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Mebus namzetleri bugün ilin edilecek 
YURDDA 
MİMARİ 
Bi R LİGİ 

ıParti Divanı l;lugün Millet ı 
Meclisinde toplanacak MEMELiN iLHAKI PAKTI 

iMZALANDI •• 
DUN SABAH 

Yazan : G. S. 

T urkiye Cumhri.reti ~atanı· 
nın evvcJ ve a hır bu· e.;tıs 
ve mimari usltlba uygun 

olrnı.rnrak gelişi guzel y:ıpı l aı;clen bi
naların Turklugun milli us lôbun> u.y· 
gun olarak mimari birliğinin ton:tım 
\'e tesisilc memleketin muhtelif iklim 
Ve nnntakalarına göre in~ai kaid~ ."e 
e,aslnr tertip etmt:k ve her nevı ın

)natta takip edilecek s ı klet ve muka· 
Vernet kaide ve unsurl&rını dustur o· 

lacak malıi,yette tertip etn1ek "'e ~e
hirci.lik noktasından yurdt:n İınnr iş
lerini temin etmek maksadi~·le 14/ H/ 
o:ı,; tarih ve :ıwn sayılı konunlo 
"Tafıa \r ekiiletiude bir yapı işleri 
>Uhcsi vUcudc getirilmiştir. 

Nafıa V ckalctinin bu işi deruhte 
c( ligi !J:Jj , 03ü ve U37 ma]i , cnclcr1 

•arfında butçclere konan tahsisatla 
VUcuJc getirilen Linaların lislc!llİnİ ay· 

rı bir ~a.yıfad:ı <lcı·ccdi~' oruı:. 
Bu lislcvi tetkik edecek olur-ak: 

:\:ıfıa \r ckii.İctioin vur<lurl hcnll'" her 

kö~c~indc Uç <ene ~zarfında İn~a .'·c 
C\3.~lı tamir :;urctiylc meydana gctu·· 
di1:;i lıinal:u:·ın 111 ccnıuu 11!)1 adedine 
lınlig oldu,,unu "öruruz. 

lınpar:torluok <lc\'riııi.n kötU zihni· 

.yeti eseri olnrak kOhnc nh~ap cvlcı·
<lc kira ile dola~.:ın \'C." 4 medrese ve 
canıi kö,clcı·inde kalan hukumcl da· 
ircleı·i ,:e n1cktcbler Jerioc. Cumhu~ 
ı·i,·ct rejimi .._avesinde bugUn ~·cpycnı 

• • 1 • kaı»la· 
tn 1><lern binalara .. rer e~mt~ •e 
rı halkın her derdini din J enıeğc hazır 
nıtlli i<lareleı· ve çocukl :ırı nı ok.utma
ğa hadim modern mcktcblcr kaim ol · 

ınakta bulunnıu..; tut·. 
)r urdun i~arı noktasından ~·ek 

muhim olan De,·let binalarının , çok 

'nl . ı· • kaideler \'C nsuller 
ım ve enn1 

1 
• ·ul elleri• 

n tında yapıln1ası ve ıucs 
· . · · Turk ,·ur· 

n1Urak.abe edilnıesı netıcesı. .. 
dunun çok ynkın biı· :ıtiJe gUzcl, c;.:ığ
lanı binalar: mektebler. hastahane ve 
diğer rec;mi modern binalarla bezen-

. b. h 1· . alaca•• ,u,,he· 
mış ır mamure a ını e ~ 

c;İzdir . 
Asırlo.ı ın ihınali, bu gUzcl yurdu 

bir horabe halinde Cumhuriyet Tur· 

k. · t• Bu haral>eden 
ıve~ine dcvrctını:- ı r. • . 

'~llnı·ı köprulcr i. Jcnıiı·~·ollorı. lı
• k ı . . ..;chirlcrilc 
ınnnl:ırı kö\'. ao.;a Hı 'c ·, 

·b- • .. ·t ,-,:ırat.ınak çok ınuhiıu 
ıncmur u· _yuı M • • 

b
. k mtlc:rnf '\.'e zamana ıhtı.,· .:ıç 
ır cm(' . · · 

~ö~tcreccği ~uphco.;izdir . • .. 
Köv K.:ıc;:ıba ve ~ehirlcrınuzı lıu 

- ' b. . ba la«an ve yakın· 
-.urctlt! lıir ırınc g J ~ 
la,tırnn va,ıtaları gUn geçtikçe artlı· 

• h · t hukumc· ran ve çoğaltan Cum urıyc . 
t
. . b I . . ın in1arı ı
ı sehır ,.e kasa a. aı ım ı z 
· ' . ı I . db. 1 almakt:ıdıı· · 

Çtn ue mU 111n te ır eı· 
• \'C ih-

Q,manJ. c;altnnat ı nın acız 
k j r nıodcrn 

•nal ile , ıkıldı.., gUoe a<" • 
h

. · . 0 
•1. k 1 ,..,klaı·ııı· 

Şı.; ırciJik n1ethun1u Ur O[ ~ 

Un ver al n1nmı'iit11·. - . 
C 

. b b r Jo~an ,·c 
Umhuı·i\'Clıe cra c .., 

o · · k·ı · k,_·nakla-nun \'aratıcı ,·c ın ı apçı • .. 
1 ' 111<laı; hız alan n10Jeı·n 'furkiye ~e
h· ·ı· · k .. · ine kn· ırcı ı·~ınin Yurdun her o7es 
. 1 o • 
uaı· yapıliln ve teknik esaslar ı nı .'"a!l· 
rnak ve şohirlerin tckiinıulunU tcnıın 
et k .,. 1 da Nafıa 

ıne gavcsilc ıv;,., ~-ı ın .. 
'-'cka" l ı· - . 1 . r ·e\'csi ıç ı nc e ı vnpı ış eı·ı \'C c;: ı 
ol · · ·ı·k [,Uı·oları 

Namzet Listeleri intihab dairelerine 
ve Matbuata tebliğ edilecek 

Ankora : '.l:J { Tclofonla ' - Mebus Naınzcıllcri yarın ( llugUn nk· 
şaın Uıcri ililn ccfilccektir . Pttrti di,·anı .yarın Mecli~dc Riyns<!{İ Cumhur· 
sıılonandn içtinıa ederek Mebu(;, namzedi lisle~ini gözden geçirecek ,.c kati 
kar:ırın ı ,,ererek Nam~ctlcrini intihap daireleı·inc ve .'\1atbun.tn. tehliğ ede· 

cektir . 

Şam hükumetinin 
artık nüfuzu kalmadı 
Suriyedeki siyasi 
hakiki sebebleri 

buhranın 

nelerdir? 

!Yegiine istek 936 muahedesinin tatbiki! 

!J,ılclı : 23 ( ususi Muh,ıbiri 
mızdcn ) - Aıtık Suı ıyed· Ş ııı hü• 
kiiınclinin zerre kadar nüfuzu kalma 
mışlır. idareyi Fıan~ız ıııakamalı e!c 
alınış biılunnıakladır . Hu v<ıziyele 
sebeb nelerdi· ? 

Suriye mat'lualının bu yoldaki 
noklai nazarlarını aşağıdaki satırlarla 

hülfısa ediyorum : 
Sudyede Cemil Merdemden son

r• ikinci Milli blok hükuıne l ini teşkil 
eden Lütfi Hatlar kabinesinin neden 
dolayı çekildiğini göstermek itibarile 
bu istifanamenin mühim kısımları 

1 şunlardır , 
" - M ı lli siyasele uyğun iş gcir

ıııenin, ancak 1936 muahedesinin tı· 
yin et iği esaslar dairesinde Fransa 

ile yapılacak şerefli anlaşm•laıla 
1 mümkün olacağı kan aıtı ve Ta· 

kip edileeel- s·yaset mezkür muahe · 
dede n nıiilheın olmadıkça ve memle· 
keti a bazı kısımlarında tutulan idare 
usulleri, gördüğümüz ve en vahim 
ak ibetlere doğru gittigine kani oldu
ğumuz ~ekillerde kaldıkça mesaiye 
devam etme'< için de bir yol görün· j 
mem9~ir. ı 

Milli idareyi birinci ve ikinci J 

merhalesinde tecrübe etlik. Neticede 
1

1 
evvelce de kani olduğumuz veçhile şu 

sabit oldu ki, manda nsul ve idare· 

- ---- --~ 

sinden .lıulhcııı olaı h ~ ı hangi bir po 
Jılika ılc ıııcmlekcıiııı i zin ve lı .. ııa 
bina! Fransız nıcnaf inin vzlaşnıası 

imkanı yoklur. Memlekelim11de, ıki 

larafın htıkuk ve vccibelerinı ıııüte

kabilen tayin etın•ş olan muahcdeye
islinad ermeyen salim re müslakar 

bir idare ıesis edemiyeceklir . Bina 
enaleyh bu şerait ne ahval içeninnde 
i~başın da kalmaR"ı milli pirensipleri· 
m:ze mu~alif gördüğümü7.den bbi 
nen'n istifasını veriyor ve kabulunu 
rica edıyoruz . 

Bu münasebetle şunada işarrt 

etmek islerizki Fransıı politikası 

milletin önünde siyasi çalışma saha· 
sınını genişlelmektedir ki onun milli 

ricali idareyi ele alabilsinler. l\la· 
demki Fran.ızl&r 1936 muahedesini 
kabulde lereddüd gösteriyorlar ve 
mademki Suriyenin hürriyet, ist ı klal 

ve vahdetini tanıyacak bir anlaşma· 

ya laraftar göriinm iyen bir takım 

yollar takıb ediyorl r, şu halde iş · 

başında kalmak nıes'uli)'etini yük · 
lenmekten hiç bir fayda beklenmez . 
ş,yet Fransızlar Anlaşmalarına dö 
ııer ve politikalıırını 1939 muahedesi 
metinlerine istinad ettirirleıse ancak 
o zaman bizde tcaviin polit kasına 
dönmeği ve işbaşına gelmeği düşii· 

nüriiz . , 

ASYA MiLLETLER 
CEMiYETi TEŞKili 

Japonyada müfrit siyasi teşekkül 
bunun tahakkukuna ~alışıyormuş 

•nQ.n ,yapıc ı lık ve şch ı rcı 1 • 

her U d h I. ·ı b·r sckılde S . s n a a mutc ,amı ' · . ı Londr•: 23 ( Radyo ) - unday Plkorlal gazetesinin yaz -
•lerliscrek te·.··•kkuJun oıann:sın1 tcm.•n dakı' mUfrld b l 1 · " dı ın• göre, Japonya r • yası ta,ekkUI otan 
_"lrncktcdir. .Ebctli Şef \ şchircilık ,, ~ar• Ejder Cerntyetl " Hazlraı.da bir Aeya Blrllil konfe · 
·~ininde de teknik ,·e planlı c<aslaı· t pıam•Y' dUfUnmektedlr 
d.nhHiııcle çal1<mak laıımdıı·.) deıuiı· ren•• e . - -- J \ı . 13 ' . 

1 
. tU ·eli bir apon, Hind, Burma, lr an 

ıı suretle bclcdl\·e crı ' dal» ,·erimli olarak ve Afganlelan mUcridlerl ve 
~u.rett<' aydınlatmak :.c kılavuzlatınak IJer sene ~ . ·~ ,.., d ı t o~ bu buro di8er tor al tan n.,fi Naayonalletlerlnln l•tlrak ede 

11 irektifler vermisti. Üe\' e pr o' ça!ısan ·h· k d •·•ııı d ' . ' ' ı ·· ca· , . . O:J" tarı ınc a ar cekterı bu konferansta c:.ark 
111 a \·er ala bu emıı· r, a. ıa tından ı t ıbaren ' v 

Fransada 
dün s i lah 

üç sınıf 
altına 

asker 
alındı 

Her tarafta 
g er gi nli k 
ar tı y o r 

Daladye 
' Londra'ya 

Lebrunun 
hareket 

avdetinde 
edecektir 

Romanya Başveki li dünkü nutkunda nikbin görünüyor! 

• 

• 

Başvekıl bu beyanatında , birkaç 
sınıfın si.alı altına alınması beyrıel. 

milel v ıziyetc karşı bir tedbirden 
başka bir şey olmadığını gerginlik 
ıaıl olur olnı ız ihtıya'ldı ın dcı hal 
teı hıs e lıleccklcrini, h •disclctin l.ını 

bir sıikün içıııılc ınutalaa cJilmcsı 

ıc . 1b~ f ··C ı.! l tı ıı v:. devlet ın ık,\nİtın.ı· 

sının t . ıın b:r ıntıı unl.1 i~lc<.li~ını 

soyleıııişıır. 

Londıa : 13 ( R.ıdyo) - Av;ıııı 

Kı:narasında fl,ırbıyc Naıırı , C,:cın. 
berliiın namına bır .,üJle verdıı:-ı 

ccv:ıpta şöyle demişlır : 

kıtııatı ;;;;İ ıyet esnasında · ~ ~ 

- '' Alnıını a - Roııldnya ik· 
ı : sadi gii . üşm•leri uıun z.ınıand,1n· 
lıerı devam elnıelde idı . Romanya 
lıukümeıinin bır ıakırr. ledbirler al· 
ınasına da sebep bugünkü beynel
milel vaziyetin karışıklığıdır . fngiliz 
hiiküıneıi. Romanyanın lehdil allına 
girdiği takdirde Boıtazlaıın ehemmi· 
ıeıini gözden kaçırınay~caktır. P•ııs : 23 ( R .ıdvo ) F . 

sııda üç sınıf •iliih allına alınmış 
1

~: · 
lunuyor. Bunlar bir ihli,.at 1 db . . 
olm· k - • ' e ırı ' uzere "1ajino hattına k 
diltceklir. sev e-

Daladye b günlerde L 
hareket edeceklir B ondraya 

. u zıyareı Fran 
sız Reisicümlıııru dcin er d .. 
kubulacaktır onmcz vu 

Moskova : 23 ( Radyo ) _ Lit · 
vınof Ingıllere ve Bolkaıı deviellc 
Sefırlcıı ıle göı üşmüş ve 50 . ,, 

11 

St r . . . nı a ,,ay 
a ını zıyaret elmiştır. Sovyet R . 

ya Menıelin ilhakına büyu· k b. ,us . .. ır c leın· 
ınıyat vermekıcdir . 

Spor hareke tled 

İngiliz muhteli ti 
gelmiyecek 

. Aııkora : 23 ( Teltfonla) - in· 
gıltere muhte!iti mayıs ayı İçinde 
~vrupada üç maç yapmak üzere 
bır seyahate ç ı kmak tadı r ı··· k. 
f 

· uı ıye 

ut bol federasyonu, Bu aı ada nıeııı 
leketimize de bu takımın gdmesini 

temin için bir mektupla vazi} eti 

bildirmiştir. Alınan cevab~ göre, 

bu seyahat programının lesbit edil 

miş olduğu binaenaleyh bozulanıi 
yacağı, ileride bunun ancak kabi l 

blabiftc~ği bildirilmişlir. 

Kamutaıv ..... ~
vemnooe~ 

Bu.' uk Millet ,\\edi,, nıilll'luı 
ıncnfaat \·c iılcnllcı·i111 h:lkik:ıit• n tcn1· 

o.;İ) cd1.:n hır n1illct hulilsa,ı vaı:İ\ L·t 

Vt.• itiyaJında lıulun.ıt::\ktır . 

1. lnönU 

• 

Patis : 'l3 ( Radyo ) - Fr;ııısız 
matbu ıtı, Meınelin Almanyaya ilha· 
kının b•ynelmilel gerginliği a rl ı rıııış 
olduR"unu yazmaktadır. 

Bük reş : 23 ( Raı lyo ) - R.o
manya Başvekili Kalınesko bugun 
halka beyanatla bulunınuşlur 

Berlin : 2.3 ( Radyo ) Memelin 
Alnıanyaya iadesi ınııka\·elesi flı!lerlc 
Litvanya Hariciye Nazırı arasında 

imzalanmıştır. Hillcrin ya n ında ami
ral Rayber ile, gizli polis şefi H ımler 

bulunm<ı.ktadır 

SiYASET ADAMLARİYLE MüLA'<AT 

''Fransa, ltalya ile 
pek ala anlaşabilir?,, 

Lav al böyle 
dostluk tesisi 

diyor ve İta lya ile 
lüzumunu ileri sürüyor 

[ Perl• . Marl 1 
Alıııanyanın ileıleyiş: n c nasıl nıa 

ni olunabileceği hakkında devlet a 
damları aıasında bırçok fıkiıler ileti 
süıümektedir. Bu arada eski ba~,·ekil 

M. Laval ltalya ile do,tluk tesis edil
mesi taraflarıdır 

Maıümt1tıı ki M Laval, :s •şvckil 
iken İtalya ile Fı ansa arasında bir an 

G erisi dör dü ncüsohifede 

- ---- ---

Dünya pamukculuğunda 
sekizinciliği alabildik 

Önümüzdeki yıl istihsal derecesinde 

altıncı olmamız ümid ediliyor 

VEKALET IÇEl.E YENi SiSTEM TOHUM 
EK ME MA K IN ELER 1 G 0 N DER D I llıi · ' ıı k ( ·' 1 • 

1 
.· 

1 
mUl<has,,,Jora ~· aptır· ta •· Beyaz tehlike ,. ile mUca . 

d 
\l.\11\tn lıu voldaki , •. a,,·retini bir a L [edıyc c111 k.k •n· t · c • .. r.:ılı- c .;

0 
adet iınar planını !et '. ve dele için bfr " Asya Milletler · ı· ... ar tırınıstır Bu ga,·c ı\·ın , lıgı ... . ~ l 1 lll'k ınill4.:tı her tUı·lu nifak tc-

'•ı > • • d ' .k tuı·ı·.· , ... :ll adet ııııar P anın Cemlyetı' ,, kurmak meeeleel · ı ı l va . l ı·k bU o u a j .. ,. .. - 1 'll' erin, L'll uzak Vl" -. P liın Lir 1.ı,·,.1,·1, T 1 r 1 ) [).. d k U·• • pı " eri schirci ı ,. ' tas•• e • . •tmi,tir. Cem'an U Aıık.ıra: 13 ( c c ona - unya c paıııu islihsalatı 7 400.000 tona 
··5 len Jn;ı' - 'ı· 1 k·d ·or bele· tı• ··at tanzını ' • . m zakere edllecektır. Japon 1 'c l.ıcra\>crlik hav•" iç;ndc kcnııı·n ·ı .J k. . . de . d d ı· " ı ma ı n ına u u da iZ•• h' . 

1 1
,·s 

1 
hektara balı& Uk paıııukçuluğurua ~e · ızıncı receyı varmıştır. Bu rakam 19 37 e ünı·a 

''"de t - d'I ·. wı h . l "csı '· · h Ometlnln bu te,e kkUIUn faa gö lcrnıek\nliı·. - ı 1 , 

h
. r arafından tanzim e ı 111 1 ~ • nıc<a """ - il 

1 
ı alnıı' bulunuvoruz. nu usu o an ~ milyar 134 milyon nıs-

' " kt ı k ı yet ne muaamah• göaterdlil ı 1. Jnön U " ' h ·ı·h· ,.c k:ı-ab:uıın J8;l~ll he. ar' olıııakta< ır . . Rtııııa beynelmilel zıraat ~~·\\ ·,• .ı- bel edilirsa beher ı•üfusa '.l, 16 kilo 
" ı b h f de blldlrllmektedir • " 

----.;:"::ııım..".ı.• .. ır...;.ıı.la_· "_:l_:a_:r•.:,n.:.• .t:.:,a:_'_ıi_k_d_n_"_) __ ,_,. ___ :-~G=e~ri-si-ik_i_nc_i_sa_ı_e ___ -_~--------------------oıiiıc!!!!!!lıı•ı;;;;;;;;;;~==~==~~s~ii~n~ü~ıı ~vcrdıgi r~kamlara ıınô;ı İİ.ın;;Iİİ9İİ3İİ7 •• ;;-İiiiG.:~İri~s:i ;üıçiü;r İc~ü~s,·a;lıi f eı'e -



I POLiTiK MESELELER 

Meydana çıkan resmi doktrin ve 
• 
1 Ki ROMA 
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Posta işleri Halkevimizde Okulların sıhhi ----- meseleleri 

K itaplar Arasııı 

CENGiZ 
HA N 

Bitti. Transallantlkler ve e11ternasyonal vagonlar 
kardinaller! geri götUrUyorlar. Roma oniklncl Pinin 
zaferini tes lde gelmlf olan prenslere ve mUmes
slllere veda ediyor. 2 Marttan beri Tibre vadisi 
bUtUn halkın hlllll Pacelll diye yadetlijil adamın 

zekasına ve mistik heyecanına hayran kaldı. 

Şimdi be,ert hlldlselere lnellm. 

Bir okuyucumuzun 
dilekleriyle cevabı 

Tü rl. süzü ~aze tesi llüdürlül!ii11 e : 

Sayın MUdUr ; 

Bir ay evvel Toros Ekspresinde 
posta işlerine dair yazdığım mek 
tuba , P. T. T. idaresinin Dünkü 
nüshamzdaki cevabını okudum . 
Vatandaşların küçük, büyük dilek· 
!erinin incel e ndiğirıi gösteren Cüm· 
huriye! devrine has muameleleri,bir 
temenni mahiyetinde olan bu mev
zuun nazarı dikkate alınmış olması 

beni çok sevindirdi. Hiç şüphe yok 
benimle beraber bütün tüccar ve 
bütün karilerimiz de bu halden 
memnıın olmuşlardır . 

Yarın akşanı Mahmud 
Esad Bozkurdun 

konferansı 

Yarın akşam saat 21 de Şeb· 
rimiz Halkevinde Pıofesör Mahmud 
Es .. d Rozkurdun " Türk köylü ve 
işçisinin hakları ,. mevzulu bir kon 
ferans verilecektir. 

Maarif Vekaleti Öğretmenlerin 
ve talebenin sağlık işleriyle meşgul 
olan sıhhat heyeti teşkilatını geniş· 
letmeğe karar vermiş, Ankarada 
Maarif Vekaletine merbut bir sıh

hat umum müdürlüğü kurmak üze 
re tetkiklere başlamıştır . 

IB)alph Fox'un bu adlı 
~Adana Erkek lisesi ııı 

!erinden Rasim Gökn 
cüme ve neşrelti. 

Cengizhan ( X ) isimli bu 
uzun bir tetkik ve tetcbbu'un 
sulüdür. Bilhassa bitaraf bir g 
yaıılmış olması, es~rc san'at 
mından olduj!'u kad ar ayrı bİI 
değer vermiş bulunuyor. 

- Yazan: Pierre Lyanty " Cengizhan ,. okuyucuyu s 
lemek gayesiyle yazılmış, bir 
lik gazete tefrikası uslub ve rna 
tinde değildir. Eserin delayları 1 
mile tarih kanallarına uygun ' 
ferru.ıtı da yine ayrı ayrı tHih 
felerindcki gö rüşlerin muhassala 
tinde. 

Cihanın sorduğu suale ne et vap 
ve rme l ı ? lt alya hakikaten bir dünya 
harbinin mesuliyetini üzerine almak 
is tiyor! mu? 

Burada mütevazi insanlarla ve 
büy iı klerle görüştüm . Kudretli bir 
~ahsiyct gözlerimin içine bakarak 
30 son te ş rin nümayişi asla önceden 
resmen ham lanmış değildi. Bir az· 
lığın haykırışları hükumeti tama· 
miyle hayrete düşüımüştür. Haki 

kat medeni milletlerin kanunu ol 
makta df'vam ediyorıa bu iddiadan 
lazım gelen ıı etice leri çıkarmaliyız. 

Ya gazetelerin polemikleri resmidir, 
Veya deği ld ir. Bu düşüncey i ancak 
resmen bil diıi ldi~i zaman kayde 
amade) im, 

Her kıyme t nisl..idir. Evet, Bir 
O:isal. Kardinaller in t ihabı arzu edi · 
len muayyrn bir şahsa rey veı mek 
ten çekinm i şle rdir. Bu hal yarı resmi 
surette bir çok defalar gazetelere 
geçmiştir. Bununla berat er yeni pa 
p2nın int ih a bı bütün gazeteler tara 
fırıJan bir ağız da n a i kış!a nmı ş lır ve 
pek n.uteber bir şah~ iyet bana şöy· 
le diyordu: Bu İ nt i h a p ltalya ve hü · 
kilme ti için Lüyük bir muvdfakiyet 
ti r. Dem<kki polemik ola ıa k k ıyme· 

ti va rdı. Emriva ki karşısında resmi 
bir doktrin tezahür etti 

Bu itibarla rr: anlı~ı bir tarafa 
bıra k a lım ,.e psıko1oji ile ı kt i fa 

ı·de! ın. Den:okıasiler, di reklôr ük 
ler tarafından zafer dire ilan edile 
Lilccek iki tarr fl ı n ı.v.ı ffakiyetler 
tasav•ur d! inle r, 

Her r~emlekette s~nah 

hiç şüphesiz bir r•smi şahs;ytlten 

daha ziyade cmriydle ~.ükum vere 
bil ir. fta lyan mill•tİ eıı spirit üel ve 
en se v im lı mi lla tleıdt n biridir. Fran . 
saya fı rla tılan 1iikrükltr veya kaz 
ayağı yü ı üyüşlı r h~ kkinda ki nükte· 
ler sokakla rı dol aşm2 kta d ır. Otobüs 
arkada ş ı r dan lıerbe re, kahve gar· 
sonuna ka clar he rkrs size bun ları 

anlatır, Millet, asil bir j•stle, bir 
F ransıza karşı sempatisini teyit et 
mek fırsatını kaçıı ma z . Onun için 
dir ki; }Üksek mahfillerde bana "bir 
değişıklik hisse:miyormusunuz? h al 
yan halkı artık sizi sevmiyor,. de· 
dikleıi zaman, şurasını kaydetmeyi 
vicdan boıcu bilirim ki, matbuatın 
hücumları ancak resmi bir şümulü 
haizdir ve kendi haline terkedilince 
halk zevk ve takt sahibi olara'c kal 
maktadır. 

Rfsmi bir şahsiyetten vaziyet 
hakkında ne düşündü~ünü sorunca 
bana şunları söyledi: "Bizi muhteris 
ve ol:ıur tasvi r edenler yanılıyorlar,. 
"Biz mantıki hareket ederiz.,. Milli· 
şerefe aykırı olan bir şey istemiye 
muhalifiz ... Bu sözler karşısında bir 
Fransanın , bir fransız dinamizminin, 
bir fransız imparatorluğunun mev· 
cut olduğunu kabul etmek lazım 

gelmektedir. Fransanın bu varlığını 
bütün enerjimizle müdafaa etmek 
lazımdır. Biz ne kadar azimkar dav· 
ranırsak o kadar ltalyanın takdir ve 
itibarını kazanacağız. Ne kadar ka· 
rarsız, sözden ibaret tehditltre karşı 
her şeyi terke amade olursak o ka 
dar hakaret ve istihfafı üstümüze 
çekmiş olacağız . Azimli, azimli, da- . 
ı ma azimli davranmak lazım . 

Pek ala? Ya harp? Roma ilan 
edilen emrivakr bir ay tehir etti. 

Demek iinüne geçilemez olan şeyin 
pek ala öı.üne geçile b ilirmiş. Hadi 
canım, belki "kader,. de mukadder 
değildir. 

Plerre Lyanty 
Le Journaı 

Y urdda mimari 
birliği 

Birir.ci sahifeden artan 

Ayrı hir sahifeye derç etmiş ol 
duğumuz cetvel 1937 senesine ka· 
dar vucude getirilen işleri göster
mektedir. Bunun tetkikinden Şehir 
cilik bürosu faaliyetinin nasıl miis 
bet bir ş ekilde tezayüd ettiğini ko· 
!aylıkla anlayabiliıiz. 

Hülasa denilelıilir ki bütün 
Türkiye bir İPşaat ve imaıat faali
yeti İçind edir. Bu İnşaat faaliyetinin 
neticeleri de her sene yurdun muh 
telif köşelerinde modern binalar 
yükselmek ve şehircilik noktasından 

şe hirler ve kasabalar tanzim edil 
miş ve edilmekte bulun'llUŞ -ılarak 

sonunda mamur, müreffeh ve mo 
dem bir Türkiye doğmakta olduğu 
nu tebarüz ettirmektedir. 

P. T. T. Müdürünün müsaade
siyle bazı noktalara cevap verece· 
ğim. Bay Müdür, cevabının bir ta 
rafında • Adananın Yeni İstasyo 
nunda posta şub~miz bulunduğu 
gibi Ekspresin Adanaya muvasala · 
tında po3ta vagonunda kapalı pos 
ta muamelesi yapan mü badele me· 
muıumuz mevcut bulunduğuna ve 
katar memurlarının " Mektup ve 
telgıaf kabul etmekte olduklarına 
göre trenin hareketi dolayısiyle 

posta vagonunun kuışunlanarak ka 
panmasından müştekinin istifade 
imkanını bulamadığı anlaşılmakla 

beraber idaremizin posta kutusunu 
ihtiva eden• vagonuna atılmak fır· 

satına nail olan mektupların ayni 
suretle mevritlerine ulaşacaklarından 
her vatandaşın emin olması lazım 

dır . » deniliyor . Bu cümleden Çı -
YAPILAN iNŞAAT iCMALi 

ı karacağımız mana şu olabilir : 
1- Yeni istasyonda posta ~u 

bemiz vardır . 

l'ah sisa{ ı i~ ndcdi 

L.rıı Kr. 
17iı; l&l ı~ 

scnc .-. i 

t !J:3.1 n1al i v ılı n<la 
~·aplırıl an ~iş l er t 

1 t 1 1 

1 H:~6 nH:ıl l v ıl ı nda 
yap lır ıl an ~i ~ l er 1 
1 u:~7 ına l i y ı lında 
ynp l ıı· ı lan ~isler 
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HAVA VAZİYETİ 

Gök yüzü kapalı , hava h~ fif 

ıüzgarlı ve yağmurlu, en çok sıcak 
12 derece, geceleri en az sıcak 3 
derrce . 

1 

2- Katar memurlaıı mektup 
ve telgraf almak!a mükelleftir. 

3 - Kapa lı posta vagonuna 
( Başında memur bulunmamakla 
beraber ) Mektup atıldığında ma 
halline gid eceğinden heıkes emın 

olmalıdır. 

ikinci cümle şudur : " Posta 
vagonundaki kutu kapağının kapalı 
bulunması keyfiyetine gelince ka-
pak açık bulunduğu takJirde içine 
atılacak mektupların tefrikını yapa· 
cak memurun bulunmaması dola 
yısiyle müraselatın l'n son istasyona 
kadar giderek bu suretle de gecik· 
mesi m3hzuru bulunduğundan buna 
mahal kalmarpak üzere kutunun ka 
palı bu lundu;ulması daha muvafık 
görülmüştür . " 

Cevabın bu kısıml.ırını okuduk· 
tan sonra ben de anladığımı 
lediğimi yazayım : 

ve di-

Çok alaka verici bir mevzu ta 
şıyan bu konferans için Halkevi 
Sekrtterliğinden giriş kartı alına · 

bilir . 

1- Yeni istasyondaki posta Ş!J. 
beniz ner dakika m ~ktup alıyor ve 
hemen hareket eden Toros posla 
sına veya diger trenlere v riyorsa 
l:.u hal memnuniyete şayandır; Fa
kat bilmem bu, böyle oluyor mu ? 

2 - Katar memurlarının l:.u va 
zifeyi üzerine almış olduklarından 

şüpheliyim. Çünkü, benim size açık 
şikayeti yazdığım hadise de böyle 
bir şey söyleyen olmadı, ancak bir 
memurun gayret ve yardınıiyle mek 
tuplarımı karı aralığından zorla 
içerİ}e atmama yardım etti. ( • ) 

Eğer bu biı ı le ise P. I'. T. ida. 
resi vagonlara küçük bir levha koy 
malıdır . [ Katar memuru mektup 
ve telgraf alır ] Zannederim ki 
bu pek masraflı ve zor bır iş de· 
ğilJir. 

Sonra mektup atıldığında ma 
halline gideceğinden emin olmalı

dır, deniliyor. Mektupların vagonun 
neresine ve ne şekilde atılacağı 

bildirilmedikçe doğrusu bana bu söz 
tatmin edici göı ünmedi Bundan başka 
asıl şaşılacak nokta şudur: Madam 
ki trendeki katar memurları posta 
işiyle meşguldürler . Posta vago 
nuna mfktup atılabilir . O halde 
nerlen vagondaki kutuyu kapattı 

rıyorsunuz ? Çelıkten yapılmış bir 
kutu dururken niçin beş , on kuruş· 
luk bir mektubu koca vagona at· 
!ırıyorsunuz ? Bir ıüzgarın üfleme 
siyle, yahut bir furgun hamalının 
ayağıyle mektupların h ca ana dolu 
yaylalarının bir köştsine uçması 

ihtimalini neden nazarı itibara 
almıyorsunuz ? 

Şurasını söyleyim kim ; ben o 
mektubu Tü•ksözü gazele~iııe gön
deıiıktn sizi şikayet etmiş olmayı 

düşündüm. Her vatandaş , bilhas.•a 
bir tüccar her şeyden evvel sürat· 
ten kazanır . Fak at Lu sürat emni· 
yelle beraber olmalıdır. Her tüccar 
gibi ben de istiyorum ki, şehrimiz . 
deki Posta idaresinin kapanma sa 
atından sonra hat güzergahındaki 

Yeni sıhhat umum müdürlüğüne 
bütün vilayetlerin maarif müdür · 
lükleri heyeti sihhiyeleri maarif 
Vekaleti sıhhat müesseseleri bağlı 

olacaktır . 
Ayni zamanda bu müdürlüğün 

bilhassa talebenin •ıhhi vaziyeti 
ile esaslı surette uğraşması için 
bir talimııtname ile çalışma şekille· 
ri de teshil edilecek, )eni umum 
müdürlük yakmda faaliyete geç,. 
cektir . 

Muallim tayinleri kura 
ile yapılacak 

Haber aldığımıza göre Maarif 
vekaleti yüksek muallim mektebin 
den bu sene mezun olacakları, ders 
şubeleri olan münhallere kura çek 
tirmek suretile tayin etmeği ka1ar· 
laştırmıştır 

dermek lazımgeldiği zaman emni 
yetle mektup tevdi edecek bir yer 
bulayım. Altı kuruşluk pul ile gi 
decek bir mektup için ~ili kuruş 
araba parasını da verdikten sonra 
mektubum emniyetle yerine gitme 
lidir. Bu da ancak ya bir seyyarın 
trende bulunması ile , yahut posta 
vagonunddki kutuya atılacak mek 
tubun vaktinde yerine varmasiyle 
mümkün olabilir. 

Bir taraftan katar memurlarının 
posta hatla telgraf tevdiatını ka 
bule mecbur olduklarını yazdığınız 

h~lde , ikinci cümlede vagondaki 
posta kutuounun en son istasyonda 
açılabileceğini bundan dolayı tev
diatın vaktinde mahalline varamıya· 
cağını ilave ediyorsunuz Mademki, 
bu işle uğraşan katar memurları
dır , bunlar neden istasyonlarda 
P. T. T. vagon:ma ujrayır kutuya 
bakama~ınlar ? ! Bu iki mutaleada 
bir tezat yokmud~r ? Hiilasa; sayın 
Mü ~ür şuna kani olunuz ki benım 
maksadım kimseyi şikayet değildir. 
Ancak devlet memurları vatanda
şın işini kolaylaştırmağı düşünmek 
le mükelleftir, Mi ilet esasen her ve 
sile ile bunu görmekle memnundur. 
Her daire şefi veya müfettişi de 

Kitap, ya lnız adını aldığı C 
handan değil, Cengizhan zaman 
Orta Asya ve büyük Mogol hl 
tini tebarüz ettirmek itibarile ı 

okunmaj!'a değer. 
Mogolların ve büyük Mogol 

ranıanının tarihleşmiş h a}ııt taslı 
eserde siyasi, içtimai, iktisadi, 
ri, tabii yönlerden duru bir ı• 
tahlil ed ilerek Orta A~yanın "~' 
kitle hüviyeti canlandırılmıştır. 

Bunl• rdan ba şka, eser, cılız bir 
lemin çevirme tecrübesine ma 
olmak bahtsızlığına düşmekten 

tıılduğu için, dil i mizd~ de kıyıt1 
muhafaza etmek g;bi ayrı bir kı. 

taşıyor. 

Rasim Gökncl, milli k ü lüplıa 
biı cild, tnhsil gençliğine de bil 
zine verdi: diyebil riz . 

Eseri okuyanların , bunu, cö 
bir intiba hediyesi değiL bir ha~ 
tın teslimi mahiyetinde telak).i 
ceklerini muhakkak g:irüyoruz. 

.\;. 1'0· 
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RADYO 
• BugUnkU 

Ti r';iye Rod) o 
Tiirl.i )e Rucl) Mil 

program 

dıjii :i ı un p~>I 

,Jul.uru RuJ 

Cuma 24 

1230 Proğıam 
3 

12, '15 Türk müzigi- Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı"İ 

meteoroloji haberleri. 
13 15 - 14 Müzik ( MeloJ1 

- Pi) 
1,830 Pıogram 
18,35 Müzık - Pi (O la ~ 

ziği ) 
19.00 Konu 1ma ( Tayyarrcİ ~ 

nuşuyor ) 
19.15 Tüık müziği (Fa sıl he) f 

ıi) Celal Tokses ve aıkadaşlaı 1 I 
20,00 Ajan8, mflfoıoloji ha· 

leri, ziraat borsası ( fiyat ) 
20.15 Tüık müziği Çalanla' 

,------------------------------------ --- ----------- - --'"'\ Kemal Niyazi Sıyhun, Zühtü 6 

1 
T A B 1 

I 
Bir lngiliz ali K d . . k dakoğ'u Eşref Kad i, Cevdet (' 

şehirlerden birine bir mektup gön· - Gerisi üçüncü sahifede -

a rn er U Ş e C e ikiye ayırmıyan çalıştığı portakala S fı• 
minin ay parçala la. Okuya nlai: Haluk Recai, a 

BAHiSLER lenzttebiliriz. ı nacak diye ortaya Tokay 1 - Acem kürdi peŞ:, 
nüşü esnasın j~ hasıl o1an merkez- · d · b N' Bugünkü halde ay. ikiye ayrılıp 2 N k ğ A k~ attığı iddiadan daha evvel de bah giın iınyam111n aşına, ıyutonun - ı ogos a a - : em 
den muhite itme kuvveti or.u dün· k f d parçalanmıyor. k S d' .. J" rııe1 

sedilmişti . Bugün, Ceyms Cins is a a•ına ağaçt. n üşen elma gibi, şar ı - ev ı gon um ey . 
mindeki bu alim, tetkiklerini ileılet yadan uzak tutınaktaJır. çaı pması mümkündür ve milyonlar Çünkü topraklan henüz kuvvet sima seni 3 Melekzed cfen'lı 

1 d 
Bir misal: Ucuna bir ip bağladı ca sene sonra bile olsa, muhakkak li. Fakat, seneler geçtikç•, esasen fıahnak şarkı - Tıtrer yüreği~! h 

miş ve yeni netice erini aha mıı- 1 ı 
fassal bir şekilde bitirmiştir. ğınız bir elmayı elinize alın ve ipin bir gün bu hadise olacaklrr, ihtiyar, bir dünya olan ay daha yıp gü'iter . 4 - .. , .. - fera 

1 ~~ 
Profesör Ceyms Cins, ay hak bir ucundan tutarak havada hızla Seucbi? Basit: ranacak ve kayaları toprakları da şarkı - S:r sebeble gücennıİŞ~ı v 

kırıda~i cografya bilgisini değişti - diindürün. Elmanın bir merkez et· Ay, misalimizdeki ay kadar ğılmıya yüz tutacaktır. 5 - Kemal Niya, i Seyhun - f 
recek bir noktayı ileri sürüyor, di- rafında daima uzağa kaçıırak dön- küçük değildir. Onun için gerek O zaman, bu zayıf dünya iki mençe l•ksiıni 6 - Hafız y,~~, 
yor ki: düğünü görecek.iniz. ip el mayi çrk · ayın üzerindeki dünyanın eni be kuv. kuvvet arasın fa dayanamıyacak ve Hüseyni şarkı - bükümleı i • 

d 'ğ h Jd 1 ı· · d k k d h' ] k B ı d Lı' •. , . . Hüseyni saz S!maisi bı Bizim şimdiye ka ar bildiğimi· lı ı a • e ma neye e ınıze oğru •eti, gere onu mer ez en mu ıte parça anaca . u parça ar an ır l 
ze göre, ay dünyanın cazibesi ile gelmiyor? uzaklaştıran kuvvet elmadakine ben · kısmı dünyaya doğıu gelec•k ve TanSuri Alı efendi - Nilıavrt fıf 
durmaktadır. Çünkü, bu hızlı döniiş esnasın zemez, çok fazladır. arzımıza çarpacak, diğer kısmı da kı - Sevdim yine 9 - Refık 1 

san - Sur.imk şarkı Canı0 

F·kat mademk' k" 'z a da hasıl olan !:.ir itme kuvveti var. Binaenaleyh, ay iki kuvvet ara öbür tarafa doğru uçacak ... 
a • 1 uıemı yı mi isterse 10 - Rdık F ers30 

kendine doğru çekiyor, ay neye ta dır ve bu kuvvet elmayı merkez sında kalmış bulunuyor: Profesör Ceyms Cinsin bu na· Uşşak şarkı _ Kız büıünde şa 
düııyaya kadar gelmiyor da uzakta den - yani elinizden - uzağa it· 1 - Dünyanın cazibesi onu iç zariyesi çok akla yakın geliyor. Fa· 
duruyoı ?. mektedir. f d k 21.00 Memleket saat ayarı· .. J 

tara a oğru çe İJO ' ; kat ayın bu parçalanışı, gene alime 21.00 Ktınuşıııa ( HJfta'ık :Y 
Coğrafyanın buna da verdiği Bu hareket devam etıikçe elma 2 Dönmesinden hasıl olan göre, en aşağı 50 milyon sene son 
b d elinize dog· ru gelmiyecektir. k d ı ı k ı · · · b k" h ld servisi) ı,ı ceva şu ur: ıııer ez rn muııite o an uvvet ise ra o acagı ıçın, ugün u a e dün 21. 15 Eslıa ,n, tahvilat, kaııı 

Çünkü a:• ayni zamand~ , dünya · Güzel ! Elma lıelki elimize ge· onu dış tarafa çekiyor. ya mızın kafasına cima düşmek tı h 

1 1 
yo - nukut borsası ( fiyat ) F 

nın etrafında dönmektedir. Bu dö- lip çarpmıyacaktır. Fakat onun bir O halde ayı, bir elin oıtasından likesi yok. ' 21.25 Müzik N.şeli plaklar-~ 

------------------------ ---- ---- -----....: 21.30 Müzik ( Rıyaseti c~ 
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,.___, Posta işleri lstanbul valisi iyileşti ----------------------------------

r , 
(' 

( ikinci sahifede:n artan ) 

ara sıra bu işleri kontrol edip nok· 
sanları tashih edersı- ga . 1 , yemız o an 

. Avrupa medeniyetine daha süratle 
kavuşmuş oluruz M llAı Ş f' . 

lst,ınhul : 2'i (Telt>fonla) - bir 
müddetten\Jcıi hasta bulunan lstan· 
bul valisi doktor Bay Liitfı Kırdar 
iyileşmiş ve vazifesine Lugün.len 
itibaren devama başlamıştır. 

C" · · e ımız 
umhurreisimizin lstanbul u·· . . . nıver· 

Misa Wielden yazı mez bir keder aldi. O ~ıtesındeki nutku kulağımızda da 

Yağmurlu gece 
1---------

nıakinesini :k•p•dı. Ar- iKi aDNLDK gün öğleden sonr• hava ımak~ı~l~m~:ıdır. Ehemmiyetsiz ve. 
kasına ceketini giydi, EDEBi HiKAYE soğumuş, gün~ş bulutlar ya uç~ gı >i görünen işlerin irc~ 

aras nda 
'k.d b. •k b leıımesınde. n bü.vük faydalar d ~ 

masa .. . .. 1 ı ı ı e ır~ ay K·· "k k ogar. 
rım uzer ıne şoy e . . ı Lir ı aktı. Sonr• ole~ti olmuştu. Şımdı de bar uç~ no san arın sır•y• konarak 

f 

1 
d k b b

. ta.shıhe çalışılması sayesindtdir kı' 

riti söndürdü ve yazıhaoeden çık ı. a tan oşaoırcasma ır yağl'l'ur b d b 1 1 ır meml !ketin ilerilt"'mesint- "k 
Yine geç kalmııtı. Koca bin• a aş amış 1

• ' selmesin' imk.i •ı bsıl ofu, v' y~ 
çıt yoktu. Asansör hademesi bile Miss Vielden karşıya doğou bak di Adana p T T M .. d .. . : c h~ım· 

1 

I Jntihabı Mebusan I-1eyeti 
Teftişiye riyasetinden: 

Mebusaıı intihabı Martın 26 1 .. .. ııcı 
gunune rastlayan Pazar gu" .. · nu saat 
9 da Adana Cümhuriyet Hdlk p 
t
. . I ar 
ısı sa onunda yapılac.:ıktır. 

Sayın MGntehibi san'ıle · il gİtnıiııi· Taş merdivenlerden inerken tı: Otobüs duıağınd• bir alay •hali bediyorum ; · · u uruoe ıla· 
diğf'r katlardaki yazıhaneltrin de bekliyordu. Otobüste yer bulmak . Sayın Müdür;Mademki bu pren· 
camlı kapılarından içeride de ışık ümidi tekrar kaybolmuştu sıp~ ~yarak sizde hf'nİm kiiçük di-

. d . 'ın r. e· 
rın ekı ıniıntehiL-,i s:ıni mazbat 1 ·ı 
b
. l'k a arı e 
ıı ı te muayyfn zama d 1 .. ' 

k 1 
n a rfy er mı 

Yanmadıtmı gördü. Tünelle gideyim dese, ishsyon leğımı göz önünde bulundurdunuz 
Fakat geç kalmanın da bir ba· hayli uzaktı, oraya gidene kadar incelediniz. Şu halde Posta süratini' 

kıma göre faydası ·vardır. Mesela sucuk olacaktı. Şemsiyesi de yoktu, d~ha ~.iyade emniyetle halledeceği· 
sokakların adam almadığı o kalaba evde bırakmıştı. nıze şuphe etmiyorum . Postalara 
lık saatler biraz geçmiştir. Ve olo Caddenin karşı tarafına geçti. bir seyyar koydurrnalısınız . Eğer 
büste yer bıılmak ihtimali vardır. Fakat durakta boşuna bekliyorlardı. bu masraflı ise her vagandaki Posta 

Otobü.;te yl!r bulm1k Miss Vıel Belki on otobüs grçti, fakat hiçbiri kutularına muntazaman açtırmalısınız. 
den için ad.-ta bir dert olmuştu. Her durmadı. Hepsinde şoför, insanl bir O zaman size şimdiden Adana tüc·'. 
gece yazıhaneden çıkarken acaba idam cezası haber veriyormuş gibi carı namına teşekkür ederim. 

otobü _te yer bulabilecek miyim di gelen o soğuk s"si ile" yer yok! ,, 
1 Tüccardan 

A. B. 
ye düşünürdü, hirçoklarmın o hafta diyordu. 
ki futbol maçı aca~a ne olacak diye H,.psi dolu idi . Her otohüs gel 

11 lanmak üzere Parr 1 ·c .. A ı sa onunı trş-
·ı ı etmderı ılan o!unur . 

10416 23- 24- 25 - 26 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcaınii civarınd 

Ali Nasibi eczaha:edir 

düşündükleri gibi. 1 dıkçe bekliyenler ileri doğru koşu 
Otobüste yer bulmak, bütün. bir yorlar, fakat, ümitlerini kaybederek 

gün çalışıp yorulan bir :kimse için 1 geri çekiliyor, tekrar titreşerek, söy 
rahatlık demektir. Fakıat o kadar lenerek, dişleıini gıcırdataı a'c, bek

Aşk ve lstirap Fi'irnlerinin E I 
( JEAN GABiN ) ve Bora msa sız kahramanı D h k. 

Filminin unutulmaz ıy ~dar 

da değil. insan yer bulunca birşer 1 liyorlardı. 
( MICHELE MORGAN ) ı ızı 

de okuyaJ,i1ir. TıJsit ihracat şirke 
1 

tini falan hepsini okursunuz, hay ali
nizce mechul diyarlara seyahate l~I ı 
karsmız. 

Miss Vielden heı lıangi bir ~eye 
karşı mağlup olmayı sevmezdi. Bu 
rada böyle ryarım s~at beklt-yipte 
yine şoförün "yer yok!,, demrsine 
tahammül edemezdi. 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞı\M ----..;.t 

Miss Viı-lden acıklı romanları 
Pek severdi. Sevmekte de haklıydı 

a Çünkü otul altı yaşına gelmişti 
Birçok kadınların "kısmet,, diye bek 
ledikleri şeyi maalesef bulamamıştı ; 
Artık ne koca beklivordu, ne birşey 
l·hyatında oııu alıp, sinemaya götü-

• 1 

recek bir erkek bile yoktu. 1 

Miss Vielden ara sara, bir erkek 
arkadaşı olmadığını düşünüyor, mü 
lcessir o'uyordu. Fakat, umumiyetle 
İşinden mernnurıdu. Karışan, görii · 
Şen yoktu. istediği zaman istediği 
gibi çalı~ ıyordu . 

Binanın beş kat merdiveninden 
aşağı ininciye kadar, o akşamki proğ 
tamını çizmişti. Eve gidecek, peynir 
li. Yuınurta p;şir ip yiyecek, güzel 
bır çay veya lrahve pişirip içecekti. 
Oııdan sonra, rahilt bir koltuğu var I 
dı ona uıa;ucak ve ördüğü yün işini ' 
Litirecekti. 

iki yüz metre kadar yürümüş 
tü ama, üstü başı da sucuk gibi ıs
lanmıştı. ince ceketi vücuduna yapış 
mış, elleri buz kesil illi~ti. Elindeki 
kitap neredeyse dağılacaktı. Y r.rde 
ki su birikintilerine basmamak için 
önüne baka baka yüı üyordu. Bunun 
la beraher, ayakları da su içinde 1 
kalmıştı. Bir gfce e\vel o kadar 
uğraşarak lukle yaptığı saçları sır· 
sıklam olmuş yüzüne yapış ı1ııştı. 

(Sonu yarın) 

Dünya pamukçu
luğunda sekizin
ciliği alabildik 
- Birinci sahifeden aı tan -

Takdim ,~dile-cc:k olan 
Beşeriyete hitap 

mevzua sahib 
edt n Pis ~ofeıı·ık v·· f ı ı .... t\l\a . iı't 

ve lüyük bir aşk çnçt vesi 
Kı,\(t'ı Lir 
rlalıiliııde 

cereyan eden 

L_s_oN ___ s_u_sE __ } 
FRANSIZCA SÔZLÖ M .. k u emmcl Filmi yaratmışlardır 

Frnn~ız Ediplerinden PIERRE MAC ORLE , 
TiM isimli meşhur rom~nından alınan l ~N ııın S[SLI RIH. 
Film Musab11kasında en b .. "k S u şa tsrr 938 Venedik 

b 
uyu anat mük"f t k 

ve ugüne- kadar göıült n ve ~ ı· a a ını azanmış b. ıır.trı OH\2u'aıc'· l 
n mevzuda vücüda getirilmiş cidd ı .. .. ".n c nıbqh 

il
,. en ~u}uk bır filn d'r 

aveten: 
BUCK JONES taıafııc'rn O)rcrcn ı,, . , K ;fCcrtıl C\loy fı'n i 

Ateş Saçan 
Dikkat: 

Suvari 

k 
· b t t ki d' Suvare 8.30 da bası'ar L pamu ısa e e ıne · e ır. y oca ve Balkon b ·ı I .. 

o unur elefon Tan 266 

. ı 

1 

Radyoda da o gece munakaşa 
Vardı. Ondan sonra da bir hikaye an 
!atacaklardı ki isminden acıklı bir 
hikaye olduğu 

1

ve iyi bir saat geçir· 
meye yarıy:ıcağı anlaşılıyordu. 
d' O .adan sonra raJyodd haberleri 
ınliyecek ve Avrupada o!up biten 

Buky
ekfrnun yüzde doksanını aldırılması r ·c \ 1 T 

1 

t:I crıııın cvvclJen 

ehemmiyetleri sırasiyle on iki memle-
ket: Bi~~k Amerika hük6metlrri, • =~~~~~~~~~~~~~~~~~~1~0~4~l~H~~~~~~~-' 
Hindistan, Çin, Sovyet Ru~ya, Mısır, 
Peru, Meksika, Türkiye, Uzanada, Ar· :cna hadıseleı i ö~reııecekti, Habn 1 

;{ l itince saat dokuz buçuk olacak 
zaman kalkıp sıcık bir banyo ya 

1 

Pacak ve yatağa yatıp kitabını oku 
Yacaktı. 
... Otuzaltı yaşında, h~yıttta hiçııir; 
Uillıd· k 1 . . d b 1 a mamış bir kadın ıçın e 
yuı:dan daha iyi bir gece olamazdı. 

a nı~, otobüste hir yer bulahilse .. 
Mıss Vieldeni sokağa çıkar çık· -....____ ______ ,;__ 

hı.ır F . ?,._,. l~rmonik Oı kesfrası ) Şef : 
.. torıus 1 G R .. ,, S!· 

Villa b - . ossırı 
t\i,., 

2 
e~eri ,, operasından uver · 

lniiıi·. S. V. Müller: Bohem ya 
t f gı A ) Furiant all;:g o molto 

cı0 ' 
li.a D ~~ ~ ) Pi.lika C ) Passacag· 
rıt-t: S Koy diiğünü 3 - Ed. G
.\1 • enfo . ._ d A ) lcg,

0 
nı~ anslar op 64 

.\ıı~~ ınoderato e marcato B ) 
Sri .. _ •tetto 
.. '"'"q),

0 
D grazioso C ) Ali< gro 

~lto c . ) Andante - AIJegro 
cb,r rısoluto. 4 - C M Von 

\1 ....... Lı • . 
et ı-ı . Berlioz - Valsa da· 

~ı.30 .. 
l3.uo Muzik 

M··. 

jantin, lngiliz Mısır Sudanı ve Belçika 
Havzası yetiştirmektedir. 

Birleşik Amerika 2.685.000 tonla 
başta gelmekle ve dünya pamuk mah
sulünün tek başına yür.dc 40, ı 7 sini 
yeti:;;tirmektedir. Bunu l, 11 ~,'300 tonla 
Hindistan, 848,000 tonla Çın. 770,000 

tonla Sovyet Rusya, 424,000 tonla 
Mısır takibetmektedir. 

Türkiye, Peru ve Meksikadan 
sonra 62,500 tonla sekizinci olarak 

gelmektedir. 
Önümüzdeki senelerde Tüı kiyede 

pamuk istihsali için gaye olan J00.000 

t 
istihsale varıldığı gün, memleke· on d .. 

timiz bu rakamlara nazaran unya 
pamuk istihsalinde altıncılığı kazana· 

bilecekrir. 
Ziraat vekaleti, ınul t m istihsa~ 

t k 
larında pamuk zeriyatının rennı 

ının ı a . . J" 1 her 
bir şekilde yapılması ıçın uzum u 

db
. baş vurmaktadır. Tohumdan 

te ıre b.. -k tasar· 
a nele masrafından uyu ve ı . uk ekme ve 

ruflar temin eden paın 
k

. l ·rinin faydasını, kullanıl · 
çapa ına ıne e .. k "ğ .. tahsillere gosterıne ' o • 
ınasını ınus . 

b
. taraftan da bır kısım 

l ek \'C ır re ı~1 k. e ile yapılmasına yol 
zcrıyatın ıua. ın Vekaleti lçel vita: 

B.u akşam saat 8,30 da 
• Alsa ray sıneması 

1939 senesinin en b .... k uyu ve en mü)tesna şaheseri o'an 

Greta G b Ch ar o· ~rles Boyer 
Gibi z ımanımızın b'. ..k 'k en uyu ı i dahi sanatkarı taraf ı S . ınuan 

'" uretı fevkaladede temsil edilen 

Napolyon Bonapart 

Kontes Valevska 
Tarihin kaydettiği ~n büyük aşk ve sergüzeşt f 1 .• 
;:--:--~-=---..:..:.:..:.:.:::...:..:.:~::~~1::1nını SUll'lr 
lıave olarak: En yeni dünya haberleri. 

DIKKA T: Bu fıl=m için 1 b lk k 1 k ld . . . oca a on ° tu numaıahdır bil ti · 
ev ve en temını ve f ılım uzun olduğundan tam zamanında 1 ' ·r· ~ e~ın 
o'unur. C'Şfl anız ııca 

Telefon 212 Alsaray 

10 

Kıvra'< oyu n!ar ! .. Bayıltan nağmeler ! .. Çıldırtan Aşklar şaheseri 1 .. 

• Asri sınema 

Bu akşam 

20,30 da şeref galası olaral{ takdim ettiği 

( Senorit 
( Altın dağların 

a 
kızı ) 

) 

Misilsiz eseıiyle""sayın ha!kıınrzı davet edt."'r 

OYNA Y ANL '\R : '2 BEYNELl\11LEL ŞÖHRET 

~-18> Jannet Makdonalt-Nelson Eddy 
Kulağımıza'.. ~özümiize, .hi:simize, kalbimize , insanlığıınııa , ayrı ayrı tad 1 
v•ren ve butun zevklerı hır ara1a toplayan bu sanat abidesini göriinüz 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 2j0 

Pek yakında !.. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
( D.irülbedayi) 

Tam kadrosiyl~ altı temıil venn~k iiıere sinema
mıza geliyor. Fazla tafsilat için kişeye müracaat 

10412 

intihabı Mebusan Heyeti ı 
Teftişiye riyasetinden: 

1 

intihabı MAıu•an kmununun 45 
inci maddesi mucibince müntehibi 
s · n"lerin Htyeti Tcftişiye riy ... s .. fine 
nıür acaa t ederek elleı indeki müı.te· 
bibi sanimazbatalarını ka)ıldtirme 
leri lazımdır. 

Marlın 26 ıncı güııü sae>t 9 da 
Mebus intihabı yapılacağından maz· 
batalarını henüz kaydettirmemiş bu. 
lunan müntrhibi sanilerin en ~ısa 
bir zamanda Heydi Tdtişiye riy~· 
seti ·· ne muracaat ederek kayıtlarını 
yaptırmaları lüzumu iliıı ol{ınur . 

10417 23 24 2; 

Türk hava kurumu 
adana subesinden: 

1- Ş · hı iınizdeki Tü: kku~u bi· 
nası için mevcut kroki ve resimle
rine ve şartnaınt."'sine göre yaptırıla 
cak môblesi on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Bu işe talip olanların kroki 
ve re: imlerini ve şartnamesini gör
mek üzere şr.Jbemize müracaatlaıı. 

3 ihale 3 nisan 939 pazartesi 
gi=nü saat 15 Je Türk hava kurumu 
Adana şu')esi merkezinde yapılacak 
tır. 

19 24- 1-2 10399 

Yeni çıkan kanur ve nizamlaT ı 
---------- --------~· 

Muv zere Vergi~i Kanunt nun l irir cİ maddesinin 
muaddel be,inci fıkrası oın değiştrilıne~ine 

dair kanun 

A r ı11ıı11 No: 3:;8H 
/\tfbııl 1ıınlt1: ~ l/':/ ICJ3<J 

,\f'.~fl lt1rılıi: ;- :!1193') 

MadJe ı _ 26ı 5 1932 tarihli ve 1980 sayılı Muvaune Vergisi Ka. 
nununurı birinci maddesin·n 2515/1938 tarihli ve 3404 sayılı kanunla de
ğişt:ıilmiş olan 5 mnıaralı fıkrası aşağıdaki ş·kildc değiştirilmiştir; 

5 - Bir ay için le her n • unvan ile olursa olstm aldıkları paraların 
mtcmuu kazanç, iktısadi bu'ıraq ve muvazene vergile i çıkarıldıktan son· 
ra (20) lira (43) kuruşu grçmryen tek~ üJ ve sair z :ıt maaşı ;ahiblerilt; 
(20) !itayı grçemtyen sair bilü nu n i;tihkak ~ahib!eri ~e 80 kuruşa kadar 
İşçi gündrliklerile 120 kuıuşa kadu ol.rn gundtlıklerın (80) kuruşu bu 

vergiden müstesnadır. • 
Hem günddi',, h ·m mıktu ücretle ç:ılış ınların bir ay içinde gündelik 

ve maktu ücret olarak aldık'• rı paralaıın yekünu kazanç, iktisadi buh
ran ve muV.iZ ne vergilr.ıi indirildiktrn sonra 20 lira ve on~an aşağı dü 

şen 1erin istihkakları dahi bu vergidtn mu.iftır. 
Muhtelif cih~tlerdrn gündelikli olanların ın·ıafiydtr!n istifadderinde 

gündeliklerinin mec nuu nıtzarı- dikkate alınır. 
Muvakkc1t m ıcld.~ - Bir ay için le h~r n! unvan ile o'ursa olsun al 

dıkları paraların mec 
11

uu kazanç. iktisaJi buhrc1n ve mu.,ıaıene vergileri 
indiril likten'"Sonra (20) lira (43) kuruşu gt!çm•yen tekaüJ vesair zat ma 
aşı s'*hiblerinden 251511938 tarihli ve 3404 sayılı kanunu ı mer'ıyeti ta· 
ı ihinden itibaren kesilmemiş o1art muavazene wrgisi k,.silmez ve tahsil 

edilmiş olanlar da geri verilir. 
M 

1 
J.ie 2 - Bu K 11u 1 neşri tarihin len mutebtrdir. 

Mad:ie 3 - Bu Kanun hükümlerini icra)'a icra Vekilleri Heyeti me· 

murdur. ~oıı t939 
(SON) 

.-\razi Vergisınin 1935 m ;t\i yılı sonuna kadar 
ol:tn bakayastnın terkinine dai! kan un 

/\11111111 \o: J:i.'i(> 
~lıııl ıaıı'ıı: :.!u ı /!JJO 

\c~rı 11111/11 : 7/;J./ J<J,f';) 

Madde ~ 1'935 mali yılı so .ıun \k~darki seoelere aiJ olarak tahak· 
kun ettiri!ıniş ~e. bu kanunun mer'·1~'\. tarihine kadar tah"Sil edılmrmiş 
olan arazı vcrgı.u bak41yasmıo n1uuz:ım kesirleri ve c•ztlarile birlıkt• ka 

ıdlar • ur. 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

----~---Kil.O FIAT-1--..,--------
Satılan Mikdar 

Kilo 
CiNSi En az l En çok 

K. S. K. S. 
Koza =•· ~-"'.::9,50 ,- -- ~ 

-pıyas; parlağı-.-- - 34,50 ·-35;75--
Piyasa terİıizi _ • ___ 34 1 ,----

---- · 1---·--------· --------· 
ı---------ı--·---ı-----

Klevland 35 --, 38 

YAPACI 

Beya_'------1----1· ----1 
Siyah 

ÇIGIT 

------ ---ıı-----1-----1 --------

"Yemlik. ı-~~-- --------
"Tohumluk. 4.62 

Yerli 

" 
HU B•U B A T 

-·-~--------• __ B_u~~-d~ay'-.K,ıb~r .. ıs ____ ı _____ l ______ lı -------
Yerli 3 

" --.--~İentane ' 

Arpa 
Fasulya 
~------- 1---- -1-----1--------Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 1 

~-------t--=<"=------1 ------· Susam 18,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç • • 
Dört yıldız Dotruluk 
üç " • 
Simit ,, 
Dört }Ildız Cumhuriye_! __ ---üç .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları 1 
23 / 3 / l 938 r,,,.,_ Santim iş Baukasından alınmıştır. 

Kambiyo ve Para 

Hazır J 5 12 ı,,,.,--::_ --------j -, 
- - --- -- -- Rayi~mark -- ---

Vadeli 1. 4 80 --- - - -- -__________ ı_ - -· Frank {Fransız) 3 33 
Vad_el!._ il. ... ___ \_ __ ~ ~ Sterlin (Tngiliz) -5-90 
Hind hazır 

Nevyork 1 
3 _!2_ .=_ı:::iöıiir~( Amerika f - - !26 97 
8 98 Frank { isviçre) 1()0 Oo 

Diş tabibi 
•• •• Reşit Soykan - usnu 

Geceleri c'e vaki olac k n-uı;ıcaatları meınnuı.iye tle kabul eder. 

Muayrnefıı;msi: Üİ\ anyolu cümhuriye t mektebi 
karşısında 

68-156 10116 Numara: 200 

• 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bi umum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Eltktrik makinaları 
ve malzemt!i telefon makinalatı ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
22 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğıuya mÜe!sese na

mına getirilen rn müİıtehap, taze ve kchlu çaylardan \ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zev~e göre değişrn numaralı tertipleri vardır.: 
Wuhtelif t·ips ve lü)ükliıkte 1utu ve palretltr içerisinde satılır. Ambalaj-

larındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tik eti r.efaset ve halisi) etinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel'eşeker ticareti anesi ve iyi cins mal satan 
bakka'iyele.rde satılır. 

Umumi depolaır ; f~tc.nlul T<ıl mi~cnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altı a ) 

Babçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adrrsi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 
A o a Dı Jı n•r-ı:'Tlm~, 

. dur. 

Türkçe sözlü filmlerin en büyüğü 1 ... En güzeli 1.. .• En müessiri 1.... 

--M-a-rk_o_p_o-lo_n_u_n_I 

müdhiş maceraları 1--------· OYNAYANLAR: 

Sinemanırı En Kıymetli ve En Şayanı Hayret Siması Srsi 
Çağlıyanlar kadar Güzel, Nefis ve Harıkulade 

YILDIZ 
Sizin En Büyük Sevgiliniz; 

DEANNA DURBİN 
Greta Garl:ro.nın Sevgilisi Oıkestra Şefi 

LEOPOLD STOKOWYSKI ve ADOLPH MENJOUE 
ile beraber Yarattığı Senenin Muazzam ve Emsalsiz Şahesen olarak 

GÔRECEGINIZ 

Mübdi sanatkar ( Gary Kooper - Sigrid Guri) ı ı-... YÜZ ERKEGE ,

1
,

1 

.- Asri 

P E K 
yakında 

• 
sınemanın .... 

Büyük salonlarında muhterem halkımıza takdim edilrcek , Ateşini ce 
lıennemlerin alevinden, azametini gönüllerin kasırgaı ırıdan alan bu 

sinema harikasını görmeğe şimdiden hazırlanınız 

Telefon 250 10413 Telefon 250 

-------~---~~~--~~~---------~ 

i~tUJ~~1lBAıtlA 
CAN lAUQTAQIQ 
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B i R K 1 Z lı 
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________________ ...... ..., 
MUSiKi GENÇLiK VE DOYULMAZ GÜZELLiKLER 

Filminde Bütün Adanayı Yeniden Cezp ve Tesb 
Edecektir 
Pek Yakında 

Tan Sinemasında 
Dl• kkat . lık Geceki Şeref Galası için Localar Şimdiden 

• Alınabilir Telefon : 266 1040 

Fransa , İtalya ile 
pekala anlaşabilir 

- Birinci sahifeden artan -

laşma yapmışıı. Bu anlaşmayı ltalya 
son günlerde, Tunus [taleplerini ileri 
sürerek y•rtmış bu!unuyor . 

Bununla bereber, eski başvekil 

lıalya ile Fransa arasında yeni ve da
ha sağlam bir anlaşma yap:labileceği 
kanaatindedir, Çünkü, ona göre. Al· 

Konferans 
Halkevi başkanlığın 

Ankara Hukuk fakültesi p 
söı Ü Bay Mahmut Esat Bozkur 
rafından 25 31939 cumartesi 
saat 21 de rvimizde ( Türk 
ve işçisinin hakları ) me~zulu 
konferans verilecektir. Giriş k 
rrnın Halkevi sekreterlitiodeo 
m~sı ıica o!unur. 10420 

manyenın g-cni~lemesini ltalyada kcn 
di aleyhinde görmckLdir. 1 Türk hava kurumu 

Lava!, senatc.nun hariciye cncü 
menindeki bir müzakere esnasında 

şunları söylemiştir. 

-Fransa ile ltaly~ arasınddki ıh 

tila! ruhi ve manevi bir mahiyctıedir. 
Esasen b ~n cskidenberi iki memlekcl 
arasında bir anlaşma taraltarıyımdır. 

Ortada harp doğurabilecek kadar ih 
tilaf bulunduğu buğün . Fransa ıle İlal 
yanın vazifesi menfaatlerinin müşterek ı 
oldulunu hatırlamaktır. 

Bu lıkre birçok siyasi rical iştirak 

et'lıektcdir. Faltat gene bu siyasi ma
hafilde, Fransanın lıalyaya bir anlaş 
ma teklif etmesinin bir zaafiyet sayıla 
cağı düşünülüyor. 

Adana şubesinden: 

Kurumumuza ait ve Ad 
asfalt cadde üzrrinde rski A 
fa brikasmda bulunan 509 adc 
ban derisi 3 nisan 93:1 paı 

günü saat 15 le açık aıtııma 

tılacaktır . isteyenlerin o gün 
aite şul,emize muracaatları İ 
lunur. 

19-24- 1 

Zayi mühür 

1 ,. 

· ı 

Diğer taraftan par!ementonun ra· 
dikal gurubunda da Alman tehlil.esi 
mevzuubahs olunurl..en eski hariciye · 
müsteşarı M. de Tassan Sovyetler ile 
işbirliği fikrini takviye etmiştir. Esa- 1 
sen radikal grupu ~Sovyetler Birliği 

ile anlaşma hakkında müttefikan ka- 1 
rar vermiştir 

Kaldırım Köyü muhtarlık 
riyle azadan Halil oğlu 
Özdeş ve Meh'llet oğlu Ap 
ait mühürleri 19 '3 '93:J ta 
zayi ettim Yenisini alaca~ı 

eski yitık mühürlerin hükm 
dığıoı ilan ederiz. 

Dr. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast 
başlamıştır. 

arını kabule 

M. de Tessan bilhassa şöı le de
miştir. 

- Ben daima şu fikirdeyimdir: 
Fransanın iki büyük kitleye istinat 
etmesi lazımdır. Bunlardan biri 120 
milyonluk Amerika, diğeri de 170 mil 

Ceyhan Kaldırım Köyii 
Ahmrt oğlu Veli Çn 

10422 

yonluk Rusyadır . Siyaset hayatımda '------------ı 

-~----------------------------------------------------~ 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper •· 

bu iki büyük devletle Fransa arasın· . 
daki iht.liifları ortrdan kaldırmal-. için 
çalıştım ve dahili siyaset meselelerini 
ikinci dereceye bıraktım. Zira, bunlar 
o mesele karşısında pek ehemmiyet· 
siı kalır, 

"Sovyetler birliği ile anlaşmamız 
esasen mevcut fakat istifade ede· 
medik, Bu anlaşmaya biilün manevi I 

ve ameli mana sını niçin vermiyoıuz? I 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahaıu 1 !tin le uzun -üd- 1 Bilhassa askeri anlaşma Fransanın hava 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaırnı Abidin paşa caddesinde Mustafa-Ri· , kuvvetlerine büyük bir yardım te· 

1 

fat eczahanesi karşısında lıergün sabahlt.yin saat 12- 8, öğleden sonra ı• min edecektir. 
2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. "Diğer taraftan, Rusyayı diğer 

milletlerle barıştırmak da vazifemiz· 
diı. Burıa belki biraz geç kalarak 
Romanya cihetinden çalı~tık. Bunu 
Lehistan tarafından da yapmamız 
lazımdır. 

)"-~~~~~-~----------------------~ 

"logilterenin Sovyetler Birliği 
ile dostluğa ehemmiyet vermeye baş 
ladığrnı da dikkate almak icabeder 
1914 de hadiseler lngilterevi Ru;
yadan tarafa dönmeye m~cbur t t · 
mişti. !Aynı zaruretlerin milletlerin 
aynı anlaşmalara sevkede ceği de 
tal i.Jir,. 

M. det Essan burıdan sorıra. A · 
merikan birleşik devletlerinin de kuv 
vetli bir sulh taraftarı olmasından 
dolayı memnuniyet duyduğunu söy-

ı~miştir . 

Adana pamuk ür 
çiftliği müdürlüğüıı 

1 - P dmuk üretme çift 
asgdrİ 65 be 1gir kuvvetin 
ve karoseri dahil bir servis 
n ·ti satın alınacaktır. 

2 - Karoser kenarları 

ve fabrika kapısı olacak, as 
kişi istiap edecek oturak n 
bulunacaktır. 

3 - Ş" rloamesi bedel> 
pamuk iiret ne çiftliği miid 
den alınır. 

4 - Mezkür kamyon' 

l rr' hammen bedeli [ 2900 1 ~ 
vakkat teminatı 217 lira • 
tur. 

5 - ihale 8 '41939 cd 

günü saat 10 da ı ilayel ııt 
dürlüğünde müteşekkil rııd 
misyonu huzurunda yapı13( 

6 - Taliplerirı yevın 1 

ve saatta tekKfname ve 
birlikte komisyona nıür'\ 

10419 24-28 

Umumi neşriyat rı•~ fı 
"rl• Macid Gıh 

Adana Tür ksözü 11'
11 


