünde 
istihalelere maruz bırakır. Diter bir 
İnsanı soktuğu zaman hastalığa bu· 
Jaştmr.Sıtma mikıolu kandaki kır· 
mızı hüceyreleri tabı ip eder. Siv· 
risinek vasıtası olmazsa bir insan 
dan öbürüne sıtma ieçmez. Bizim 
Anadoludaki "Dere rüzgirmdan 
hastalık kaptımı,, itikadı y1anhştır. 

• • 
sıvrı sinek 

Bir de sari sıtma cinsi vardır. 
Bunun sivrisineğine "Stegomla fa >C 

ata,, derler, Medari nahiyeleri ka
sıp kawrurdu. Bugün tahribatı ar· 
tık azalmıştır. Bedeni ve ayakları 
sarı halkalarla :çevrilidir. 

Sıtma ile mücadele için : 1 -
Bataklıkları ve her türlü durgun su· 
ları kurutmalı. 2 - Evlerde si..risi 
neklerin yumurtlıyabileceği bütün 
kuyuların, sarnıçların ve sairenin Ü 

zerlerini sıkı sıkı örtmeli. 3 - Göl
lerin, gölcüklerin Üzerlerine petrol 
veya diler kimyevi maddeler dök
meli. 4 - Göllerde ve gölcükler
de tath su balıkları yetiştirmeli. 

Balaklar , Sivrisinek yumurtıla. 

rını yer, petrol da onlara mahve· 

der. 
Türkiye Cümhuriyetinde Sıtma 

mücadele mıntakalan vardır. Bir sis. 
tem dahilinde bu tedbirleri almakla 
ve halka kinin vermekle meşguldur. 
Fakat hali memleketimizde Sıtma 
büyük tahribat yapmakta , binlerce 
ve binlerce nüfusumuzu kırmakta 
dar. 

Sivrisineklerin - Yukarada hah 
ıettiğimiz cinsler esas olmak üzere. 
bugün cihanda bilinen 400 türlüsü 
.ardır. Tuzlu suda yumurtlayanlar 
akıntalarla bir taraftan bir tarafa 
göçerler. Fakat Sıtma aşılıyan cfns
ler doğdukları yerden ancak 1-2 
ki\ometre uzağa gidebilirler • Bunlar 
gemilerin yangın söndürme kova. 
lariyle falan, bir yerden diger taraf 
gene insanlar tarafından naklt:dil· 
mi'şlerdir • 

PAZAR 4 /6 /939 

12.30 Program . 
12.35 Türk müziği (Klasik proır 

ram) idare eden: Mesut Cemil Anki\" 
ra Radyosu Küme heyeti 1 - fal1' 
buri Emin ağanın- Acemaşıran pd' 
revi . 2 - Zekcii dedenin - Acerıı•· 
şiran beste - Bin cefa Görsem. 3 ~ 
lsmail dedenin - Acem,şiran 8~ .• 
semai - Ey lehleri gonca. 4 -

1 

yola taksimi. i· 
5 - lsmail dedenin - Acem•f 

11 
ran yürük semai. 6 - Şerif Muhi~l' 
Targanın - F erahfcza saz semais1

• . ,,, 
13.00 Memleket saat ayarı, aJ" 

ve meteoroloji haberleri. 
/ 

13.15 Müzik (Küçük Orkeslr~ııet 

Halkevinin temsil kolu, sık sık ' 
Halkevi sahnesinde evan tesbit etti· 
ği temsilleıi oynayor. Gençlerin, 
heveskarların verdiği bu temsillerde 
fazla bir tiyatro tekniği, zevki ara· 
mak bir az haksızlık olur. Asal hoş 

Şef : Necip Aşkın) 1 - Pepi Mo ıa 
- Lapaloma şarkısı üzerine fal11 ~, 
2 - Schieder - Dinle.. . kernarı ıer 
söylüyör (Tango) 3 - Hans 'fh' ,
- Kukuk - Polka 4- Jose Arrıı• f• 
dolar - Venedikte mehtap 5 - Mı& r---------------..... ,... ... __________ .... ______ ..,.._1!111"11.,... ... ...-----...-ıl!--lll!'ll~-............. 11!11'!1!..,...ll!l"!!l!I• radcriksen - Halk meydanı (bl'"' 



. -
Bir İngiliz Tahtelbahiri 

Deniz altında 
kaza geçirdi 

l 
Yetmiş kişi ölüm t 

ın tehlikesinden kurtuldu J 

ıa· 1 
~ Londra : 3 ·a.a.· Dün saat 13, 
kul 30 da birkenhea'ın 50 mil açığında 
ık denize daldığı ve teshit edilen üç 1 
~k ~.aatfık miid.iet bittiği .~alde. ~u~un. 

Ustüne çıkmamış olan thelıs ısının 
ok deki yeni tahtelbahirin akibetinden 
h deniz mabfellerinde endişe edilmek 

eti tedir. 1 
dı Tahtelbahirde 5 zabıt, 48 nefer 
I· gemiyi inşa eden " cammellaird" fir 
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en 
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masının 20 mühendisi ve amelesi l 
ile amirallığm bazı eksperleri bulun 
makta idi. 

Birçok mevcut gemileri burada 
dolaşmakta, bir kaç ticaret gemısı 

araştırmalar yapmaktadır. 
Saat 22' de amirallık makamı 

thetis " d~n haber alınmadıhını 
il 6 

bildirmiştir. 

Londra : 3 -a.a.- .. Thetis., in 
great orveshead'ın 14 mil açığında 
bulunduğu amirallik makamı tarafın 1 
dan bildirilmektedir. 1 

Geminin pupası. 18 ayak suyun ı 
üstüne çıkmıştır. 

.. Thetis,,in içindekiler sağ ve sa . 
!imdir. 

Londra : 3 -a,a.- .. Thetis,,in 
kumandanı oran ile mülazım voode, 
tahtelbahirini ,. Braz~van,, gemisine 

çıkmışlardır. 

ispanya topraklarında 
ir tek İtalyan kalmadı 

Cadiq : 3 a.a. - ispanya dahili 
ye nazırı B, Serrano Suner ile ltal 
yan Lejyonerleri kumandanı g~neral 
Gambara, dün akşam dün duca 
D'aosta gemisile ltalyaya hareket 
etmişlerdir. 

l~panya topraklarında hir tek 
ltalyan muhabiri kalmamıştır. 

sahnesi) 6 - Franz Lehar - Eva 
Operetinden Potpuri 7 - Micheli 
- ikinci küçük süit. 

14.15 - 14.30 Müzik {Dans mü· 
ziği - Pi.) 

l:i.30 Milli küme müsabakaları 
(19 Mayııı Stadından naklen). 

18.30 Program 
/8.35 Müzik (Şen Oda müziğ: lb· 

rahim Özgür ve "leş böcekleri) 
19.00 Çocuk saati 
19.25 Türk müziği (F"sıl heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, aians 

ve meteoroloji haberleri. 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Türk müzi~i t - Hüzzam 

Peşrevi. 2 - Kömürcü Hafı ef. -
Hüzzam beste - Aldım hayali perçe 
tnin. 3 - Sadettin Kaynağın - Hüz· 
ıarn şarkı - Bin hüzün çöktü. 4 -
Rirnem Şenin - SegAh şarkı - Sun. 
da içsin. 5 - "- Kemençe taksimi. 
6 - "- Halk Türküsü - Bir yar 
Cvdim kuş adalı. 7- .... -Halk 

l'ürküsü - Misket türküsü. 8- Bed· 
riycnin - Kürdilihicazkar şarkı -
\1itrıbtamı nalendemi, 9 - ..•... -
i':ürdilihicazkar şarkı - Güller açmış 
bülbül olmuş bir karar. 10 - Osman 
Nihadın - Nihavent farkı - Yine 
aşki sun. 

21.00 Müzik (Riyaseti Cümhur 
Bandosu - Şef: Ihsan Künçcr) ı -
F. Lehar - Evn opcreıinden Marş 
2 - F. lehar - Altın ve gümüş o· 
pcrctindcn Vals 3 - A. Winter -
U\fertürlerin tarihçesi (Büyük scleks 
·on) 4-R. l.opoıra - La Habanera 
operasının uvertürü. 

n·OO Anadolu ajansı (Spor scr-

scrvis.i) Müzik (Cnzband) P.I 
2ı.OO 23 Son ajans haberler 
22.45 -

•·i rogram. ve yaıın" P 

Yahudi hicreti 
484 Yahudi dün giride 

iltica etti 

Telaviv : 3 (a.a.) - Danzig'lı 

481 Yahudi muhaciri Giride iltica 
ctmeğe mecbur kalmışlardır. Bun· 
Jar Filistin sahillerinde alınan tetbir 
)er üzerine Filistine çıkmamışlardır. 
Muhacirler Yahudi makarna tına mü· 
racaat ederek elbise ve yiyecek is· 
temiş)erdir. Muhacirler arasında has· 
talık çıkmıştır. 

Cenevre : 3 (a,a.) - 1100 Ya. 
hudi, Uzak şarka gitmek üzere Com
te biancamano vapuruna binmişler
dir. Bu mülteciler. Bombay. manille 
ve Şanghay'a çıkmak tasavvurunda 

dırlar. 

Almanya- Danimar
ka arasındaki pakt 

Kop~nhag : 3 a. a. - Danimarka 
Hariciye Nazırı Munch, dün parla
mentoda Almanya ile Danimarka 
arasında imza ediien ademi tecavüz 
paktının metnini okumuştur. Paktın 
ba~lıca hükümleri şunlardır : 

• iki akit taraf hiç bir vesile ile 
birbirine harp ilan etmemeği taahüt 
eder. İki taraf syni zamanda Da 
nimarka veya Almanyaya taarruz 
edecek olan üçüncü devletlere de 
yardım etmemeği taahhüt eder . 

iki taraf birbirinin harbine işti· 
rak eden herhangi bir devlete mal 
satmakta serbest olduğunu tesbit 

eder. ' 
Kopenhag : 3 a. a. - Mebusan 

Meclisi , Almanya - Danimarka 
ademi tecavüz misakını 3 reye kar . 
şı 115 rey ile kabul ebniştir. 

Hariciye Nazırı B. Munch , bu 
misakın Danimarkanm ananevi bi
taraflık siyasetine uygun olduğunu 
beyan etmiş ve Danimarkanın her 
hangi bir memlekete bu kabil mi
saklar akdine amade oldugunu ila 

ve eylemiştir. 

General Lande 
Almanyada __ .. -

Seville : 3 a. a. - General 
Dueipo de Ltano, dün tayyare ile 
Almanyaya hareket etmiştir. Mu· 
maileyh. sabık Alman muharibleıi: 
nin kongresi münasebetile Stutt· 
gaı t'ta yapılacak tolan askeri bir 
geçid resminde hazir bulunacak-

tır. 

General, cumartesi günü Ber· 
lin'e giderek lspanyol askeri heye· 
tinin şefi sıfatiyl~ Kondor Lejuonu 
nun geçid resminde hazır buluna 

caktır. 

Stuttgart; 3 a. a. - General 
aueipo de Ltano ile İspanyol Erka 
nıharbiyesinden 4 zabit, dün akşam 
Boeblingen tayyare meydanında ye· 
re inmişlerdir. 

Hatay meclisinin kararı 

lskendeı un ; 3 (Hususi) - Ha· 
tay meclisi verdiği hir kararla çift· 
çinin ziraat bankasına olan boıç 
larına yüzde üç faiz tayin :etmiş 

Polonya 
İngiltere 
Görüşmesi 

' 

Lord Halifaks Polonya 
Elçisiyle tekrar görüştü 

Londra : 3 (a.a.) - Karşılıklı 

garanti tatbikatı hakkında bundan 
bir kaçgün evvvel varşovada başla· 
yan müzakereler bilhassa bir taar
ruz taktirinde tevssül olun~cak ik. 
tisadi ve askeri husasa tealluk ey 
lemektedir. 

1 Partimiz ihtiyaçları-
mızın bir eseridir 

- Biriuci sahifeden artan -

ıyUk ek vasfını halkı ınız hiç bir su· 
retle ihlal etmemi~, bilakis butun 
gllcU ile onu saglamlaştırmaga gıı,v
rct etmiştir. Çunku Cumhuı•iyet Ilnlk 
partisi, halkın ihti_yaçlnrındnn doğ· 
muş ve halkın .'·nlnız ihti,Yaçlnrına 
kendini vakfetmiş, hiçbir vntanda~ı 

endi çerçeve ·i dışında tnsnvvur d· 
medcn çalışmıştır. Böyle bir ruh ha· 
idi içinde çalışmak ve nasibini hu 
derece duruvt olarnk t>lde etmiş ol· 
rnnk, zamanımızda kurulmuş olan par· 
tilcrin hemen hemen hiç birisine mU· 
ycsscr olmuş bir şey değildir. 

Pıırtinıizin muvnffokiyeti sebeple· 
rinden birisi de asırfordanberi derdi
ni söylemekten çekinen halkımıza ça-
tısı al1ıııda geniş bir konuşma htırrive· 
ti ve her dilediği meşru, inkilaba ~y-
gun şeyleri istemek hususunda vc!rdi~i 
~erdir. Bunun içindir ki, Parti, hal-

Herkesin takdir ve hayranlığını kazanan tek film 

Asri sinemada 
Bugün gündüz ve bu akşam 

. 'h' · büyük zaferi,beyaz perdenin sönmez iki büyük yıldızı 
Sınemacılık tarı ının 

MAKDONALD ) ve ( NELSON EDDY ) nin yarattıkları 
( JANNET 

( Leylaklar Açarken ) 
T·'rkçe sözlü büyük sergüzeşt filmi 

Ayrıca: u 

(Beyaz 
Dikkat: Yaz 

Balkon 

Duhuliye 

25 

15 

kuruş Talebe 

" " 

Kartal) 
tarifesi başladı 

ve Öğretmenlere 20 

10 

250 

kuruş 

kuruştur . 
" " 

Asri 

1 

Lord Ha lif aksın dün Polonya 
büyük elçisile yaptığı mülakatta ay. 
nı mevzu üzerinde cereyan etmiş 
tir. 

kın en geniş mnnada siyasi haklarının 1 
temsil edildiği bir saha olmuştur. Da· 
ha açık misalilc diyebiliriz iki parti-
miz butun halkın yuksek dileklerini _________ ,.;1~0~6~9:,,;1~-----
biı· nrnda toplayan hu.'·uk bir hnraj· -

Telefon 

Varşöva : 3 (a.a .) - Il. Molo 
tov'un nutku hakkında Polonya si· 
yasi mahafilin de hasıl olan intiba, 
Sovyet Rusya hükumet reisi ve ha. 
riciye nazırının her şeyden evvel 
Sovyet rusya'mn avrupa'daki siyasi 
kuvvetlerin faaliyeti sahasında oynu• 
yabileceği rolu tezahür ettirmeğe 

çalışmış olduğu merkezindedir. 

L. h 1 . . 1 
ısan oca arı ıçın 
tekamül kursu 

açılıyor 

Karar önümüzdeki yıl 
tatbik edilecek 

Lise ve orta okullarda okuyan 
gençlerin umumi kültiirden başka 

liseyi temamladığı vakıt okuyup 
konuşabilecek bir tarzda bir ya· 
bancı dil öğrenmeleri Vekalet ta· 
rafından esas tutulmak tadır . 

lık olarak Maarif Vekaleti lise 
ve orta okullardaki mevcut lisan 
tedrisatını tetkika başlamıştır. 

dır. 

Burada t:ekasuf eden ihti_ynçlar, 
e:.aslı direktifler geniş bir kanaldan 
geçerek Devlet mnknnizmasını sul:ıvıp 
beslemckteJir. ~ 

Devlet bayaliyatını ancak bu ka· 
nnldnn gden kuvvetle muhafozn ede· 
bilir. Bunun içindir ki, Buyuk ~\illet 
Meclisi, Devlet makanizması en Mh· 
hntli en n:-·nrlı lıir şekilde iş görmek
tedir. 

Ooğı·udnıı do8ruyn halkın öz kuv· 
vd \·c yuksek temayUllerine davnn-
mış olan Partimizin • siyasi, içHmai 
hayatımıza Vt.>rdiği <lUzenin çok <leğcr· 
li \ ' e t"hemmiyctli olnn Llançosunu 1 

burada _ynpmnk imkansızdır: Yalnız 
şunu biliyoruz ki, geçen asıdnrın hu 1 
memlckdc lııraktıgı hududsu:r. mahru· 
miyellcr, h:ı.rahilcr sUrntla tdiifi edi-
liyor. 1 liçbiı· milletin iktidarı dahilin· 
d~ olıııadıj1ını if~iharla sHyliyebilen•ği· , 
ımz hu,yuk Jegışmeleı· ve kestirilen 1 

yollar en teşkilatlı milletlerin bilt" zor. 
hnşarabileccği c.•serlcrtlir. lnkilabııııı
zın çalışmn sahasında son dere ce.• ide
nlist; olduğumuzdan , yapılanları az 
göı·nıek ve saha geni~ ve ço~nu i tc· 
mek hırsı içind~_yİ7.1 ve lıund:ı dn hnk· 
kımız \'ardır, Fnkat şunu da bilmeli- 1 
yiz ki nı•zulnrın ·'erine gdirilnıc:s i için 
aklın \ ' c vn ılnların hiçhir imkani ge· 

iri) e hırakılmanınktadır . 
Pnrlimizin elrnfınıla daima \·e her 

vesile ile tecelli l'den halkın bidik ve 
sevgisi ynşndıl-ı;a başaranıı.) acağıımz 

1 
hiç biı· iş .'·oktur, Şefo hurnıet, Şefe 

Alınan ndicelere göre öniimüz. inonm, Şefin gi)slcr<Iiği emin '\ollanla 

deki ders yılı başından itibaren ytırUnıenin misilsiz <>cıncrelt•riııi lnt
ını .; olo.n hnlkıınız . dun cheıl i Sefin 

tatbik edilecek yeni ~ekiller ka· etı:afında oldugu gibi bugUn de ,\lilli 
rarlaştırılacaktır. Şefin kudretli \' (' kiyasetli ba~knnlığı 

V c."kalet mevcut lisan öğretmen. altında Pnrlinin hayrağını onrnzlnrın· 
!erinin mesleki bilgilerini çoğaltmak : da hulun kuvvetilc tnşımnktn, onun 

uındelc.• rine Lutun yUrcği ile sadakat: 
maksadiyle önümüzdeki tatil ayla göstermekt.edir. 
rında tekamül kursları açmağa ka· Hiçbir tarafında mubaliiga ve 
rar vermiştir. Bu kurslara bütün noksan olmayan Partimize ve onun 
lisan öğretmenleri iştir2k edecek- lıuyuk şereflerine karşı b3ğlılıtımı :r. 

Parlin:ıizin .)'İrmi yıldanberi vUcııda 
!erdir · gctiı·Jigi bl\.'·uk işlerin bundnn sonrn 

Vekalet lisan öğretmeni kadro· daha hamleli, daha kudretli , olncnğı· 
sunu da göz önünde tutmaktadır . nn bir zıman<lır. 

Bu yılki kadroda yalnız 260 lisan Bi:r. çok iyi biliyor ve takdir cdi· 
\'Oruz ki, Cumhuri\'et Halk Partisi 

muallimliği münhaldır . Bunlar d;\ :l'urk milletinin ba~rından ve ihti,,·aç: 
pek yakında doldurulacaktır. larındnn doğmuş bir eserdir . 

EN BUYUK ARTiSTLERiN EN GÜZEL FILMLERILE 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Büyük Sinema Müsameresile Açılıyor 

ilk SUper Film; Cazip Ve Ate,ın Yıldız 

( VlVlANE ROMANCE) 
Tarafından Harikulade bir Tarzda yaratılan Hakiki bir Hayat Romanı 

Kadınlar Hapishanesi 
................................................... 

FRANSIZCA SÖZLÜ ve Gayet müessi: mevzulu Müstesna Şaheseridir. 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
.. 1 şaheseri olan dünyanın erı kudretli 

Senenin en son ve en guıe . .. · .. .. .. S .1 B Dömillenın olmez eserı 
repsoru esı 

T~~ç~l~y~~in ba~e~~~d~~a2ğı 
ve takdir ettığı bır çıf t 

Frederik 
March _ f raıısike:a liaal 

iLAVE OLARAK : • 
dünya haberleri En yenı 

h . . görmelerini bütün müştenlerimize 
Mevsimin bu son şa eserını . 

b'lhassa tavsiye ederız 1 
10617 Tel 212 

______ ...... ;..;. ___________ ___ 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı p~sif korunma 
Nizamnamesı 

2 
Kurn rnamc /'w: IOt'JBV 

Dünden artan · 

t "f t ve itfaiyede çalışmış olanlar ter· 
h. h !erinde, tanzı & • 1 d 

Belediye teb ır ane k tanlan bu evsafı haıı olma ı ır. 
b·ıı takım omu . d . cih edilmeli ve ı ıassa ve ~devattan mahallın c tenuz. 

M 28 G zla bulaşan e,ya 'h . .. " • 
adde 1 - a . . ehir ve kasabalarda ı tıyaca gore gaz 

1 . .. k" olmıyanlar ıçın ş 
enmesı mum un 

dan temizleme yeri,, açılır. k 1• 1 da gaz arama ve temizleme esas. 
Ş h' "e asaua ar .. d 

Madde 129 - e ır vasıtalarını muayene etmek ve vucu e 
d korunma . . k · · h larını tesbit ve gaı an . 1 teşkillerini yetıştırme ıçın azar· 

e temız.eme,. 1 h. 
i'etirilecek "gaz arama v . d. k. hane şefi kimyahane o mıyan şe ır 

h lcrın e ımya ' b d k · 
da Belediye kimya ao.e b'ı.. , k ise Hükumr:t tabibi, u a yo ıse 

B 1 d ye ta ıuı >o . d b. 
ve kasabalarda e e 1 b.l k' • ker veya eczacı emrın e ır i'az 
bu maksadla tavzif edilecek takı ı, dıınyatemzileme yeri de bu laboratu 

d· ı· Açılaca gaz an 
laboratuarı tesis e 1 ır. 

ara bağlı bulunur. _ . f b 'ka ve müesseselerde, hususiyetleri· · 
(Resmı daıre, a rı f d ·ı k 

Madde 130 - . . . k ~ ı tler veya valiler tara ın an ven ece 
. öre ılgılı ve a.e . ' h . . b . d 

ne ve teşkillerıne g .. ıeııcler tarafından ı tıyaç ms etın e 
. d fabrika ve ınues . 

esaslar dairesın e 0 • · ı· ) . k'l vücuda getırı ır . . . 
buna benıer bır teş ı ve temizleme şeflerı, kendı mıntaka · 

b 1 gaz arama .. . 
Şehir ve kasa a arın .- f brika ve muesseselerın gaz arama ve 

• ve husu~ı a 
lannda bulunan res~ı d rkadar olurlar. . 
temizleme hizmetlt"rıle e 

3 
ah • bu"tün bu te•killerin şefleri Gaz Ge· 

R • e u usı Y 

Madde 131 - esmı vk k !arda yetiştirilir. Ayrılmış olan gaz ara. 
1 açılaca urs h' k ncl Komutan ığınca . t' bu şef !er tarafından şe ır ve asa· 

• 1 ' cilerı de ye ışen · b' d'I yıcıları ve temız eyı ~ lacak kurı,larda talım ve ter ıye e ı e· 
1 ına gore .1çı . 1 • ·ı . 

balarda, program ar • .. seselerin gaz Arayıcıları ve temız eyıcı erı 
• •• 1 Husus• ınues 

ve bu borçların otuz senede öden.

1 

meıine karar verilmiştir. 

Bir tayyare düşdii 

Cemiyetin Zalim telakkilerine kurban gitmiş za\'allı Kadınların Mazlum 
Hayatını <·anlandıran ve büyük Fransız Edıbi FRANCIS CARCO'NIN Ka· 
dın Hapishanelerinde aylarca yaptıgı etüdlerden hazırlanmış bu hayat filmi 

Seyredenleri tesiri alımda birakacaktır. 

Ayrıca Programa llAveten : 

Cümhur Reisimiz Milli Şef iSMET İNÖNÜ'nün 
lstanbula teşrifleri Merasimini gösteren TÜKKÇE izahatlı film ve Renkli 

S.mat H.uikası (ATEŞ BÖCEKLERi) Ncfıs bir Miki Mavs 

cck yetiştırılır er. J 
· tirak etler er. 

de bu kurslara ·~. . h va korunmasına aid diğer kurslar da dahil ol. 
Y . · mudddı, a 
etı~tırme 'h t 30 saattır. 

ınak .. srnede nı aye ı. 
uzere . eflari ve takım mürettebatı, can kurtaran ta""unına 

Gaz temızleme ş . d'l' I 
.d d 'felerden de tedrıs e ı ır er. 

Pensacola : 3 a.a. - Amerika 
bahriyesine aid bir talim tayyaresi 
P~~s~.cola körfez.inde denize düş 
muştur. 

içinde bulunan iki tayyareci öl 
mÜ§tÜr, 

'ı D•kk İ • Bu Akşamki lık Suare •çın Masaların Erken 
1 a • Tutulması Reca Olunur. 

10691 

aı ers ve vazı l d' l . d k. .f k"ll . ·ı 
M:adde lJ2 _ Mahalli Be e ıyc er ~mrı.n . e ı tanzı at teş ı erı ı e 

hazardan gaz arama ve temi~lemc .t~şkıllerının esası kurulmuş olur ve 
hazırlanacak plana göre takvıye edılır. 

Madde 133 - Gaz arama ve temizleme takımları, hazarda ve sefer 

(Sonu Var) 9583 

" 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

- '!im 

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
-a<oza 

Piyasa parlafl 
" 36 

Piyasa temizi • 

Klevland 40 1 41 

YAPA~I 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - Çl~IT 

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

-· -- HUBUBAT 
Buğday Kıbn!l -

.. Yerli 2,52 

• Men tane 
Arpa 3 3,30 
Fasulya 
Yulaf 3,37 3,52 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 

" UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. " ·- ~ l5ört yıklız Doğruluk .o ~ 
~ ı;: üç ..:! ı::: .. • 
o - Simit =~ .. 
~ ... Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
('I C.Jo 

üç t--
" .. 

Simit 
" -

Liverpo) Telgrafları Kambiyo ve Para 
3 I 6 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 
Liret Hazır 5 49 
Rayişmark - --

Vadeli 1. -4 84 Frank ( Fra~) ~ 35 
4 52 Vadeli il. Sterlin ( ingili~ ) -ç 93 -4 40 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 126 64 
8 89 Frank ( isvicre ) - - -

Nev~ork 00 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

108-156 10116 Numara: 200 

T. iŞ BANKASI' nın 

00 

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
• 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl , 
1 f kinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYE.LE.R: 

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 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnıı para biriktirnajş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Hükümet civarındaki Ulus Parkının taraça kısmı ve büfesi açık 

artırme suretile ve ihal~ tarihinderı 31 / Mayıs / 941 tarihine kadar ica. 
ra verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen icar b~deli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22 lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi 12 / Haziran 939 Pazartesi günü saat 15 de Belediye 

daimi encümen odasında yapılacakbr. 
5 - İsteklilerin burasını işletmeğe muktedir vlduklarına dair ihale 

tarihinden en az bir hafta evvel Belediye encümenine müracaat ederek 
ehliyet vesikası almaları şarttır. 

6 - Taliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlara yatır· 
mak üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

28-· 1-5-10 10681 

"KODAK" 
'' B R A U N İ " J U N 1 O R 6 2 O ~ 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. 

' i ... 

,ı; •. ~ '. . .. ' .. 

8 25 
lira 

' •. 't.; "' 

Satlık yayla yurdu 

Bürücekte komser Osnıan ~ 
çun Cami civarındaki yayla .,,.. 
satılıktır. ~ 

Taliplerin karasoku mülllj 
lsmail Yurdözüne müracaatları! 
olunur. 3-4 10704 

--~--=--="~~=-~....-/ 
Adana belediyesi 
riyastinden : 

1- Darülaceze ile emrazı # 
viye hastanesinin bir yıllık ih~ 
olan E.t, Ekmek, kuru ve yaş 
odun, açık eksiltme ile satın alıaİ 
tır. 

2-Kuru sebzenin mnhamıneOlı' 
deli 320,50 lira yaş sebzenin 111

11
' 

men bedeli 118,75 lira, odunurı ~· 
hammen bedeli 120 lir<', ek~e t 
muhammen bedeli 540 ~ira, etıl' 
hammen bedeli 90 liradır. lf 

"KODAK VERİKROM" filmi ile 

3- Kuru sebzenin muvakkt 
minatı yirmi dört Jir;a, yaş sebl
nin muvakkat teminatı dokuz ~ 
odunun muvakkat teminatı d 

1 
lira, ekmek'in muvakkt teminatı 4 7 

lira, etin muvakkat teninatı 6, 
liradır. 

hiç bir poz zayi olmaz 

MAKBUL BİR HEDİYE 
8 pozdan 

daima 

8 resim 

Bütü n l< ODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirk~ti - Beyoilu, İstanbul 

b., .• e 

Adana belediyesi riyasetinden: 

1- Belediye emlakinden sebze pazarındaki kahvehane 1-6-939 ta. 
rihinden 31-5-940 tarihine kadar kiraya verilecektir. 

2- Muhammen icar bedeli iki yüz elli lira olup muvakkat teminatı 
18 lira 75 kuruştur. 

3- ihalesi 8-Haziran- 939 tarihinde belediye daimi encümen oda
sında yapılacaktır. 

4- isteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

10654 23 - 27-1-5 

tesisatla Yepyeni bir 
VE YENİ MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , ~öbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrıtarından kurtulmak için 

Birkaç gununüzü burada 
• • • 

geçırınız . 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
lira Kr. 
1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

4-lhalesi haziranın 19 uncıJ .~ 
zartesi günü saat on beşte beledı 
encümeninde yapılacaktır. 

1 5- Şartnameler belediye Y 
işleri kalemindedir. İsteyenler oraİ 
görebilirler. 

6- Taliplerin ihale günü ınıJ: 
yen saatta muvakkat teminat .. 111' 

buzlarile birlikte belediye encuın 1 
en müraccatları ilan olunur. 107 

4.8 12.16 

T. H. K. Adana Ş. Başkanlığından: 
1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensip!eriyle Türkkuşu Genel lJİ , 

rektorlüğünün rmri altında bu yıl açılmakta olan ( Hava Gedikli hazırlı 
ma yuvası ) na orta okul mezunları alınacaktır. ~ 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenf erde ~aranacı 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

A - Türk olmak. anası babası Türk soyundan olmak. l 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculu~a elverişli olmak. 
D - iyi hal sahibi bulunmak. J 
E. - Ana ve babasının, yoksa velisinin rızasını gösteren vazıh adre 

vesika göstermek. 
F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını vct Hava okullarını bitirdi.~t; 

sonra Hava birliklerinde 12 yıl llava Gedikli Erbaş olarak vazife gor 
yi taahhüt etmek. ( Bu taahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına geldikte!' 

ve Hava Sağlık Hey'etince yapılacak kat'i muayene iyi netice verdıkttll 
sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yap 'acaktır. ) ,ı 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık tayY' , 
ci zamlarının mikdarlariyle di~er esas ve şartlar hakkında daha fazla ı1'f 
lumal almak isteyenler : Orta okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine. ~ 
kerlilc Şübeleri Başkanlıkların~. Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu Şübe e 

rine gönderilen matbu bröşürleri görebilirler. ell 
4 - Kaııt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazım gel ıJ 

şartları haiz olduğu görülen gençler temııuz ayı içinde Ankara TüfkkLlş 
na sevk edileceklerdir. 

5 - Ha va Gedikli hazırlama yuvasına girmek isti yen orta okul 111~~ 
zunları kayıt edilmek üzere Türk Hava Kurumu Şübelerine , Ankara 
Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

4-6-8-10-11 1~ 
-..~ ....... .....-.......-~~~----~~~~~~~~ 

1 ~~.~~~:.:::" ~~,Z~o 
su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve belıer kalıbı da 25 ku 
ruşa satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen bul bayileri hak· 
kında takibatta bulunulmak liı.cre 
en vakın Belediye z.1bıtasına mü. 
rac;at ctmeleriııi sayın halkımızın 
m~nfaatleri icabından olduğunu bir 
kere dı,ha ilan ederim. 

8-20 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

10642 

Satlık taş ve enkaz 
800 adet 40X50santim boyunda 

Adana C. müddeiurrıll' 
miliğinden : 

Adana cezaevinin 15/6 939'~ 
rihindcn 31 - 5 - 940 tarihine ~:ııt' 
t~hmin edil{'n ( 150) bin kilo ~~~ 
nevi iiç yıldız undan mamul t s 
ihtiyacı kapalı zarf tmılile :JO,,.. tA 
939 güııü ihale olunacağı tO:fl o 
18, 21 -5 --939 günleı inde illl 

lıınır.uştu . JJ' 
ihale o gün hazı sebepler 1f 

yısile yapılmamış olduğund•; f 
şartlar dairesinde 15-G-~3 

0
'(1 

şenbe günü saat 10 a talık S)~ 
muştur. Talipler (843) lira (1 

1
rl, 

ruş muvakkat teminatlanP1 Y~ 
rak o gün ve saata kadar c. ~ 
deiumumiliği makamında toP1

', ~ 
komisyona müracaatları tekr;OO' 

Mersin Sükkari taşile Bulgur döğme 
dink taşı bütün teferıuatiyle ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya-

Büyük istifa.ieler görecek, memnun kalacaksınız ooo k ı k d d rım kiremit ve 6 i o a ar a 

olunur. 1-, 4 - 7-1 :_,.; 

Ç iftehan Kaphcasını bugürık tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 

haliyle bir kere görünüzü civarında kömür pazarına dönecek 
10631 14 yerde Abdurrahman Şenere müra· 

..,__.Slilli _______ caatları. 9- 15 10648 1 c 

.. d .. , .. 
Umumi neşriyat mu 0 

Macid Güçlü ,, 
Adana Türksözü matlı' 


