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.,~:~i~ A YDAM KABiNESi i 
apıl •• b k i 
itir ugun üyü millet meclisinden i 

a:~~: TiMAD iSTiYECEK 1 
mad • i 
o d ! 

re i Meclis, bugün seçimin yeniden ; 
yadılması için de karar verecek; 

• 
• • 

eŞI Ankara: 26 (Teletonla)- Yeni bafvaklllmlz doktor i 
ünd Refik SaJdam, Yeni tafekkUI eden hUkOmetın, tefkllltı eeaal i 

Y• kanunu hUkmUne göre, Jarın (bugUn] toplanacak olan i 
nda bUyUk mlllet mecllal umumi heyeti lcttmaında beyanname İ 
fenni •ini okuJup itimat reyi letaJecektlr. İ 
ve ş Ayntzemanda, Jarın (BugUn) toplanacak olan bUJUk i 

mlllat macllal intihabının yenllanmaaı ve meclleln leahlne İ 
alı dair kararını verecektir. İ 

uştur ·•·•·-·•·•·•···-·•·-···-·•·•·--- •·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•···' 
9P't-~--~~~~~~~~~~ 

t lirı 

erin 1 
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ARSELON KUŞATILDI 

ember gittikçe daralmakta 
ve şehirde kıtlık başladı 

NEVYORKTA CÜMHURIYETÇI iSPANYA LEHiNDE 
DÜN SABAH BÜYÜK NÜMAYiŞLER OLDU, 
RlıZVEL TE 250,000 M E K T U P Y A Z 1 L D 1 

ON SENELİK 

MAARiF 
PLANI 

BU PLANIN HAZIRLANMASI 
iÇiN TEDKIKAT YAPILIYOR 

Ankara : 26 (Telefonla) - Alı· 
nan malumata göre, Maarif VekAleti 
lo senelik ,bir Maarif planı hazırla· 
mak için tedkiklere başlamıştır. 

Orta mekteplerden çıkan talebe· 
nin yüksek mekteplerden gayri de 
vam edebilecekleri mekteplerin tesi
sine ehemmiyet veı mek plinda ilk 
it olar.k ele alınacaktır, 

Memleketin sanayileıme1i ve yilk 
sek mekteplere: vaki olan tehncümün 
önlenmesi için buna bilh .. sı ıüzum 
görülmekledır, Plan yapılırken lısele· 1 
rin onbir seneden on ıki seneye çı. 
karılması hakkındaki nokta üzerinde 
durulacaklır. 

Cenubi Aınerika 
da felaket oldu 

15,000i 

hükünıeti idare kuvŞam 
vetini artık kaybetrniştir 

F rıansız kuvvetleri ve Fransız idare 
adamları yakında işbaşı yapacak 

A 

Ali Komiser Gabriyel Piyo Suriye teftişinden sonra Ankaraya geliyor 

--;---'-------------------------- , lskendurun : 26 (Hususi muhabi· 

•' 

J rimi1.den) - Anarşiye nihayet ver· 

1 
mek ıçin Şamdan gelen mülkiye mü· 
fettişi Behiç Hatibin riyasetindeki bir 
komisyonun Kürtdağ'rna ıriderek afa· 
tarla müridlcrin arasını bıılmağa ça· 
lışacağ-ını evvelki ırünkü sayrıtıı<da 

yaırnı9tık, 
Aldığırnıı malüm•!f gor>: Behiç 

nat ip, şimrl;lik Kii ldr.ırına gitıniyc· 

rek b" ı~tırm• tcşcbbjslcrine Halep' 
te ve \ıaid ı dev.m ctmeği t•:rcıh 
etıniştir. 

Üç gün evvel Kör Reşit, seydo 
Diko, Hiis:yin Avn;, ve Faik ag-alar 
vilayet rnaKa'Tlında Bclıiç Hatibi gör· 
meğe çağrılmışlar ve uzun müddet 
görüşmüşlerdir. Bu ırörüşmelerde Fran· 
sıı jandarma kumandanı kolonel Ber· 
çi'de hazır bulunmuştur. 

Bu toplantıdan sonra müridlerin 
şeyhi lbrahim Halilde Halebe istenil· 
miştir. Fakat lbrahim Halilin bu da· 
vele icabet edeceği şüpheli ıı-örülmek· 
tedir. 

Valansiya: 26 (Radyo)- Katalon 
ar ,ya cephesinde general Yakoven'in 
liği~emrindeki kıtaat şimalde Barselona · 

nın kuşatılması hareketine devam et 
rnektedit. Bir küçük şehir daha alın· 

e ve ış ve Barselon çemberi iyice darla 

Nevyork: 29 (Radyo)- Nevyork. l K 
ta cümhuriyetçi ispanya lehine büyük 

tezahürat olmuştur. Münakalat dur-
muştur. Nüm~yişçilerin elinde Ame- 1 

rika ve cümhuriyetçi ispanya bayrak 
lan vardı. Ruzvelte istidalar verildi. 
Söylendi~ine göre, ispanyaya silah 

• 
1 bir parça açık deniz<k 

Behiç Hatibin bu barıştırma le· 
şebbüsü netice vermedi~i takdirde 
Kürtdağında emniyet ve asayişin te. 
miniyet ve asayişin teminine Fransız 
askeri kuvvetlerinin memur edilece. 
ği muhakkak eddediliyor. 

e ve tılmıştır. Barselon mühimmat ve zahi 
arlı, re kıthg-ı içindedir. Bu yüıden şehir 
a ve uz.un bir mukavemete tahammül ede 

ki 
mıyecektir. 

gönderilmesi için Ruzvelte 250,000 mek 
tup gelmiştir. 

ste 
lece~',_ ______________ -------------
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BELEDİYESİ İNTİHA-
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DAHiLiYE VEKALETl,BU KANUNSUZLUKLAR! VARiT GÖRMÜŞ 
VE TEFTiŞ RAPORUNU ŞÜRAYIDEVLETE ARZE fMIŞTIR 

Şiirayıdevlette tetkike başlan
mış olan bu iş hakkındaki 

Karar yakında çıkacak 
Ticaret Odası seçimini teftiş 
etmek için müfettiş geliyor 
. Epiyce bir müddet ~vvel Dahi· kadar bir müfettif gönderet·efini de 
lıye Vekaleti tarafından Adana Be· 1 haber aldık . 
lediye seçimi işlerini tetkik etmek ' 
üzere b" -r 1 • - . ------ır mu e tış gonderılmiş ve 
on y d" -_ e ı gun süren bu teftişten sonra 
mufettiş raporunu Dahiliye Vekale 

lıne takdim etmişti. Daha o zaman· 
ılan rr.-ı tı · · .. u e ışın seçim işlerinde birçok 
gayrıkanuni noktalar bulduğ'unu ve 
ra~oru~da bu noktaları bütün delil· 
lerıyle ııahetıiğini haber almışlık 
F . 
k akat Vekaletin kararı anlaşılıncaya 

adar hiçbir şey yarmamayı tercih 
et · "k A k ı 
8 

mışt.ı · n aradan aldığ'ımrı mev- \ 
uk .bır habere göre Dahiliye Veka· 

letının Ad B 1 d" k ana e e ıye seçimindeki 
anunsuzlukları viirid görerek Şürayı 

Devleıe · vermış oldugu dosya bugün· 
~e~~c lctkike başlanmıştır. Bu husus
a ı Şurayıdevlet kararının da b 
bırka · 1 u ç gun zar ında çıkacHğ°rna katı 
nazarıyte bakılmaktadır • 

Bun~an başka ~ah 
1 T. a sonra yapı-
an ıcareı Odası intihab d d ın a a ka. 
0 ıınsuzluklar oldug-u hakkınd lk . 

V k •1 t" a tı. 
sat e a e ıne yapılan şikayetler 
y,kaletçe nazarı itibara alınmıştır • 
Vekaletın ~ıcare.t Odası intihabı iş· 

1 ini lctkrk uıcrc birkaç güne 

FRANSADA 
ASKERLiK 

SENE.! • • 
lt\I 

Paris : 26 ( Radyo ) - Son bey· 
nelmilel yaziyet üzerrne Fransa Milli 
Müdafaa nezareti mühim kararlar al
mıştır . 

Bu kararlardan birisi de asker· 
lik mükellefiyeti müddetidir. Ordu 
komisyonunun verdiğ'i bir karara gö 
re, 1940 dan itibaren askerlik mü· 
kcllefiyeti iki yıl olacaktır . 

Slavyada Çek çeteleri 

Prağ: 26 (Radyo) - Müslüm 
Çek çetelerinin S!avya hududunda 
ted~iş. hareketinde bulundukları 
vesılesryle ~i~çok Ç•klcr Slavyadao 
hudu.J lrarıcı eJilmiştir, 

•• •• 1 

U' OLD 

Bir şehir battı 

Vaşinırton: 26 (Radyo)- Buırün 
cenubi Amerikada çok şiddetli bir 

hareket arz olmuştur. iki büyük şe· 
hirde tam 15000 kişi ölmüştür. Yara 

lıların sayısı hesapsızdır 

bütün evleı i yıkılmıı ve 
cak hale gelmiştir. 

bir şehrin 

bulunmıya· 

1 

._D_O_N_Y_A_D_A_K_l __ G_EN_l_:_Ş~H~AZIRLIK . ----' 

AMERiKA BÜYÜK 
DENiZ MANEVRASI 

= -

Manevralara 141 gemi, 600 
tayyare, 60,000 kişi girecek 

Yaflngton · 26 (Red ) 
JUk deniz · yo - On fubat sabahı Amerikanın bU· 
dar •Urec•'::nevralerı baflıJacakbr. Bu manevralar birey k•· 

Başlarında ihtilalci Süleyman 
Mür it olmak üzeı e He-Komiserle 
görüşen Lazkiye Alevi heyetinin ne· 
ler istediğ"ine dair Elbeşir ıı-azeıesi 
şu malumatı veriyor: 

1 - Lazkiyenin Suriye ittihadı 

dahilinde vasi bir ademi merkeziyet 
usulile idare edilmesi. 

2 - Muhafız Ihsan Cabirinin de. 
ğ'iştirilmesi 

3 -- Alevilerin Suriye iıtihadına 
girmek için ileri sürmüş oldukları 
şartların yerine ıretirilmesi. 

Heyeı, Lazkiy~lilerin Fransıılara 

olan sadakatinden bahsederek bu 
isleklerinin biran evvel yerine getiril. 

- Gerisi ikinci sahifede -
[
cakbr 

8 
r. Man•vrale Amerikanın ••rk aahlllerlnde ol•· 

• u manevralar tarihte- ------------------
ki manevraların en muazzamı 
olacaktır. 

. Manevra sahası Brezilya sahi!le
rıne kadar uzanacaktır. Bu büyük 
manevralara 141 gemi 600 tayya 
60 000 b · · ' re, 

• ahrıye!ı ve bir~ok küçük harp 
ıremileri iştirak edecektir. 

Manevralar için yapılmakta olan 
hazırlıklar bitmek üzeredir. 

ITALYA 
FRANSA 
MESELESi 

ROMA PARiS'E 
ÇATACAKTIR 

F k t b ancak Barselon'un da a a u, 
sukutundan sonra olacaktır 

" it ı bütün Pirene hududların1 ele geçirecek 

ÇiNLiLER 
iLERLiYOR TRAMVAY 

Dün 
daha 

dört bölge 
edildi 

1SiRKETi 
isgal 

Hankong: 26 (Radyo)- Gerek 

bu civarda yapılan ve gerekse cenu 

bi şarki isti kamında olan Çin ileri· ı 
leme hareketi durmadan devam et 

mektedir. Hotsi civa•ıoda dört böl· 
ge Çınliler eline geçmiştir. 

Harekat hergun biraz daha Çin 

liler lehine inkişafta ve Japon kuv· 

v, ileri ricaatta devam ediyor. 

Ribbentrop Varşovada 

Satın alma konuşmaları 
dün başladı 

lstanlul : 26 ( Telefonla ) _ Is . 

tanbul Tramvay Şirketinin satma!· 

ma müzakereleri başlamıştır . Mü· 

zakereler Şırket mümessilleri ile 

Nafia Vekaleti mümessilleri arasında 
cereyan etmektedir. 

Şirketin önümüzdeki ay içinde 

Nafia Vekaletine Jevri temin edile 
c ktir. 

Alman - Sovyet f. 
ticaret anlaşması / J., 

aya d" k . ve 
0 

zaman Fransa başını ovece tır. ,, 

. } 

1 
Paris : 26 ( Radyo ) - ltalya F· 

ransadan arazi ıaleblerinde bulunun· 
caya kadar ispanyada cereyan eden 
dahili harbde Franko tarafını tutan 
sağ" cenah gazeteleri bile şimdi Bar· 
selonun ~ukutunun Fransa için n~ 
büyük tehlike olduğunu yozma~a 
başlamışlardır , 

Jurnal gazetesinin Roma muhabi· 
ri, ltalyan gazetelerinin Fransaya 
karşı olan yaıılarını şu suretle izah 
etmektedir : 

• ltalyan gazetelerinde görülen 
hücumların sebebi çok basittir. ltat
yanları muhakkak surette Fransızla· 
ı a karşı nefret beslemeğe hazırlama. 
lıdır ; 

Zira Fransa, yarını ı şimdiden 
gösterilmiş düşmanıdır. Yarının he· 
defidir . 

Romalı Diplomatlar, Katolonya 
General Frank onun eline geçince t · 
talya bu sefer resmen Afrika ve Ak· 
denizdeki Pozisyonlarına karşı olan 

Varşova: 16 (Radyo)- Almtn 
hariciye nazırı bay Ribbentrop bu 
sabah Varşovaya mudalıelet etmiş 
tir. Nazır büyük merasimle karşr 
lanmıstır. Bütün elçiler merasimde 
hazır bulunlJftlOlardır. 

Haberler doğru değil 

Berlin: 26 (Radyo) - Alman Sov/ 
yet ticari ".'?z.a~er~lerinin bu yakın 

- Gensı ıkrncı sahifede _ Jfwolini müs'cnılekelerde ıken - Gerisi ikinci Niııfode -
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SiLAHLANMA iÇiN 
BiR YIL iÇiNDE 

Türkiyeniıı 125 senelik 
Büdcesi yekônu sarfoldu 

Yeni bir havayı ma
yileştirme usulü 

Bir Bayan 
aranıyor 

Bir kız talebeye gece gündüz 
refakat edecek evi~ tanzımi ile meş 
gut olacak 20-30 yaş arasında 
bır Bayan aranıyor. idaremize mü· 
tacaat. 

r Şeh ö ır 
1,llliıııı.._ ........................... llllim ................................ l!!lm ... 

Zirai vaziyet NEHiRDEN 
TEHLiKE 

BiR 
YOK 

Seyhan 220 santim 
fakat 

. .., 
ınmege 

kadar kabardı; 
başlamıştır 

I 

Çukurova bölgesinde zirai faali· 
yet başlamı.şhr, Çıftçimiz yeni mah 
su\ için topraklarını hazırlamakta 

ve zirnat vast ılarını temin etmekle 
meşgul bulunmaktadır. Son yağmur 
lar tarlalardaki faaliyeti durdurmuş 
isede, havalar açılır açılmaz toprak 
üstü çalışmalarma başlanacaktır. 

Terimler hakkında Öğ
retmenlerin cevabı 

Şehrimizde bllhaaaa Seyhan nehri kıyıa1ndakl mahallelerde 
bulunan halk, dört gUndenberl aUrekll devam eden yajmurlar 
neticesi nehrin ta,acaAından korkarak telAfa dUfmUftOr • 

DUn etrafll bir surette yaptı ı---
llmız tahkikat ve aldljımız S b F• 1 

Maarif Vekaletinin Terimler hak •[maıomata göre nehirden böyle e ze ıyat arı 
kında Orta tetrisat Ôgret.nen lerinin bir tehllke melhuz dejltdlr • 
mütaal rıni .sorduğunu yaznııştık Çünkü yağmur mevziidir. Ve ancak 
aldığınız m3 1u na ta göre, Şehrimiz şehrimizden itibaren Cenuba doğru 
Orta tetrisat Ôgr~tmt"nleri Veka'e'· yağmıştır · Şimal kısımlarında yağ· 
tin sordu~u suatlert", cevaplarını murlar devamlı bir surette yağma-
veı mişlerdir. Bu cevaplar dün Mek- mıştır. Ve keza , Seyhan yatakla-

00NON POLiTiK ASI 

Almanya 
Macera ya 
Atılaca~ 

I~ ün yada askeri masrafl-
1!::::{1 ~lyar frankı bulmuştd 

Evvelce günde bir 
harcanıyordu, şimdi bir buçuk 
yardan fazla harcanmaktadır. 
ea, belki iki milyar harcanmakt 

Fransada lngiltere'de, Bit 
Dtvletler'de günde iki milyar 
mına vardırılması muhtemel ~ 
nu göstermt"ktedir. 

Umami endüstri istihsalih 
daki rekorlara yaklasmakta, f• 
lah istihsalatı o zamanki rakj 
aşmaktadır. 

Bu halde nıısıl devam edilir.? 
la Almanya gibi memleketler f 

lanma prağramlarına nasıl olıı 

her gün daha büyük krediler ti 
edebilirler? 

B. Maks Herman, Temp.9. 
bir makaltsinde üç gün evvel 

teb idarelui tarafından Vekilt"te rının bulunduğu mıntakalarda da 
bildirilmiştir. · fazla miktarda kar yoktur . Nehir 

Şehrimizde Biber ve Bamye 
dt'n başkıı hem!m bütün yaz sebze 
leri satılmaktadır. Domatezin kilosu 
100 Patlıcan 90 kuruştan satılmak. 
tadır. Diğer Kış sebzeleri ise nc.ır 

mal fiyatlarda satılmaktadır. , muammanın anahtarinı veriyard 

Cürmümeşhut 

Mehmc! oğlu Mustafa adında Ki 
lisli bir adam Sugediği mahallt-sinde 
Mehmet o~lu Hacının gece evine 
girerek t'Şyalarını karışdırdığı bir 

1 sırada cürmümeşhut halinde yaka· 
lanmıştır. Hırsız hakkında kanurii 
takibat yapılmıştır. 

Şam_ hükumeti 
- Birinci sahifeden artan -

ancak 220 santim kadar yüksel· 
miştir. Ve bu mevsim itibariyle nor 
ır,al bir sevi yed~ görülmektedir . 

DÜNKÜ HAVA 

Yağmurlu hava devam ediyor , 
yağmur dün de sabahtan akşama 
kadar devam etmiştir • Dün hava 
haf.f rüzgarlı , en çok -sıcak 1 S de. 

idi. 

Bay Reşat Nuri 

Şehrimiz orta tedrisahna teftiş 
etmekte olan Bay Reşat Nuri dün 
Mersine gitmiştir . Bay Reşat Nuri 
birkaç gün sonra şelirimıze döne· 
cek ve teftişlerine devam edecek· 
tir . 

Yengesinin evlenme 
sine razı olmamış 

Orta tedrisat teftişleri 
" Para nereden mi geliyor? 

vap tamamiyle riyazi bir muhal 
ye istinat eder. 2933 denberi Jıi
Almanya o seneki masrafları o 
cek kadar geniş imkanlara sahi 
olmamıştır. Fakat ertesi sene ii 

Maarif Vekaleti Umum Müfet 
tişlerinden Bay Halil Vedat dün 
şehrimize gelmiş ve orta tedrisat 
okullarında teftişlerine başlamıştır . 

1 geniş mikyasta artığı için, imkİ 

-----~----·------- ' bir sene evvelki masrafları öd~ 

Büyük kaçakçılık 
-

1 lskenderyede , 
dün iki subay ; 
ile 45 asker 
tevkif edildi 

Paris: 26 {Radyo)- Bugün alı 
nan malumata gör,., lskendcriyede 
polis, büy:ik bir uyuşturucu madde 
kaçakçılığı şebekesini meydana çı· 

karmıştır. Bu ş~ beke i\e alakah gö 
r ülen iki zabit, 45 asker tevkif edil· 

1 

miştir. Bun\arın şebeke faaliyetine 
methaldar olduğu tahakkuk etmiş 
tir. 

kaJİ gdmiştir. Bu arlsn istihs• 
srafların artması tekamül etmif 

Ertf'sİ sene, istihsalin yeıı' 

artırılm ısı bu.1u g.ırşılamıştır. \ 
böyle devam etmiştir. Üçüncü 
hın f'konomisi budur., 

litihsali arak artırmak imi 
k.almayınca, sistem yıkacaktır, 
kü " Almanya daima daha ged 
pazara muhtaçtu. zenginlesmtı 
değil, yıkılmamak için ,. Kataf 
anlattıldıktan sonra, hazmedildi• 
sonra Almanya bir kt're daha 
bir ı::ıacercı aya antılacaktır. 

-RADYO 
• BugUnkU program f 
1'ür/;i ye Radyo dıfi zi) orı post 
Türkiye Radyosu - Ankara RaÔ 

27 - 1 - 939 Cuma 
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UÇ KIZ KARDEŞ 

RADYO 
- ikinci sahifeden artan -

21 Memleket saat ayan, 21Konuşma 
( haftalık spor servisi ), 21, 15 Riya. 
seti cümhur Flarmonik orkestrası: 

Bu akşam 

Alsaray 
Sinemasında 

Dünyanın en meşhur çocuk artisti 
14 yaşındaki büyük sanatkar 

FREDDY BARTOLOMEW -
.SPENCER TRAC V-LIONEL Üç kız kardeş O· 

lan sa ışın El eni· 
den, kestane saçlı 
Marikadan, esmer 
Mariden benim ter 

Yazan • .. - 00 • 

r:.·~~t~~ :::~~-_ _.ı 
man Marikayla 
Muinin hararetle 
münakaşa ettikle· 
rini gordiim. Eleni 
amirane bir tarz 

Şef: H, F. Alnar ) 1 - Josip Sfavcu 
ski: Balkanophonla, Sırp dansı, Ar 
navut şarkısı, Türk dansı, Yunan 
şarkısı, Rumen dansı, Benim şarkı, 
Bulgar dansı. 2 - P. J Ça) koski: 
5 inci senfoni, 22,25 Esham, tahvilat 
kambiyo, nukut borsası ( fiyat )23 
35 müzik ( cul>and: Pi. ) 23.30 mü 
zik (melodiler ), 23.45 24 Son ajans 
haberleri ve yarmki program. 

BARRYMOR MELWYN DO 

cih ettiğim sarışın Elenidir. Eleni, 
bu ayın sonuna yirmi iki yaşırıa ba· 
sacak . 

Marika şapkacıdır . Mari de di 
kişçi .. Bunlardan bi,i gülleri şa~· 
katara takar, diğeri esvapları dı 
kerken bana, kendilerine mahsus 
şiveyle, müşterilerinin hikayelerini 
anlatır. Halbuki, Eleni daima dü 
şünür. Ayaklı lambanın büyük ipek 
abajoru altından dökülen ziya için 
de gür, taşkın saçları, kar gibi be· 
yaz rengiyle Eleni bir mabudeye 
benzer. O büyük bir mağaza da 
satıcıdır . 

Anasız, babasız kalan bu üç kız 
kardeş beraber yaşarlar. Küçükler 
- Matika ve Mari - nöbetle evin· 
hizmetini görürler ve ytmeği pişi 

rirler . 
Eleni kirayı öder. Fakat )alnız 

büyük hemşirclık ile izah eclilemi· 
yıocek bir imtiyaz sayesinde kat'iv
yen mmutfağa yanaşmaz. Daima 
gül tırnaklarını parlatarak : 

- Ben bir prensesim, der, Löy 
le el işl~ri göremem l . . 

Yalnız Eleniyi görmek için, bu 
hemşirelerin oturduğu apartımana 
haftada iki gece giderim. Onlarla 
samimiyetim, Mari sayc.c;inde oldu. 
Bu kızcağızı bir gün yıkılan bir du· 
var altından tesadüfen kurtardım · 
hiraı ederim evvela Mari hoşuma 
gitti. Fakat büyüğü, Eleniyi göıün 
cc Mari benim için yok oldu . 

Eleni o kadar güzeldi ki, onu 
burn seyrederken gözleıimin te. 
cssürden y.ışardığını hissederdim . 
Anlıyordum ki ona hiç bir zaman 
ilanı aşk edemiyecektim . 

Eleninin vaktiyle bir sergüzeşt 

da bağırıyor, Mari göz yaşlarını si 
liyordu . 

Eleni verdiğı İzahatın anladım 
ki namuslu ve ticaretle meşgul bir 
delikadlı Mari ilı evlenmtğe talip 
olmuş. Mari bunu reddetmiş, Ele· 
ni, bu iyi fırsatı kaçırdığı için kar· 
deşini kabahatli çıkarıyordu . 

Mari bir aralik bağırdı : 
- Sevmiyorum, ne yapayım ?. 
- Başka hirini sevmiyorsan el· 

bet bu adamı seversin.. Böyle iyi 
bir parti kaçırılır mı ? · 

Mariye bu cevabı verirken bana 
baktı, şaşırdım, MMiyi isteyen bu J 

m~çhul delikanlıya karşı bir kıskanç 
lık duydum. Bununla beraber Mari 
yi sevmiyorum. Fakat garip bir 

1 his· ona kınşı büsbütün lakayd da 
j değilim ... Binaenaleyh hemen zaval 
1 lıyı müdafaa ettim. 

1 
-Aşksız izdivaç bu fal alıktır!. 
Mari, memnuniyetinden ne diye · 1 

ceğini bilemiyordu: 

1 -Teşekkür ederim.. Doğruyu 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yatc .mii civarında 

Ali Nasibi eczahanedir 

Teşekkür 
Pederim Delil Abdurrahınan in 

selin ölümü üzerine büyük alaka 
gösteren Ceyhan müftüsü Bay Ha· 
lil ve Ceyhanlılarla Oım~niyelilerin 
ve bu havali köylerindeki dostları 
mızın taziyelerine ailece teşekkürleri· 
mizi ayrı ayrı sunmata irnkan olma
dığıuJan" furksöıünün bu teşekkür 
!erimize tava~sutunu rica ederiz. 

Delil Abdurrahman oğlu 
A. Nebi insel 
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UGLAS- CHARL GRAPEVlN-
d,k LIVINSTON 

(Cesur kaptan ) 
His,macera, hüyük facia dramında 

ilave olarak: İki kısım 

Dünya haberleri 

GELECEK PROGRAM: 

Şimdiye kadar gördüğünüz tarihi 
filmlerin en muazzamı , en güzeli, 

en heyecanlısı 

Kartaca muharebeleri 
Telefon 212 ALSARA Y 

10222 _ _.... ------------

.. 
Çakır 

bir 
Aliden 

parça 
" Bir memleket için bir kol çok 

mu ? .. Kes Doktor .. Kes ,, 

7 Şubatta Asri Sinemada 
10226 

1 söyl~::~ğ;~~z;n:~~~e:u~:~:~du: BÜTSÜN :INMEMEA MMERAKALILASRI 

1 
N 

1 
N 

j Kardeşim. Mari, bt n kendimi TAN 1 
biraz da sizin ananız farzediyorum. 
Onun için öyle söyledim .. Fakat BU AKŞAM 
dünyada en büyük emelim seni de Göste-rmege Başlıyacagı Me .. simin Şahane ve çok Güzel bir Filmi 
Marikayı da mesud görmektir. olan ve Macar Melodilerinin En Nefis Parı;alarile Süslenmiş 

Mari ablasına sarıldı, Omuzunun l•---111111111!1---------~------------
üstünden de hafıfçe bana gülüyor· Ço a ~ ~ n M IS\ o ~ ~c Da Le Da 
du. Fakat birdenbire bağırdı: ~ ~ \9"' ~ \YI i2J 

- Ah ,makarna yanıyor!. 
' 

O mutfağa koştu ve biz Eieni 
' ile yalnız kaldık. G;:nç ka 1ın bana 

hiddetle baktı .. Kalbimi eıen esrarı 
1 açacak saat gelmişti .. Fakat hayır .. 

FRANSIZCA SÖZLÜ Şaheseri Görtc.:k Begcnecek ve Tekrar 
Görmek lstiyeceklerdir. Bu Fılmde : ROD SANDOR,ın Refakatinde 
Meşhur ÇiGAN Orkestrasının çaldıgı Harikulade Melodiler bil hassa Sizi 

Hayran Bırakacıtktır 
. d' 1 geçirdiğini de biliyorum. ve şım ı 

Biraz sonra söylemeği daha muvafık 
gördürn. Baş Rollerde : 

kendime cesaret verebilmek için 
genç kadının aşka metfun olduğu 
nu, gözlerinin, l:azen omuzları üs
tüne dağıttığı şaçlarının birer şeb 
vr.t eseri olduğunu tahayyül ede-
rım . 

Sonra gene dilim tutulur. Gü· 
lüşlerinde, tenezzül etmiyen bir gu· 
rur görürdüm ve arzu ile titriyen 
dudaklarım kurur . 

Evlerine altı llydan~eri gidip 
geliyorum. Bana bir kardeş gibi 
muamele ediyoı Lu . 

Mari, benimle beraber küçük 
cıgaralar içer. Onunla her şeyden 

edebiyattan, musikiden, tiyatro 
dan, modadan bahsederiz . 

Bazan Mari ile Marikanın göz 
lf'rinde müphem bir hayret oku 
rum. Sanki demek isterler ki : 

.. Acaba hala ne bekliyor? A· 
c:ıba hangimizi seviyor, neye hala 
kararını \'eremiyor ? . ,. 
-- Bir giin Eleni şu sözleri söyle· 
di : 

- Ben zıwnnedt"rim ki şairler 
( Antrparantez ha">er vereyim ki 
iyi bir şairimdir. ) daima aşktan 
bahsederler . 

Acaba bu bir alay mıydı? Yok· 
sa ilanı aşka davet mi ? . 

Hemen arzularımı söyliyecek 
yerde kızardım.. KKekeledim ve -
Cenabı Hak kusurumu affetsin -
hemen aşk hakkında bir konferans 
vermete başladım . 

Ni~ayet geçen akşam uç kız 
kardeşan apartunanına girditim za · 

Yemek yendi Yarabbi ne cesa· 
retsizim! Acaba gene mi ağzımı a
çamıyacağım?. 

Geç vakte kadar binlerce şey· 
den bahsettik. Nihayet kalktım .. 
Mari aı kamdan geldi.. KoridorJa 
bir aralık karanlıkta kaldık .. Birden 
kollarımın Ması nda İnce bir bel his 
settim Zarif bir vücud vücuduma 
sürünüyor, güzel kokulu saçlar du 
daklarıma değiyordu, 

Şiddetli Liı arzu dudaklarımızı 
birleştirdi .. 

Nari, titreyerek: 
- Oh, dedi, beni sevdiğini za

ten biliyordum,. 
Böyle saff,.tle, hüsnüniyetle tes 

lim olan zavallı bir kalbi nasıl ka· 
natabilirdim?I. 

- O!), Mari .. Elbette .. 

Sehar LUPE VELEZ 
Ve BUyük MUzlelyon ROD SANDOR 

AYRICA: BUCk JONES,ln 

GÖRÜNMİYEN SUVARi 
30 Kısımlık Müthiş Seryal Fılminin 3 çüncü Devresi 

DiKKAT- Biletlerin erken •ldırılma•ı Rica Olunur 
TELEFON : rAN NO. 266 

PEK YAKINDA PEK YAKINDA 
Billur S••ll, OUzel Ve Şayan. Hayret Yıldız 

(DlEANNA DURBIN) 
Sili RÜYALAR DIY ARINA GÖTÜRECK OLAN 

(NE ŞEKER ŞEY) 
Şaheserler Şah~serile yine Kalbinizi ,Teshir Edecektir 

10210 

----------------------- ---------------------------------Er tr si gün üç kızkardeşin apart· • 

manına gidince Mari teklifsizce boy 9 - Şubat - · 939 tarihinde 
num1 sarıldı .. Marika gülüyordu, 
Eleni ht'nÜz tve gelmemişti .. 

Nihavet dokuza dotru geldi.. 
Pek endişeli ve 'meşgul görünüyor 
du. 

Ona Ankarada iyi bir iş teklif 
etmişlerdi. ilk trenle: gidiye rdu. 

Küçük kar deşl~rine birçok tav. 
siyelerde bulundu ve sonra bana 
döndü: 

- Rica edtrim, mts'ud ediniz .. 
dedi. Bu ima mı idi? Gözlerind~ yaş 
lar panldadıtını görür gibi oldum .• 

Ne yazık! pek geç kalmıştım .. 

Asri sinemada 
Adana Ordu mah1lleri Bir!iği menfaatına zengin programlı fevkalade 

müsamer~ BÜYÜK BiR TEMSİL HADiSESi 
Matbuat Umum Müdürlüğünün neşrettiği şaheserler şaheserinin dördüncüsü 

( ŞERiATÇ-ASI) 
Komedi 3 perde Muharriri: Ertuğrul Şevket 

Cephelerde bizim iç.in malul düşen gazilere yardımımızı esirgemiyelim 
1 - 8 10221 

3_ 

-------------------------------------------------------
Canlı bir tarih. O.ıbinlerce figüranla yapılan muazzam bir <!ser .. 

Asri sinema 
Bu akşam I 

1 S 1 ıı..a m:işterileri 1e F' r ı n ı t ırih ; ı i n caılı bir s1hifesi , dünya - lygı lC~wr 

tarihinin kanlı ve büyük vakalariyie dolu 

( j A N D A_ ;R K ) 
F·ı · · ki kesbişeref eyler . Almanca sozlu ~ Yıldızları ı mını sunma a 

ViUi Birgel-Ang~lla Salloker - Gustav Gruendge 

k l . f d·ıırif Fransada yetişen ve vatanını müdafaa için 
Jan Dar ' .>ır e ;ane ·ıs ' ı . . f d d' - d" . 

h d k esir olan ve ıngılızler tara ın an ırı ırı arp e er en 
t te yakılan bir kahraman kızdır 

E a ::r aörın"diğimiz ( Harold Loyd ) il zevk, neş'e 2- pey zaman b h · 
kahkaha kaynağı şa esen 

( Bh 0ktk~.~~.ı ...... ~e~!.~~.;.> 
Kışe erva ı açı · 

k akında .. Pek yakında ... Alman sinemacılığının zaferi 

Pek yak('"dGÜnün Adamı ) 
Telefon: 250 ASR 1 10214 

-----------------
Askeri hastah'\nesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
d k. Eski muayeneheneslln istiklal mek 

enı pos " y f Ziya muayenehanesine Nakle m • r. y . lahane kcırşısın a ı t 1 ti 1 
tehi karşısında operat~l HER GÜN KABUL EDER 
HASTALARIN 

7
_

26 
1019s 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Büyük Millet Meclisi memurlarının 
Teşkilatı hakkında kanun 

K ruııw ı\ o: 3552 
A alml tarilıı: :! 11J9 ·ı<J 

_ Dünden artan 

· · üstünde bir memuriyete tayin olun luk · b I d ğ · t derecesının 
u un u u memurıye . . k d · bu tayin tarihinde başlar. Bu suret· 

ları taktir<le bu memurıyetın. 1 
1 

e:emurlardan tekaürl hakkına malik o
le mafevk derece maaşın verıh~~-· leri daire.iinde bu mafevk mnş üze
lanlara 1683 sayılı kanunun u um 
. d k .. d şı tahsis olunur. d d d"" t rın e te au maa . . .b d memurlarından bulunduğu ert'ce e or 

M d ..ı 6 - M•clıs ınzı a M 1· .. t h 
a ııe v d 'fC terfi erJemiyenleı e ec ıste mus a · 

sene kaldığı halde mafevk eılecekta oldukları maaş emsal hasılı ile bir 
··dd tce a ma 

dem bulundukları mu e 
1 

h lı arasındaki fark ücret olarak ası 1 maaş· 
derece yukarı maaş ~~sa An::ık bu mua nele her memur için bir defa 
larına zamimetcn verılır. 

tatbik olunur. h do"rt S'"nede bir terfi ettirilir. Bu suret St ıı.raflar o:r ~ 
Madde 1 - e~05. 0 1452 sayılı Devlet memurları maaşatı· 

le terfi ettirilenler hıç bır 7.k.amda k" kanunla tesbit edilen sekizinci derece. 
d ··ı" hak ın a 1 ' nın tevhid ve tea tu u 

den yukarı geçtmezler. vazife ve selahi) etleri Riyaset Divanınca 
Madde 8 - Memurların 

tanzim ve tesbit olunur. 3158 numaralı kanunlar kaldırılmıştır. 
Madde 9 - 2512 

veB k nun neşri tarihinde Büyük Mıllet Mec-
kk dde - u anu 

Muva at ma 1 mükteseb hakları mahfuzdur . 
1 .. d b 1 memur arın b d" ısın e u unan k n neşri tarihinden mute er ır. 

Madde 10 - Bu ;nu. hükümleri Büyük Mıllet Meclisi Reisi tara 
Madde 11 - Bu anun 4 1 1939 

fından icra olunur. 

Devlete Aid 
(SON) 

Matbaaların 
birleştirilmesi hakkında kanun 

1 3 - -H /\fılwl tarılıı:l J 1 1939 • Kanun ~o: .>..> 

1 _ Masrafları umumi muvalt'neden lemin olunan Matbaalar 
Madde K y Harita Umum Müdürlüğü ve Oı!nİz Matba ılan hariç 

d Genel urma ' (A k ~ 
an '·'). askeri Matbaalar Anka ı ada kurulm"k üzere s erı olarak uı umum . . . . . 

Matbaa) adı altınJa bırleştırılmıştır. . 
(Sonu Var) 958~ 

Tan Sine asında Bu akşam ( Çigan 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA ---------·- -=---,-------~ 
KiLO FIATI 

CiNSi En az / En çok 
•= K. S. K. S. = 

9,50 1 10 
Piyasa parlağı'--'.'----l--"-37:.:c,5::..0:~~~-ı- 38, 75--
Piyasa temizi __ • __ 35,25 - -3,,25--

Koza 

Satılan Mikdar 

Kilo 

ı---------•------I ______ , --------• 
·---------li--·---ı-----

Klevland 1 44,50 

YAPAGI 

-~F:a~·-'------1 lı---·- 1 -------
ÇIGIT 

-v-e.-rl-i -.-·;-:_::'_uım-ik-ı~=k=.===t==l-5-,5-0 ___ , --------

HUBUBAT 

Arpa 
Fasulya 

-----1~---· -------Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN ·--------------------,,_... _____ _ 
Dört yıldız Salih 

""' üç • ,, 
:Ö ~ Dört yıldız Doğruluk 
~~ -co--"----''----- -----ı 
=' üç ,, "' 

:§ .E s ·- _ imit ,, 
~ > " Dört yıldız Cumhuriyet 
"" "' -co-~-----'----ı-----ı 
" üç ,, ,, 

Simit 
" 

Liverpol Telgrafları 
26 / 1 / 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

ı----------'p-"'"-"''---"Sac::•=""' ı-------------I 

~·~;,,. V• ~ 1 !i %:;;,m(ark '===------------11-4-
80 

_Frank_ Fransız)___ 3 32 
1 __ M_a_rt __ -''"-' ____ 1__ Sterlin ( ingiliz ) - 5- """89 
_H_i_nd_h_a_zı_r _____ , __ 4_,_1_0_ Dolar (Amerika) 125 ---gg· 

Nevyork 8 -1 44 -frank ( Ts\riçre } CiO ----00 

....,:; 

I 
' 

İdeal ve Erika 
Yazı makin elen 

Naumann fabrikası ma· 
mulatıdır ve dünyanın 
birincisidir . Sağlam ve 
çok kullanışlı olan bu 

yazı makinelerini resmi 
devair ve hususi mües

seselertercihan kullan· 
maktadırlar . 

Adana V! lıa•alisi acen
tesi · Hükümet cadde 

sinde 

-~ 
./ 

Na uman 

Dikiş ve nakış makineler 

Dünyanın en tanınmış ve beğenilmiş 
makinelı•ıidir . Fenni tekamül ve 
zerafet bakımından emsaline kat kat 
faıktir . 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Telgraf Başrğmez 

86 
Telefon - 168 

9490 

-İnşaat mühendisi 
alınacaktır: 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Alınacak inşaat Mühendisinin her türlü statık hesaplarda beton arme 
ve mimaride mütehassıs olması şarttır. isteklilerin şimdiye kadar ne gibi 
işlerde çalıştıklarını gösterir vesikalariyle Nafia Vekaletinin ruhsatname. 
terini biıer istidaya bağlayarak Umum Müdürlüğe müracaatları lüzumu 

F'-~----=ilin= olunur • 10162 10-13-15-19-21-24-27-31-5 
ld( -------

1 

Torosspor kulübü 

menfaatine 

(ASRi SiNEMADA) 
yakında büyük 

.. 
musamere Pek 

(ÇAKIR AL i) 
Adana Milli Mücadele hayatına ait büyük Milli eser 

Yazan : Ferid Celll OUven 

Ayrıca : Cemil Cahidin bir komedisi 

Konser, monoloğ, MilJi oyunlar vesaire 
Çoktanberi provalarını yapmakta olan Torosbpor Kulübü tarafından oy. 
nanacak [ ÇAKIR ALI ] piyesini Adana Mücadeleimilliyeye ait fevka
lade bir eser oldu~ıından 1 ütün Adanalıların ~u piyesi behemehal gör-
meleri tavsiye olunur . 3-5 10218 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilümum Elektıik taahhüdat ve tesisatı hrr türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalaıı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
14 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Gayip çocuk Davet: 
Beden terbiyesi Seyhan 

Bölgesinden: 

1 - Kayakçılara: 

[ Bütün Adanalılar Hazırlanınız ] 

GEÇEN SENE ŞEYH AH\1ET FIL~INI GÖS fERMIŞ OLAN 

TAN SiNEMASI 
Pek Yakında 

En Eski Türk Musikisi ve En Can Yakan Türk Şarkıları ve Gazeller il 
Süslenmiş Bu Mevsimin En Büyük ve Erı Güzel Şark Filmi 

~~ 

CEMiLE 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

ŞAHESERLER ŞAHESERiNi TAKDiM EDECEKTiR 

Bir Çöl Kızile Bir Askerin Heyecanlı ve Acıklı Aşk Romanını Tasvir 
Eden Bu Hissi ve Fevkalade Filmi Görmek istiyecek olan Yüzlerce 

Meraklıya yine TAN SiNEMASININ V 1si .Salonu Dargelecektir. 
Musiki Kısmını idare Edenler: MESUT CEMiL, CEVDET KOZAN 

Gazel, ve Şarkıları Okuyan MUSTAFA ÇAÖLAR 

Senenin bu Çok Güzel ve Hissi TÜRKÇE SÖZLÜ filmini 
Görmrge Hazırfanınız 

2- 6 10215 

Ateşçi ustası alınacak: 
Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkale fabrikalarımızda yevmiye ile istihdam edilmek üzere iki 
mütehassıs ateşçi ustası alınacaktır. Emekli deniz makina subaylanndan 
veya ticareti bahriye makine mektebinden neş'et ve Türk donanmasında 
ihtiyat subaylığını ifa ve ikmal etmiş ve liman dairesindeı ehliyet şaha· 
detnamesi almış olanlar tercih edilecektir. Talip olanların istenilen vesi· 
kalarla Umum Müdürlüğe müracaatları.10136 3,5,8, 12, 15, 18,21,24,27,31 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac•k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

27-156 10116 Numara: 200 

Doktor Rifat Sözaltun Bayram tatilinde Toros dağların· 
da yapılacak kayakçılar seyahatına 
iştirak etmek isti yenler 27 .1.939 
cüma günü saat 17.30 da eski pos 
tahane binasındaki bölgemiz odasın Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar 
da yapılacak toplantıya geltrek şısında 20 numaralı evimde hergün sabah saat sekizden onikiye kadar 

1 

Fotoğrafını yukarıya koyduğu-
muz. 931 doğumlu kondöktor Hüse 
yin oğlu Halil lbrahim bundan yir 
mi gün evvel istas}on civarında ge 

program hakkında malümat almala J ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 3-15 10213 

rı ve isimlerini kaydettirmeleri. 

1 

_ 
2- Atletlere: 
Kır koşusuna iştir;k eden büyük 

zerken gaip olmuştur. gö•enlerin ye · 
ni istasyon karako!una veya matba 
amıza halıer vermeleri insaniyet na 
mına rica o'ur ur. 

Çocuğun üzerinde yün bir ciket 
beyaz çizgili siyah kısa panta 
lon vardır. 

5-7 10208 

Seyhan Defterdarlığından: 

1- Seyhan ve Ceyhan nehirle· 
ri arasındaki merkez bzası sahılle 
rinde 1-2- 939 tarihinden 3 ' - 5 
-940 taıihine kadar olan müddet 
zarfında ruhsatlı balıkçılar tarafın· 
dan 'avlanan balıklardan alınacak 
yüzde 12 yasdiye resmi on bes gün 1 

müddetle açık artırmağa çıkarılmış 
tır. 

2- ihale 10 şubat 939 tarihi· 
ne mÜEadif cuma günü saat 16 da 
l)ef terda•lıkta müteş~kkil komisyon 
tarafından y• pılacaktıı: 

Talip olznlanların şeraiti öğrtn· 
mek ün re hergün ve pey sürmtk 
üzere 10- şubat 939 tarihine mü
sadif cüma günü bedeli muhammen 
ohm 330 liranın yüz de yedi buçu· 
fıu nisbetindeki teminat akçalariyle 
birlikte müracaat etmeleri ilan olu 

nur. 10227 2'6-' 

ve küçük atletler 27.1.939 cuma 
güııii saat 14,30 da ve 29.1 939 
pazar günü de saat 9.30 da Adana 
Stadyomunda spor malzemeleriyle 
bulunmaları. 

3- Biskletçilere : 
Bu pazar günü aynı saatte bi 

sikletçilerin de Adana stadyomunda 
bisikletleriyle beraber gelmeleri. 

Not : 

Hava yağmurlu dahi olsa mü· 
sabakalar yapılacağından atletler 
ile bisikletçilerin Stadda bulunnıa-
ları ilan olunur. 10226 

Çakır Ali 
Ferid Celaı Güven ve Raşid Rıza 

elbirliğiyle meydana getirilen Ada· 

na Milli mücadele hayatına ait 

büyük eser. 

7 !;iubalta Asıi sinemada 

10225 

Satılık arsa 

Yeni istasyon kar~ısında 570 
metre muı abbaı iki tarafı sokak olan 
bir arsa satılıktır. 

lstiyenler Türkocağı mahallesin 
de Dr. Bay H1yri karşısında 174 

Numaralı evde llhameye müracaat 
etsinler 8-10 f0186 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başldmıştır. 

Seyhan P. T. müdürlü

ğünden: 

1 - idare ihtiyacı için 25 X 40 
ebadında 1500 ve 40x62 ebadında 
da 1500 kı ceman 3000 dikişsiz ve 
ağızları kapsullu para torbası, nümü. 
ne ve şartnamesi veçhile açık eksilt· 
me suretiyle alınacakt r. 

2- Torbaların tahmin bedeli 
2700 lira olup muvakkat teminat 
202 lira 50 kuruştur. 

3 - ihale 28 -1 939 cumartesi 
günü saat 11 de Seyhan P.T. bina· 
sında eksiltme komisyonu tarafından 
yapılacaktır. 

4-Taliplerin bu işe ait şartna. 
me ve mukavelename ile torba nu
munelerini görmek için müdürlük 
kalem şefliğine ve r.ksiltmeye iştirak 
edeceklerin de ihale gün ve saalın· 
da muvakkat tem!natlariyle birlıkte 

komisyona n_ıüracaatlaıı ilan olunur. 

10173 13 - 18-22-27 

Ceyhan Hususi muha5
1 

be memurluğundan : 

Kazamıza bağlı köylı re ( z1 
adtt pazarlık ~uretiyle 10-2 .. .3 
Cuma güı·Ü damızlık boğd ah~ 
cak tır. Pazarlık kaza meı keıi/ 
ihtiyar h.,y'ttleri tarafından ve ~ 
tar huzuıunda yapılacaktır. IJI 

lılerin şeraiti öğrenmrk üzere (,/; 

han kaymakamlığına müraca•'" 

ilan olunur . 10201 

22 - 27 - 31 

Umumi neşriyat müdüriİ 

Mdcid Güçlü 

Adana Türksöıü nıatbıall 


