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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kuruluı Tarihi 
1 Ktn unusani _ 1924 

Sulh 
Cephesinin 

N i b a i 
muvaffakiyeti 

NEVZAD GÜVEN 

S on gelen haberlerden anlaşıldı· 
ğına göre, İngiliz - Sovyet 
mUzakereleri muvaffakiyete 

doğru bir istikamet almış bulunuyor. 
Hatta Avrupa matbuatının ,yazdıkla

rına bakılırsa f ngiliz, Fr:ın'lız - Sov· 
yet anlaşmasmın tahakkuku bir glln 
meselesi halini almıştır. Bu netice 
karşısında, duaya sulhu namına sevinç 
duymamanın imlıAnı yoktur, 

Bu suretle Rusyamn da iştiraki 
temin edildikten sonra demokrat 
milletlerin, totaliterler tarafından ya· 
pılacak bir tccavUzc kar'ı te~kil et· 

meğc çalı,tıkları bu,yuk sulh ve mu· 
kavemet cephesi temamlanmış, sarsıl· 
maz bir vaziyete gelmiş olacaktır. 

\~e ancak o z.,man, dunyaya yeniden 
:bir emniyet hava<ıı yayılacaktır. 

Çunku 1 şimdiye kadar Avrup:ıda ve 
deniz aşırı yerlerde vukuuna şabid 

oldligumuz butun kuvvet darbeleri 
ancak Avrupa milletlerinin tereddu
du, ve kararsızlıgı sayesinde muvaf
f alc olmuştur. 

BugUn tcşekkul ~4icn İngiltere, 
Fransa, Sovyct Rusya, Polonya, Ro· 
manya, Yunımistan ve Turkiyeden 

mutcşc:kkil kuvvetli bir yektlo kar· 
şısında dunya sulhunu tehdid edenle· 
rin içini korku saracagından şuphe 

yoktur. 

BugUo ulh cephesine manevi bir 
rabıta ile bagh bulunduğunu açıkça 

izhar eden Birleşik Amerika buku
mctlcrinin de icabında maddi bir .su· 

rette bu cepheye iltihakı ctraf ındaki 
kuvvetli ihtimali de hesaba katılacak. 
olur.sa, Avrupanıo zifından i~tifadc 
ederek sUratli bir genişleme politika· 
sına başlamı~ olan Totaliter devlt-t· 
lerio bu sahada daha bir adım atma· 
ğa cesaret cdemiyccekleri umulabilir. 
Bunun aksine hareket etmek Almaı1· 

ya ve İtalya ıiçin bir delilik olur ki, 
lm cinnetlerini çok bahalı ödemekte 
sccikmiyecekleri de aşikardır. Bina· 

cnaleyh 1ngiliz - Sov~·et anlaşması· 
nın imza edildiği gUn. dunyanın Uze· 
rine çöken muthiş bir kabusun yavaş 
yavaş da~ılmalta ba~lıyaca~ını söyle· 
mcktc haklıyız. 

Dunya sulhu, ve me,(eniyet hesa· 
hına elde edilecek bu mUhim neticede 
Turkiycnin buyuk bir hissesi olacak· 

tır. Bu neticenin hu<:ulunu ancak Tur 
kivcnin sulh cephesine iştirak husu
sunda ..-crdi~i isabetle karar temin 
etmiştir. Turkiyenin bu kararındnn 

evvel, garp demokrasilerinin Yunanis
tan ve bilhassa Romanya'ya vcrdikle· 

ri garantinin pratik bir değeri ola
ınıJ'&ca!ı gibi, buyuk şimal komşumuz 
ve dooıtumuz So,•yet Rusyanm demok-1 
rasiler cephesine bu kadar sUratli iş· 
tirakini de yine Turkiye'nin verdiği 
bu karar temin etmiştir. Çunku: Ça· 
nakkale Ye Karadeniz boğazlarından 

scrbe tçe geçit temin edilmedikçe bir 
İngiliz, Fran~ız - Sovyet ittifakandan 
belı lcneo te'lirin tam olamayacağı açık 
bir hakikattir. 

Umumi hıırpdeki vazizet bu haki· 
katın kat'i delilidir. Nerede kaldıki, 
•ınparııtorluğtın mUdafa ettigi boğaz
larla, Cumhuriyet Turkivesinin muda
fa cdeceıi bolazların ar;sında ölçUye 
sığmaz bir fark olacaktır. 

Ve işte hunun içindirki, Turk • İn 
giliz anl&fması mihver devletleri Uze 
rinde bir sogok du~ tesiri yapmış 
Ve Alman, İtalyan matbuatını karar 
ıılcyhindc siı.tematik ve devamla bir 
ne,riyata sevketmi~tir. Biz' bu neşri 
ya~ ç~lc: ~--! bulmakdayız. Hatta da 
hn ılerı gıdcrclc: diyeccgiz ki b 

, u ne~-

riyat ne kadar tiddetli olursa biz 
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CENUP'DAKİ TÜRK TOPRAKLARI partimiz umumi idare 
heyetinin son teklif /eri 

AMELi PROGRAM 
Genbaşkurun tasvibine iktiran eden 

Teklifler neleri ihtiva ediyor? 

Ankara : 26 - Cümhuriyet halk 
partisi umumi idare heyetince parti 
büyük kurultayına arzedilmek üzere-: 
parti pro~ramında bazi t:tdilat istih· 
dat eden teklifler hazırlanmıştır. 

Genbaşkur'unda tasvibine iktiran 
etmiş olan bu tadilat, dünya hadisat 
ve hareketlerini etüdyanında, bilhassa 
büyük inkilaplarımızın nasbınazar et
tiğ'i esasları ihtiva eden milli karek
tere, yurct ve millet ihtiyaçlarına da
yanan ve Türk cemiyetini bu asrın 

insanlık aleminde hakkı olan yere sur 
atle ulaştırıcı hükümleri ihtiva eden 
ve cümhuriyet halk partisinin kuru
luşundanberi tekamül ederek taayyün 
etmiş bulunan pro~ramındaki mevcut 
esaslardan ancak bazıarının tatbikatı
na taallük eylemekte ve şunlardan 
ibaret bulunmaktadır. 

OçUncU kısım 

Ziraat ve sanat, madenler, orman 
lar, tiçaret, nafıa, işleri 

1 - Eski proğ'ramda zirai kredi 
mevzu prensibler daha ziyade vuzuh 
keapetmesi ve geniıletmesi için mev· 

cııt hükümlere yı>niden aşağ'ıdakiler 
ilave edilmiştir: 

Çiftçinin işletme sermayesi unsur
larını tamamlamak, zirai istihsali ve
rimlendirmek ve iyileştirmek, çiftçiyi 
araziye ve zirai işletmeye sahip kıl
mak ve zirai mahsullerin sürün ve 
satışını kolaylaştırmak ve artırmak 
zirai krt>dinin hedefidir) 

2 - Muayyen mevsimde muay

yen mevzulu İşlerle çalışıp yılının ar• 

tan zamanlarını hem cemiyet ve hem 

kendisi için boş geçirmeye mahkum 

bulunan elleri bu iki maksatla fay· 

dalı kılmak noktasından el işleri ve 

küçük san'atlar hakkında da şu yeni 

hüküm eklenmiştir. 

( El işleri ve küçük sanatlarımız
ın inkişaf imkanı verilmesine ve hal

kın mutat işleri haricinde boş kalan 

vaktinin bu sahada kıymetlendiril· 
meıiııe çalışacatız ) 

3 - Devletin nafıa işlerinde 
bilhassa yol ve imar kısımlarında 
gittikçe daha vusatlı bir faaliyete 

geçilme imkanları hasır olmaya baş
lıyacağından bu hususa da şu ilave 
edilmiştir. 

( Memltketi batlayan iyi şose 
şebekelerine kavuşmak için ameli 

bir proğram tatbik olunacaktır. Yol · 

proğrammda milli ekonomi ve yur

dun emniyet ve müdafaası düşünce· 
sine dikkat edilecektir. 

En ehemmiyetli merkezlere bat- ı 
lıyan ana yollardan bir kısımının vı 
büyük köprülerin devletçe deruhte 

edilmesi ve vilayet yollarının ve 

mıntıkivi bakımlardan sınıflandırıl· 

ması yolların iyi ge~id veı ir halde 

kolunmaları ve her sınıf yolun yapı 
ve daimi tamirl~ri, yol işlerinin ana 

prensiblerdir. Devlet yapılarında, 
şehircilik işlerinde teknik ve planlı 
esaslarla çalışılacaktır. ) 

ae,ıncl kısım 

Milli talim ve terbiye 
4 - Türk dilinde yopılacak tet 

lcikat ve elde edilen neticelerin tat- ı 
bikatının verimli ve sur'atli olabil. 

mesi için şu hüküm ilave edilmiştir: 

( Türk dilinin mlllileşmesi hare· j 
ketinde elde edilen neticelere bütün 

ilim ve tedris müesseselerinde tat· 

bile imkanı verilecektir. Bunun tan· 

zimi işi ile maarif vekilliği me~gul 
olacaktır. 

5 - Normal ilk tahsilin tatbi· 

kine imk2n olmayan yerlerd~ 
köyl~nün daha çabuk ve kolaylıkla 
okutulabilmesini temin için bu husus 

ta mevcut hüküm aşağıdaki şekilde 
tadil ve ikmal edilmiştir : 

( Öğretmen gönderilmesine im· 

- Gerisi Üçüncü sahifede -

DANZiG'DE POLON -
YA ALEYHiNE CEPHE 

Almanlar,hadiseler çıkardı! 

Varşova : 26 a.a. - Radavnica 1 duğu için bütün hadiseleri sükunetle 
mevkiinde mahalli Leh cemiyetinin takip etmektedir. ,. 
bayrağını teslim etmediği için Alman· I Varşova : 26 a. a. - iyi haber 
lar; Polonyalı Borkoviski'ye hı1cum . 11lan mahfillere göre. B. Förster B. 
edert>k sopalarla atlr surette yarala- Hitler ile yaptığı görüşme esnasında 
mıilardır. aldıkı yeni direktifleri iş arkadaşla· 

Zielkie · Bory mevkiinde Alman- rına tebli~ etm:ştir. 1 
Jar, Belsz isminde bir Polknya'lıya Oiğer taraftan Danh!iger Varpos-
aid evin bütün camlarını kırmışlardır. ten gazetesi, ilk defa olarak, 1934 
Mütecavizler, evin_içine taşlar atmış· tarihli Polonya • Danzig anlaşmasının 
Iardır. feshedilmesi icap etti~ini, zira Polon-

Varşova : 26 a. a. - Dantıig'de yanın bu anlaşmadaki teahhütlerini 
Polonyalılar aleyhinde cereyan eden yapmadıkını ve Danzig'in de bundan 
hadiseler hakkında < Ekspres Poran· böyle artık Polonya'ya dürüst bir iş 

1 
ny» gazetesi, Polonya'nın serbest arkadaşı gözüyle bakamıyacag-ını yaz. 
şehrin sükünet ve asayişinden me- maktadır. 
su! iken bu işte muvaffak olamıyan Varşoya : 26 a. a. - Leh ma· 
Dantzig polis müdürü Forbes'in vazi· kamları "Nachrichtcn dicust., is 
fesinden azlini istemesi llzımgeldi· mindeki Alman ajansının Varşova 
tini yazmaktadsr. 

muhabiri olan Alman gazetelerinden Vieczor Varazavaki, diyor ki : 

BAYIR VE BUCAK 
HATAYA GEÇiYOR 

Fransa, bu bölgelerin Suriyeden alınarak 
Hataya ilhakına muvafakat etmiş 

ALBAY KOLE DÜN ANKARA YA GELDi 
lskenderun : 26 (Hususi ınuhabi

J imizden) - Hatay. gazetesi çok şa
yan dikkat bir haber neşretmiştir. bu 
r u aynen naklediyoru·1.. 

" lngili1ce dayli hrald gazeretinin 

r .... ., . ., ................................. < 
;Pragdat • • !Bomba; 
• • • i 
i BiR YAHUO\ E.Vl HARAP i 
ioLDU; NÜMAYİŞLER YAPILDI i . 

• Prag : 26 •· a. - DUn • 
akfam burada Yahudi ma. ! 
halleslnde havra clvar1ndrt i 
bir bomba patlamıftır. Bir i 
evin ön kısmı tamamne i 

- · h··k" eti Ha yazdığına göre Turkıye u um .. • 
tay hudutlarının tadilini Fransa huku 
metir:den istemiştir. Bayır ve Bucak 
nahiyelerinin Hataya ilhakı ve Halep 
cihetinden Hatay lehine hududun tas 
hihi bu talebin içindedir. 

Anlaşıldığına göre, Fransa hükü· 
meti bu taleplerden bir kısmını ka 

bul etmiştir. . 
Parisde çıkan P,uisuvar gazetesı 

ise Türkiye • Fransa arasında ya~ı~an 1 
anlaşmanın bu hafta içerisinde ılan 

edileceğini ve Fransanın Hataydan ni 
hai surette vazgeçtiğini yazmaktadlr. 

Reji :;;irketinin muamelatını dur
durması Ü7.erine anavatandan celbe· 
dilen inhisar i'1aresi tütünleri dün ak 
şamdan itibaren satışa çıkarılmış tii· 
tün bııhranıda sona ermiştir. • 

Yıllardanberi Rejinin kötü tütün 
lerinden bağrı yanan halkımız anava• 
tan tütünlerine kavuşmakla büyük bir 
sevinç duymakta ve bunları sonzuı 

bir 1evk ve iftiharla içmektedit-

Araplarla-Fransızların d4v4sı 

suırnve"de 
Kıra il ık i tahrip •dllmı, ve bir çok • 

i klflJI enkaz arasında bı- i 
i rakarak yaralanmasına se i 
i beblyet verllmlftlr. i 
i Diler taraftan Venços- i 
i las meydamnda da Yahudi i 
i meseleslnln çabuk bir hal ; 
i suretine raptı için gece bir t 
i faf lst tezahUrU olmu,ıur. i 
! Polls bu toplantıyı dajht· i 
! mı,ıır. i 

' ilanı suretile kapanacakmış? 

·~·~· ~ ...................... ~.~ ...... 49~ 

Kaymakamlar 
arasında nakiller 
Bazı kaymakamlar veka

ltt emrine alındıları 1 

Ankara : ~6 (Telefonla) - Mer
zifon kaymakamı B lbrahim, Rüştü 
Altıok Divriki kaymakamlığına, Si
verek kaymakamı Hamdi Kiper Mer
zifon kaymakamlı~ına, Bolvadın kay. 
makamı Eeyıi Akkor Karaman kay
makamlı~ına, Ermenak kaymakamı 
Ekrem Güven Kamburun kaymakam
lığına, Silvan kaymakamı Ekrem Gö
nen Sili\'ti kaymakaınlıkına, Sarayköy 
kaymakamı Mehmet Ali Duıusoy 
Midyad kaymakamlığına, Midyat kay
makamı Akif Rahmi Kocamanoğlu 
Sarayköy ka, makaınlığına, Şarkışla 
kaymakamı Hikmet Ece Gündoğmuş 
kaymakamlığına, Manavgat kayma
bmı Ali Rıza Köstepe Araç kay
makamlığına tayin edilmişlerdir . 

Görülen lüzum üzerine Keşan 
kaymakamı Zeki Faşiğ, Cihanbeyli . 
kaymakamı Hüseyin Çıtağ ve Meriç 
kaymakamı Kemal Gündüz vekalet 
eın rine alınmıştır. 

93 Üncü Alayımıza 
Sancak verildi 

Y ozgattaki merasim 
Ankara : 26 ( Telefonla ) -

Yozgattaki 93 üncü Alayımıza bu· 

gün büyük merasimle Sancak ve· 
rilmiştir . Merasimde Orgeneral iz· 
zeddin Çalışlar hazır bulunmuılar· 
dır. 

Krallığa Emir Zeyd'in getirileceği, Suri~e • ~~m-
h . . . d . tı"fa etmek üzere olduğu bıldarıhyor urreısının e ıs 

şamdan 

• ha birimiz· l faleıı: 21i (Husu"ı nıu . 
1 • Surı ' 't' \ e den) - Suri,•e gazett.' erı . · ~ 

d . . • 1 • rmektedır. 
nır nıUhım hnbcr er 'e h b. 

C · mu :ı 1• Elifba gazetesi czıre d' . 
. b . e!ıre ı\'or. rınden aldıgı şu ha crı ıı , . • K l . 

' C . Delegesı o o l• ransanın ezıre .. 
. d irad cttıgı ne) marsan Derbesıye e • 

. \ " . h us husu"ı bır nutukta Cczıreye m:ı s 

bir görUnUf 

idaı•cnin onUnıUzdek.i temmuz iptida· 
sındnn itibaren tfttbikine ha~lanaca· 
gını ve Cemil Merdem ile B. Bone 
nrasınpa yapılnn anlaşma mucibince 
Fran ız :ıskcrlerinin Suriyede kala· 
cağını öylemişfir. 

Kolonel, 1 lo-komiserin Suriyeli· 

- Gerisi üçüncü sabilede-

LONDRA-MOSKOV A 
KONUŞMALARI 

ingiliZ 
tevdi 

projesi 
edildi 

Anlaşmanın 
• 

edilmesı 

bugün yarın ilan 
beklenmektedir 

kad:ır fazla sevinç duyarız. Çunku bu 
yaptığımız işin kartı taraf Uzerindeki 
bu •Uk tesirine binaenaleyh aulh davi 

) aptı"ımız hizmetin buyukluguoe 
sına y o 

tlçJfllct ~derı 

« Dantzil' hadiselerini Polonya'ya 
karıı yapılım taahrikit zencirinin hal
kalarını teşkil ettitine füphe yoktur. 
Fakat Polonya, 8altıktaki menfaatle· 
rıni temin edcbilecetmden emin ol-

Kurt T eeıe'i Polonya topraklarında ı' 
oturmaktan menetmiılerdir. 

Mezkur ajansın eslci Pıag muha· 
biri olan Teege, bır aydanberi Po· 
lonyada bulunmaktadır. • 

Sancak verme merasimini mü· 
teakip Y ozgadın hüküınet binasının 
temel atma töreni yapdmıştır • iki 
törenin bir araya gelmesi, Y ozgatta 

bir bayram tezahürüne vesile ver 
miştir. 

Londra : 26 a. a.- ln~iliz-Fran· 
sıı - Sovyct _ mütekabıl yardım 
paktının nihai metni dün öğlect~n 
sonra Fransa hükumetine tebliğ edıl
miştir. Fransa hariciye nazareti metni 
tetkik etmete başlamıştır. 

rıla bileceği seli.lıiyettar Mahfillerde 
söylenmek ledir • 

Paris : 26 a. a. - lngiliı hülu· 
mcti lngiliz - Fransız - Sovycl 
anlaşm~ projesini bugün Fransız hü· 
kumetinc bildirmiştir. Katı tekil hak. 

Y ~kın~• k ~ ~ dlff .... ~._ - Gerisi ü~ .o.llifode -
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Türk - lngiliz 

VE 
anlaşması 

ALKANLAR 
YAZAN: V.'T. VELÇEG 

lfolrrarca « lfir ». grı::ct~sirıdca 

Akdenizde vukua gele~ek bir 
harp halinde yekdiğerini karşılıklı 

bir surette takviye eden ve Çember 
layn'la doktor Refik Saydam tara· 
f ından bildirilen lngiliz . Türk anlaş 
ması, her şeyden evve.I umumi Av-

rupa vaziyeti için mühim bir hadi. 
sedir, Türkiye ile Sovyet Rusya ara 
sındaki sıkı münasebat göz önünde 
bılfundunılacak olursa, Türkiyenin 
devam etmt kte bulunan Rus . fngi 
liz müzak~ıe1eri üzerinde müessir 
olaca~ıtia şi"phe edilrmrz. Bu mü· 
z:ıktrelerin nasıl bir n,.ticeye vara· 
cağını kestirmek mümkün olmamak
la beraber bunların fngiliz emelleri 
ne aykırı bir şekilde hitama erece~i 
zan edilmez. Bu fikri ileri sürmemi· 
zin sebebi şudur : Türkiye hükumeti 
başvekil doktor Saydamın " büyük 
Türk dostu ve kom~usu" dediRi Sov 
yet Rusyanın "sulh cephesine" işti 
rakine güvenmeksizin İngiltere ile 
anlaşmak gibi muazzam bir işe gi
rişmndi. 

Doktor Refik Raydr:ım deklar"s 
yonundan : "Rusya ile aramızdaki 
görüş ve mt-rfmıt beraberliği, önü· 

rnüzdeki açılmakta bulunan müşte
rek yolun 11e kadar pürüzsüz bu
lundu~unu gôstermekte ve Potem
kin 'in memleketimizi ziyareti, göriiş 
lerimizdt-ki h!!raberlik • saye.sinde 
meydana gelen baf?larımızı itiraf 
v~ tasdik etrnekliğimize vesile o1· 
muş bulunmaktadır. 

Rusya ile uamızdaki ·müna 
sebat, tam l-ıir anlaşma esaslarına 
dav..anmakta ve yarinki miişteu•k 
politik:lmız avni esaslar dahilinde 
inki~af etmektedi,; demişti. Dekla· 
rasyon esnasında ~övl~nen 1-u kabil 
sözler. "Büviik Tiirk dostu,. nun 
Türk politikasına aykırı bir isti

ka et takip etmifeceğine delalet 
etmektedir, 

Türk fngiliz anl:ısm:ışının Bal
kanlar icin de hususi bir manası 
vardır Türkive hükumeti," bidayeti 

• teşekl<ülünde Bulgaristana mütevec 
cih bulunmasına rağmen "Balkan· 
lar, Balkanlılarındır,, umdesinİ orta
ya atan Balkan paktına dahil bu· 
lunmaktadır. 

Bundan baska Türkiyenin Bul
garistana da b;r dostluk ve ademi 
tecavüz misakı ile h:ığlı bulunduR"u 
malumdur ve Türkiye, Balkan pak. 
tı umdesinin tahakkuk edebilmesi 
İçin Bulgaristanın da hu pakta dahil 
olmasını daima ve daima İstemiş-

raberliği yapmak ıçın lngilizlcrle 
beı aber yürümeğe karar vermiş bu 

Junmaktadır " demişti. 
Cenub ı omşumuzun barış cephe 

sini takviye için büyük garp devi<'!· 
leri blokuna iştirak etmesi. kendisin 
Balkanlarda mutlak •:e tam bir bir 
lik meydana gelebilmesi için yeni
den bazı te ir ler yapmak imkanını 

bahş<"ylemektedir. Bu srıyede esas 
gaye olan rnlhü korumak h}'fiy~ine 
ciddi bir curette hizmet • edil~iş ola 
caktır. Herhangi bir kimseye müte 
veccih bu 1unmıyarak ve kendisini 
terkib eden de"letlerin hiirriyet ve 
istiklallerini garanti edecek olan tam 

bir Balkan paktı, Tiirkiye hükumeti 
nin de, içinde bulunduğu gruptaki 
mevkiini takviye ve barış davasının 
daha büyük bir amil olmasına yar. 
dım etmiş bulunacaktır. 

Türkiye ricalininin kendi devlet· 
l erİnİn olduğu gibi lam hir Balka'! 

antantının da haiz bulunduğu büyük 
manayı taktir ettiklerinden asla şüp
he etmiyoruz. Türk harici siyaseti
nin büyük bir dirayet ve ileri görüş 
lüklüklc bu yeni şartlar dahilinde 
faaliyetini daha ziyade inşaf ettire· 
ceğine; gerek barışa ve gerek Bal-

kanlar anlaşmasına mani olan engel· 
leri bertaraf etmek )'olunda 'elden 
gelen herşeyi yapacağına emin bu· 
lunuyoruz. Bu davanın t:ıhakkuku, 
yeni Tür kiye için tarihi bir hizmet 
olacaktır. 

Vergi verecekler için 
kolaylıklar 

Mükelleflerin vergi nevilerine 
S?Öre, tahakkuk f"ttirilmiş olan horç
ları ile hu borçlarına karşı vatıra. 
cakları parcıların miktarını, dlf'rİn
deki makbuzlar~ mü,acaat etmf'k. 
sizin nf'rhal anlıvahilmeleri mak
sıtdıvla 2184 sayılı kanunla ihdas 
edilmiş bulunan vPrgi cüzdanları 
her mals:ınclı2'ında hez kaplıları 20 
ve mesin kaplıları 50 kuruşa satıl. 
maktadır. 

2 - Borçlu tarafından vapıla· 
cak teslimat icin hndilerine ay· 
rıca makbuz veril meklP. hPraher 
teslimat lıu ciiznanlsmı da kaydP.. 
dilir ve her mÜkellef vergi CÜ7. 

danf:mndaki ktıyıtlara da vergisini 
ödediğini ispat edebilir. 

tir. 3 - Ciizdan almak mijkellcfln 

Son zamanlarda bazı hadisele· icin mecburi de~il~ir. Anc:ık hü. 
rin Balkan memleketlerinin istiklal tün borç ile teslimatı bir arada gös 
lerini tehdit etmesi üzerine Türki· teren bu cüzdanlar büyük bir ko 
ye hükumet=nin, merhum Kemal !avlık temin ettiğinden her borçlu 
Atatürk'ün zamanında olduğu gi- vatandaş tarafından alınması fayda-
bi, Bufgaristanın haklı istekleri na- lı olduğu ve arzu eden vatandaşla-
zarı itibara alınmak suretiyle, Bal· rın bedeli mukabilinde mals. ndııYın 
kan mis akına idhal edilmesini iste dan alabilecekleri Maliye V kA le 
di i de malumdur. tinden tebliğ olunmaktadır. 

Cenub komşumuzun büyük bri k 
tanyaya ve dolayısiyle Fransaya ba~ Münakaşadan çıkan anlı 
!anması, bu bakımdan da Avrupa- bir kavga ! 
nm bu parçası için faydalı ve seme 
reli bir durum ihdas edebilir. Dok Madama köyünden Ragıp oğlu 
tor Refık Saydam Türk - İngiliz Rc~it ile Tahir oğlu Zeki arasında 
anlaşmasının hiç kimseye mütevvccih münakaşadan çıkan bit kavga so· 
bulunmadığını söylemiş ve : Türkiye nunda Zeki bıçağını çekerek Re
cuınhuriyc:ti . Akdenizle ilgisi :bulu. şidi yaralamıştır . Suçlu yakalan
nan bütüQ devletlerin bu denizi ken mıştır. 
di va\anları telakki etmelerini arzu 
ctriıcktedir. Akdeniz meselesi, mcv· Bir serhoş ınahkiinı oldu 
cud haklar'e ilişilmesini fakat, her· 
hangi bir Hegemonya tecrübesine 

müsaade edilmiyeceğ}ni amir bulu 
nan bir ınesc:ledir, ki bu, bizim için 
milli bir emniyet meselesidir Bina
enaleyh, Türkiye hükümeti barış ce· 
phesine iştirak etmekte ve barış be 

Fazla derece içip sokakta gü· 
rültü çıkaran , Şihınustaf a mahal
lesinden Ali oğlu Hacı Temur adın · 
da birisi .5ulh Ceza mahkemesinde 
bir lira para cezasına mahküın edil. 
miştir. 

,, ........... --~--...-...-~ı~ ..... --................ -~ı 
1 o~ halb>eırDeır 1 
............ a. ....................................... ~.---................. , 

Belediye seçimi 
bugün bitiyor 

Adana belediye intihabı bu ak· 
şam nihayet bulmaktadır. Şehrımiz 

reylerini bugün saat 17 ye kadar 
kullanabileceklerdir. 

f ntihab encümeninin reylerin tas 
n f ıne bu akşam başlaması mühte

ldir. Olmadığı taktirde tasnife 
y rin sabah seçim salonunda baş 

aktır, 

ana garında 
yapılan inşaat 

Yeni kişeler, salonlar ve ' 

Çukurovadan sebzelerin 
süratle nakli meselesi 

ŞehriIDizden Ankaraya hergün 
marşandiz treni kalkacak 

Haber aldığımıza göre devlet· 
demir yolları işletme idaresi 15 ha 

zirandan sonra Adanadan Ankaraya 
günlük bir marşandiz tireni tahrik 
edecektir. 

Bu tİrf'n şehrimizde toplanan 

sebzelerin ertesi günü saat 14 de 
bütün tazeliğini muhafaza ederek 

Ankarada bulundurulmasını temin 
edecektir. 

Bu suretle Adanadan Ankara· 
ya muntazaman ve bol surette 
sebze ve yaş meyve ihracı temin 
edilecek bundan başka gerek seb· 
ze ve gerekse yaş meyve fiatlarm 
da ucuzluk temin edilmiş olacak
tır. 

arka meydanlığın ta nzi mı -.....:...------~---~-:-----------=-------

Mecburi hizmete tabi 
meslek ve muallim 

namzetleri 

Muallim mektebi 
atletizm gösterileri 

Adana garında bir müddet ev 
vel başlıyan inşaat devam ( tm ekte· 
dir. Bu yıl İnşaatında, yolcu salo. 
nunda çok muntazam bekleme s~ 
loııları yapılmıştır. Şimdi de salon 
daki bilet ve muamelat kişelerinin 

inşasiyle meşgul olunmaktadır. Sa· 
!onun sol tarafından açılan ~ir kori · 

M uallimlig" e nasıl 
j 1 

tayin olunacaklar? ı 
Şehrimiz Erkek Ôğretmet okulu 

talebeleri bugün saat 1-4,30 da 
Şehir Sitadında Atletizm gösteri
leri yapacaktır. Okul Direktörlüğü 
bu gösteriler için güzel bir program 
hazırlamıştır . Bu gösterilere hal· 
kımız davetlidir. 

ı dorla bundan böyle yolcuların eşya . 

sı doğrudan doğruya peronlara çık -
mış olacaktır. Bu suretle yolcular 
için büyük bir kolaylık temin edil· 
miş oluyor. Keza, yeni y<:pılan kise 
lerin de geri alınması salonu bü
yütmüşdür. 

f stasyonun arka cehhesindeki 
meydanlıkta günden güne daha gü 
zelleşmektedir. Bu meydanlık, yaz 
kış yeşil duran sıcak iklim nebatla 
riyle slisleniyor. 

lşci mümessilleri seçinıi 
ay sonu bitecek 

fş ihtilafları nizamnam~sinin tat· 
biki hazırlıklarına devam edilmek· 

1 
te<lir. Nizamname hükümelerinden ola 
rak is yerlerinde işçi miimessili se· 1 

çimi faali yeti artmıştır. Ay sonunda 
bütün iş yerlerinde İşçi mümessili 1 

seçiminin bitecegi tahmin edilmek
tedir. 

Ticaret odalarıda İş kanununa 
tabi miiesseselerden addedilmiş ol
duğundan mümessil seçecek ve mii 1 

messiller listesini iş daresine bildire 
cektir. 

İlk tedrisat- öğretmenle-. . ,.. 
rının umumı muvazene-. . 

ye geçışı 

Alın'.ln ınalı'.ima!a göre. ilk ted 
ri at öğretmenlerinin bundan böyle 
mumı mÜvdzeneden maaş almala

kkında yapılan tetkikat son 
ya g lmiştır. Temin edi ldiğine 

, 939 940 ders yılında ilk 
ı, t öğretmenleri umumi muva 
den maaş almağa baş!ıyacak· 

!ardır. 

ilkokul se gileri 

Şehrimiz ilk okulları salonunda 
açılan resim iş serğileri halkımız ta · 
rafından ziyaret edilmekte ve pek 
beğenilmektedir. Sergiler daha bir 
kaç gün halkımıza açık bulunduru· 
lacaktır 

Ziraat Bankası para 
tevziatına başladı 

Ceyhan muhabirimizin bildirdi · 
ğine göre, Ziraat bankaş ı çiftçileri
mize beyanname ile ve müteselsil 
borçlu sıfatiyle para tevziine baş 
lamı ştır, 

Maarif vekôleti, mecburi hizme· I 
te tabi meslek ve sanat muallim 
namzetlerinin tayin usullerine dair 
bir talimatname hazırlamıştır. Mec
buri hizmete tabi muallimlerin ta 
yinlcri aşağıda yazdığımız talimat
narne esaslarına göre yapılacak

tır. 

1 - Ertik ve teknik öğretim 
okullarına tayin edilecek öğretmen 
namzetl~ri birden fazla olursa bun· 
)arın tayin olunacakları okullar kur'a 1 

ile tesbit o'unur. 
2 - Münhal öğ etmenler, bu 

müııhallerin icabına göre şahadet· 
name derecelerine göre Velcillikçe 
gruplandırılır. Namzetler şahadet · 

name derecelerine göre bu gruplar 
dahilinde kuraya iştirak ettirilir. 

3- Sıhhi vaziv~tleri m~ayyen 

Tenis maçları 

Maçlar bugün halkevi 
kortunda yapılacak 

Bugün saat 14,5 de halkevi te
ııis kortunda Adana teniscilerinin İş 

tirakile tenis tumuv;ecına başlana. 

caktır. Turnuva finalları gelecek cu 
martesi ve pazar günleri yapılacak · 
tır. Tenis meraklıları, mac;;lan gör
mek üzere serbetçe balkevi bağçe
sine girebilecektir. 

mahallerde çalıştırılmalarını icap Elektrik tedavi müessese .. 
1 ettirilenlerin , bu durumları heyeti 1 l . . aletlerı· 

hh. · ı b' d·t k erının ve çalışma sı ıye raporıy e tes ıt e ı me şar· ı 

tiyle, kuradan istisna edilir. saatları 1 

4- Bir yerdeki münhal adedine 
göre talip zuhur ettiği ve taliplerin 1 

diploma dereceleri yukarıdaki mad· 
dede izah olunduğu şekilde Vekil
likçe tesbit edilen derecelere uygun 
bulunduğu takdirde bu münhaller 
kuradan istisna olunur . 

5- Kura ile tayin edilen nam· 
zetler tayin edildikleri yerlerde en 
az iki ders senl"sİ kalmak mecburi 
yetindedirler . iki sene sonra arzu 
edenler başka bir yere nakillerini 
istiyebilirler. 

6- Kurayı müteakip aralarında 
becayişlerini istiyenlerin arzuları , 
şahadetname dereceleri de o mün· 
hallere tayin için Vekillikçe tesbit 
edi len derecelere uygun bulunmak 
ve müşterek tahriri talepleri olmak 
şa rtiyle , Vekillikçe yerine getirilir. 
Tahriri ve müşterek talepnameler 
gereği yapılmak üzere 9 uncu mad· 
dedeki zabıtlarla birlikte Vekilliğe 
gönderilir. 

7 - Kuralar okul idare heye· 
ti, talim heyetinden arzu edenler ve 
mevcut talebe huzurunda çekilir. 

8 - Kuraya dahil talebe eğer 
okulda ise kurasını bizzat çeker. 
Kuranın çekilmesi esnasında bulun 
mıyan talebeye ait kuralar heyet a 
zasında biri tarafından çekilir. Bu 
suretle kuranın çekilmesinde bulun 
mıyan talebenin sonradan herhangi 
bir itiraza hakkı kalmaz. Ancak ku 
ranın çekileceği ve ilgililerin kura. 
da bulunabilecekleri bır hafta evvel 
münasip şekilde ilan olunur. 

9 - Kura neticeleri bir zabıt 

RadyoLoji, radyom, elektrik te 
davi müesseselerirıin çalışma tarz . 1 
ları ve bu müesseselerde dektrıkle 1 

tedaviye mahsus olmak üzere bu
lundurnlacak aletler ve çalışma saat. 
)arı hakkında velCiller heyeti bir ICa· 
rar vermişdir. Bu kafarname bütün 
vilayetlere teblig edilmiştir. 

Yeşilo~a spor kulübü 

Bölgede Yeşilova adlı bir spor 
kulübü daha teşekkül etm'k üze· 
redir. Ceyhan muhabirimizin bildir
diğine göre, Ceyhanda kurulacak 
olan bu spor kulübü için, Ceyhanlı 
gençler alakadar makamlara müra· 
caatta bulunmuşlardır. 

ile tesbit edilir. Ve kuranın çekil
mesinde b~lunan talebeye de imza 
ettirilerek en çok üç gün z&r fında 
Vekilliği gönderilir. 

Zabıtlarda hak vesilinti bulun. 
mamalıdır. 

10 - Mecburi hizmeti olmayıp 
da ertik ve teknik öğretim okulla
rında öğretmenliğe tayin edilmek 
istiyenlerden gerekli şartları haiz 
olanlar: vesikalarını tamamladıktan 
ve mecburi hizmete tabi olanların 
tayin muameleleri yapıldıktan son· 
ra kendilerine verilecek bir sıra nu 
marasına göre münhal öğretmenlik 
]ere tayin olunurlar, 

Yol kesen 
haydutlar! 

Adanadan Gaziantebe hay~~ 
gitmelete olan Taliir oğlu fbra!I 
adında birisi Kurtberber mevk~ 
üç kişinin taarruzuna uğraibıtt' 
Bu üç haydur lbrahimin ha~~~ 
gaSbetmelc iıtemiş ve ller\aısarıı 
çakla yaralamışlardır. Yaralı lbf' 
him tedavi altma alınmış , m# 
haydutların takibine başlanm~t' 

ŞEHiRDE HAVA 

DÜN, SERİN GEÇDf 

Şelırimi2de öün gök yüzü ~ 
men bulutlu ve hava rüzkirl.'.......J 
En çok sıcak 24 e kadar yİİP"" 
miştir. 

Bir kadın birr ka' ı 
' dını taşla öldürd~ 

Verilen malumata göre , InnJ 
köyünde feci bir cinayet olmuş~~ 
Bu köyde Fatı:na kızı Fatma a'1I' 
bir kadın, ayni köyden Yusuf .
Emine tarafından, tutuştuğu kafi 
neticesinde taşla öldürülmüştür · 

Jandarma suçlu leadım yak•~ 
mış ve derhal Adliyeye sevketı1'1if 
tir . 

Ceyhanda dahili 
telefon tesisatı 

100 abonelik bir s'a:ntr~ 
konulacak 

. C::eyhan 26 \Hususi) - Hı~ 
aldığimıüa gare, Ceyliantla da 1 
telefon tesisatı kprulması İçin p,. 
T. tarafından bir karar verilmişti" 
Ceyhan: telgrafhanesine 100 abİ 
nelik bir santral konacaktır. 

Bu suretle Geyhan tüccarlırıol 
uzun zamandanberi besledikleri ,ti 
isaf edilmiş olüyor. 

[RADYQJ 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYO~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYO 

ANKARA RADYOSU 

CUMARTESi - 27/5 939 

13.30 Program . pı. 

13.35 Müzik (Neşeli" müıi lc) _.. .,,, 
14.00 Memleket saat ayarı, aJ 

ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği 1 - f-fic' 

peşrevi Salim bey 2 - Udi Ce~ 
hicaz şarkı : {Ne küstün bir sr ~1 
böyle) 3 - R. F ersan hicaz şa'5"' 
(Ey benim konca gülüm) 4 ye ti 
Asım hicaz şarkı : {Bilmem ~ey~ ~ 
puseni) 5 - Kemençe taksım ti 
S. Kavnak şehnaz şarkı : (Dald• 
ishak öter) 7 - S:ı:r. semaisi 8 ~ 
Şehnaz longa. ol c 

14.40-15.30 Müzik (Karışık pr 
ramı Pi.) ~ 

17.30 Program. ~ 
17.35 Müzik (Dans saatı) pi. J 
18.1 5 Türk müziği (Fasıl he>' it" 8 
19.00 Konuşma (Dış politik• n 

diseleri) ~,.,ı tı 
19.15 Türk müziği 1 - Ş\' _ 

puselik peşrevi 2 - Dedenin .şe' 
puselik beste11i: (Bir devlet içın) f. 
Cavide Hayr'nin şeh. ,. ,, : (Ate$/ Ş 
bi bir) 4 - Leminin şehnııı P'* (! A 
bestesi: (Narı fırkaı) 5 - Se~a.t ((/_ v 
toprak Şehnaz puselik bestesı ~ _ 
şedüp göz yaşı) 7 - Şehnaz P rf. L 
şarkı : (Yandım deminôen) 8 ;r•' 5 
niz oglunun Şi\hnaz pusellk . ~ c 

(Yolun bulmam) 9 - Dede~•" ,d 
naz puselik şarkı : (Bir dıl~ P' n 
10 - Sedat Ôztoprağın ~103 

selik saz semaisi. -~~ 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. .;I 
20.15 Temsil (Mahmud d 

düşdü. Yazan: Kemal Tözern) 
10
tif' 

21.15 Esham, tahvilat, ~· t) 
- nukut ve Ziraat borsası {f•r' 



,, 
~ 

,. 
1 

,ı 

Alman - Amerikan cemi-
yeti reisi Bay F rit 

ı\ltmış 
dolar 

milyon 
çaldı 

FRID TEVKiF EDiLDi 

Nevyork : 26 ( Radyo ) - Ame· 
rikadaki , Alman - Amerikan ce· 
miydi reisi Bay Frid,cemiyet kasa· 
sından 60,000,000 dolar çaldığı an
laşılarak tevkif edilmiştir . Cemiyet 
reisinin tevkifi ile, Amerikadaki Na 
zilerin liareketlerinin de güçleşmiş 

olduğu sanılıyor. 

Polonya güreş şampiyonu 
memleketimize geldi 

İstanbul: 26 (Telefonla) - Po
lonynnm profeşyonel güreş şampi· 
yonu Ceftvinfkz bu sabah lstanbu· 
la geldi. Polonyalı güreşçi Roman· 
yadan buraya geleçek olan ve adına 
"Habeşisbm devi,, denilen 120 kilo. 
luk mtşhur pehlivan Katfen ile bir 
tikte Bursaya giderek güreşçileri

mizle birlikte müsabakclbr yapa· 
caktır. Polonyalı güreşçi başta Te· 
kirdağlı olduğu halde bütün pehli
vanlarımıza meydan okumaktadır. 

Havzada Atatürk günü 
büyük merasimle kutlandı 

Ankara : 26 ( Hususi ) - Alı
nan malumata göre bugün Havzada, 
Atatürk günü çok büyük merasimle 
kutlanmıştır. Vali Fuad Tuksal, Ku· 
mandan Fevzi Mengüç birer nutuk 
söylemişlerdir . Havzalılar milli Şef 
ismet lnönüne bir telgraf ç,.kerek 
bağlılıklarını teyit etmişlerdir . 

Landra-Moskova 
koeuşmaları 

3 

Partimiz umumi 
idare heyeti 

-----------------------------------------okuma odaları hakkındaki maddeye 

1 

Albay Kole 
Ankara ya geldi 

Ankara : 26 ( Telefonla ) -
Hataydaki f-'ransız delegesi Albay 
Kole, bir kaç gün kalmak üzere 
bugünkü Toros Ekspresiyle Anka· 
raya gelmiştir . Albay Kole garda 
merasimle karşılanmıştır. 

Çarşamba ve Orduda 
şiddetli dolu yağdı 

şu hüküm eklenmiştir : 
( Bilhassa bir Tiirk lugatı ve 

- Birinci sahifeden artan -
8. Keza halkımızın kültürel se· 

ansiklopendisini bir an evvel vü· ' 
cuda getirmek başlıca emelimizdir) 

kan olmiyan köylerin öğretim ve viyesını yükseltmekteki çalışma· 
eyitim işlerinde köylüye rehberlik ları süratle şümullendirmek için nü· 
etmek üzere köy öğretmenleri istih- fus, vesait ve eleman noktasında 
edilir. Bu tip köy okullarında tah Halkev)eri açılamıyan yerlerde bu. 
silin daha olgun yaşta başlanması. nun vazifesini daha ameli ve küçük 
arasız devam etmesi ve devletçe mikyasla yapabilmek için halk oda-
askerlik borcu gibi bir sıkılıkla ta· Jarı teşkilatı vücuda getirilmesi 
kibedilmesi gerektir. az nufuslu bir düşünülmüş ve programa fıkra ha· 
kad köyü okutacak normal ilk okul. !inde eklenmiştir. 
!arla ayrı tipteki köy okulları için 9 . amme hizmetleri gören ha· 
ameli yoldan pansyonlar kurduru- cemiyetlerinin sailerinin daha verim 
lur ve kurulur. ) li olması ve yurdun o mevzulardaki 

6 - Proğramın ayni fa.sıldaki ihtiyaçlarının bu vastalarla daha ve 
üniversite ve yüksek mekteplere rimli ve planlı olarak karşılanması 
ait olan hükmü deha ziyade tasrih için bu cemiyetlerin kendi gususi ni 

Makinelerden ordular .... Alevlerden mitralyö:zler .... Yıldırımlardan 
cehennemler yaratan şaheser !.... 

Asri sinemada 
Bugün gündüz ve bu akaşam 

B . B Tekin filmlerini gölgede bırakan , her gözü korku ile 
ay Çetın, ay . d k h 1 b' h 'k 

h · kudretine seır e en muazzam ve ço eyecan ı ır an a 
açtıran, er yerı 

Hakimi) (Yeraltı 
30 kısım tekmili birden 

Oynayan : Gene Otri 
DiKKAT : _ Film uıun olduğundan sinema tam 20,30 da başlar 

Asri 250 Ankara : 26 (Hususi) - Gelen 
malumata göre, Çarşamba kazasi· ı 
le Orduda bugün çok şiddetli dolu 

edilerek bu husustaki esaslar aşağı- zam ve kaidelerinin üstünde devlet- _________ 1;,;0;;.;6;.;;5;.;;9 _______ _ 
daki şekilde tesbit edilmiştir : çe mürakebesası faydalı görülmüş -

Telefon 

(Üniversite ve yüksek okllarımı- ve aşağıdaki madde ilave edilmiştir 
zın kendilerinden beklenen Üim ve (Amme hizmeti gören hayır ce· 

1 
yağmıştır. 1 

Suriyede krallık 
1 ihtisas elemanları yetiştirmek mem miyetlerinin ve bilhassa bunlardan 

leket dahilinde ilmi hareketlere des umumi, hususi ve belediye bütçele· 

- Birinci sah"feden artan -
tek ve kaynak olmak üzere mükem rinden yardım görenlerinin devletçe 
melleştırileccktir. üniversite ve yük hususi bir ınurakebeye tabi tutul · 

1 ı. sek okullarımızın adedini arttırmak malarına ehemmiyet veritecektr. !ere hitaben ne>rctınis olou~u uc· 
,·ann:ıme uzerine kabinenin istifa et- ve bunları maarif vekaleti idaresinde 10. Cemiyetlerinizdeki maddeye 
tiğini ve yakında Rci~icumhurun da 

1 
toplamak fikrindeyiz) de (rejyon<.I fikirleri koruma ve yay 

i tifası bddendiğini heynn ederek 7. Neşriyat, külüphane ve oku ma ve sınıf mücadelesi uyandırma 
demiştir ki: ma odaları hakkındakı maddeye şu maksatları ile cemiyet kurulamıya· 'j 

Frans:ı hukunıcti Suriye milletile hüküm eklenmiştir. caktır ) diyelyeni bir hüküm ilave 1 
bilittif :ı_k yakında. krallık u_<iulu. nU il.an 1 

d b ( Bilhassa bir Türk lugatı ve edilmiştir. edecekbr. I lnşımı <iUlnle~ın en ır 
Eınir Suriye.}·e kral olacaktır. Suri- ı __ ;.... __________ , ___ _ 
vede krnıııgm ilanile herkes ona hi- Bu akşam 
;·at edecek ortadaki 2orluklnr <ln 
sonn ereı:ektir. 

Parisden şu haberler almmaktn
dır; 

Sabık lnık kralı Faysalın knr<le• 
si Emir Zcvd'in hususi bir ta'·,·:are 
\ .. ·' ... 
ile Parisc gelişi si~·asi mahafilde 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel şaheseri olan dünyanın en kudretli 

rejisörü Sesil B Dömillenin ölmez eseri 

---------------------~! En Parlak ve En Güzel Sinema Yıldızı, Yakan Buseler 
Zamanımızın . . . U t \ Kahramanı 

Fılmının nu u maz 

( VİVİANE ROMANCE) 
Pek Yakında Açılacak 

y AZLIK SiNEMANIN 

FRANSIZCA SÖZLÜ, Hissi, ~nsani ve Müessir 

F·ı . d ld w kadar hiç bir eserinde bu derece 
ı mın e o ugu . . 
Yüksek bir Sanat kabiliyeti göstermemıştır 

ı M NIN . Bu Mevsim ilk Açılış y aZLIK s NE a . Suare.si için seçilmiş olan 

.. " . C'dd Mevsimin bir Şaheserı Olacaktır. 

birçok frfsirlerc mc,nl:ın vermi~. hil
hnssn Surıycde krallık u ulunun ih
daş edileceğinin söylendi~i şu sırada 

Emir Ze.,·ılin lrn kr:ıllığa gelirilccegi 
yolundn bir t:ıhmine -;ehl·h olmuşttr. 

Bagdattan bilclirildiğine göre 
Emir Zeyd harekdinden evvel Baş· 
vekil Nuri Snit Pa, \'(' Fransız el
çi~i ile uzun muddet görll\imtışlllr. 

Bu itibarla Emirin Pnris seyahatini 
Suriye m · ele-ıile r.lakndnr görenlerin 
tnhminlel'İ ikuv\rt•t bulmaktadır. 

( KARA KORSAN ) 
Tür~çe sözlü büyük şaheserin baş rollerind~ bütün dünyanın tanıdığı 1 

ve takdir etliği bir çift ---------

Bu Buyuk Fılm 1 en 
10666 

Fransı.darın Sw·!yedc knt'i bir 
hnt hareket takibinde hala tcred· 
dud t'tmelt·rine göre Suri,) c muahede
inini hnlliçin ~·eni bir formu! :ıra· 

dıkları nıuliakknktır. 

iLAVE 

Frederik 
OLARAK 

En 

Ma rch - Fransika Gaal 

dünya haberleri 
. 

yenı 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini bütün müştenlcrimizc 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 212 10617 

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

yeni çıkan kanu~ ve nizamlar 

- Birinci sahıfeden artan -
ı---~~~-=-=----~~~----.-,~~ 
·,- C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından : 1 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma . 
Nizamnamesı kında iki hükumet öu gece mutabık 

kalacaklardır . 
Paris : 26 a. a. - Bütiin Fransız 

gazetelerinin Londra hususi muha
birleri , f ngiliz-Fransız-Sovyet an
laşmasının akdinin pek ya~tn oldu
~unu gösterir haberler vermektedir . 
G1zeteler • baş yazılarını da bu an· 
taşmaya tahsis etmekte, anlaşmadan 
memnuniyetlerini İ7.har eylemekte 
ve anlaşmanın büyük ehemmiyetini 
tebarüz ettirmektedir . 

Paris : 26 a. a. - lngiliz- Fran
~ız-Sovyet anlaşması projesi, Parise 
B. Corbin tarafına an bildiı ilmiştir . 

iyi haber alan mahfillerde söy· 
lendiğine göre. Londra ile Paris ara· 
ında her hangi bir güçlüğe tesc;düf 

edilmeden bir anlaşmaya varılacak· 
hr. Zira, mevzuu bahsolan , ancak 
tnhrir formüllerinin kati tesbitidir. 

B. Bonnet, bugün B. Suriç'i ka. 
bul edecek ve proje metnini tevdi 
eyliyecektir . 

Moskova : 26 a. a. - Sir Villiam 
Seeds, dün B. Molotof tarafından 
kabul edilmiştir. lngiliz Büyük Elçisi 
sanıldığına göre, Sovyet halk komi· 1 
serleri meclisi reisi ve hariciye ko
rniserini, lngiliı kabinesinin son ka· 
tınlarından haberdar etmiştir. 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük orkestra -

Şef : Necep Aşkın) 1- Naundrof -
Ar7.u - Vals 2 - Linckc - Yeşil 
vadılerde bir randevü 3 - Micheli 
- Mctnlcket ~asrcti - serenad 4 -
Lcuscfıner - Mazurka - Fanle7.i 
5 - Künnekc-Dans süitinden ''Blu-

2J.OO (liaftnlık posta kutusu) I::c· 
nebi diller le) 

22.30 (Kabam müziği - Pi.) 

23.00 Son ajans tıaherlerı ve ya-

rınki program. . 
23.15 _ 24 Muzık (Cazband -

Pi.) 

MUHTEREM A ANA H KINA 
Mayıs1n 17 inci Çarşamba gUnU intihabı yapılacak Belediye mecllsl için C. H. Partisince 

namzetllklerl kabuf edilmiş olan zevahn isimlerini havi llsteyl ilan ediyorum. 
Muhterem Adana hem,erllerlmln reylerini namzetlerlmlze vermek suretlle tarihi büyUk 

Partimize ve onun lnklllp ve lnklfaf hareketlerine bağlıhk göstereceğinden emin olarak ken
dllerlne muvaffaklyet ve refah dllerlm. 

Asli aza namzetleri 
1 - Coşkun Güven· Matbaacı 
2 - Ziya Akverdi. Makine mühcndi:\i 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çifçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çıf~·i 
5 - Recai Tarımer. Çifçi 
6 - lsmail Hakkı Somer. Diş Dok toru 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı 
8 ._ Hakkı Salih Bosna. fabrikacı 
9 - Hasan Ataş. f;ıbrika müdiirü 

10 - Basri Arsoy. Eczacı 
11 - Şevket Çekınegil. Diş Doktonı 
12 - Fazlı Meto. Çifçi 
13 - Ha7.ım Savcı. Çifçi 
14 - Bahri Erkam. Doktor 
15 - Macit Güçlü. Avukat 
16 - Tevfik Kadri Ramazan oğlu. <.:iftçi 
17 - Ali Naim Ôzgener. Doktor 
18 - Rifat Ya\'eroğlu. Avukat 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimlcr. Çiftçi 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Ôperatör 
22 - Mahmut Barlas. Matbaacı 
23 - Nihat Oral. Çiftçi 

Yedek aza namzetleri 
Gani Girici. Tücar. 
Nezahat Dural. 
Ref ıke Recep Tümerkan. 
Hüsnü Yurtcıı. C. H. P. Ka. L. fııniri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı, 
1 l:ımdi Onaı. Doktor 
Hali!Naci Duı al. Avukat 
Aıif Cemal Akın. Fort acenlası Müdiirii 
Tahir Pamukçu. Çifçi 
Ragıp Sepici. Çif çi 
Ekıem Baltacı. Doktor 
Ali Sarnçoğlu. Tüccar 
Abdullah Turkucü. A\•ukat 
Ekrem Müflüoğlu. Çiftçi 
Ahmet Rıza lşçcn. Eczacı 
Cabbar Ç .. nkaya. Kasap 
Tevfik genç: Müıaahhit 

Nabi Menemcncioğlu. Çiftçi 
Süleyman Fikri Ôzerdil. Tüccar 
Ali bindebir. Marango·l. Tüccar 
Bedri Gülek. Kııtasiye Tüccarı 
Kaır.il Tugay. Çıftçi 

Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
1-Iadi Kiper. Or. Ôperatör -

, 

1 

24 -- Mustafa Rifat Gülek. Eczacı ve kimyager 
25 - Mahmut Kıbnoğlu. Çiftçi Muzaffer Budak. Mimar ---
~6 - Müvveddet Altıkulaç. 
27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi 
28 - Huhisi Ak dağ. Çif içi 
29 - Sekip Berlker. A. E. G. Şirketinde Sekreter 
30 - Z;ya Kurttepeli. Manifatura Tüccaı ı 
31 - Kerim Ulusçutiirk. Çiftçi 
32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar 
33 - Rasih Özgen, Diş Doktoru 

Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
Rıza Ôzaşahin. Çiftçi 
Mahmut Ôzergin. Tüccar 
Cevdet. Çamurdan. Tüccar 
Ali Karnbucak. Fabrikatör 

Salih Oıblan, Doktor 
Memduh Çelik, Çiftçi 

Rahmi Nihat Aysen, 1 inci Noter 

.':)c) lw ıı 1 a /ı :.ı tt· <'. JJ. P. 'eylıan il') unlı.cıml /Jtnl.mu 

R. ÇEVI K 

2 
K. rır rırıı aııır. No: JOfılf{J 

.. Dünden artan · 

Y d mcı 1tf aiyenin vazifeleri ar J • 
'tf aiyesinin aynı olup diğer küçük itf aiyc kade-

Madde 102 - H~zar .' ınları onların da iştirakile söndürmektir. 
1 . . .. d"" medıklerı yang . b k . 

me erının son ure . . b'" '"k yaoaın ..-asıtalarını ça u surette ışe 
. f . ·ı,.. bırlıkte uyu '.6 1 k) 

Hazar ıt aıyesı # 'k 1. !erdeki yangın musluklarını hazır ama , 
h ·ıı t hlı e ı yer 
azırlamak (bı nassa e k keşfettirmek 

.. tlenıe ve ' · 
yangın ocaklarını goze k t ıaya yardım etmek, su basan evlerın 

d k 1 nları ur arn k "b' . 
Enkaz altın ıı a a kk t d teleme işlerine yardım etme gı ı ış-

k ıuva a es suyunu boşaltma ve n 

leri yaparlar. d.. taları· 
Sön urme vası · 

Madde 103 - d .. d.. vasıtalarile tahrib ve muvakkat .. r yahu son urme ' . . . 
Ağır vr- motor u azdan korunma malzemesidır. (Atlar ıçın 

destekleme ve yangışdarı ve g 

maske). d 'tf ai eler hazardaki teçhizatına ilaveten (ha-
M dd 104 - Yar ımcı ı y •. 1· k . 

a e d h b' ·1 büyük kudrette suzgeç ı gaz mas esı 
d h'I) fer e er ır 

zar itfaiyesi a 1 se cçınez matra ve kireç kaymağı ve harp 
(yedek süzgeçile berab~r) •. ga7. g lbisesi ayakkabısı ve eldiveni ile teçhiz 
paketile ve icab eden trı gaz e ' 
edilirler. KISIM: V 

teşkillerinden sıhhi ve içtimai 
P "f korunma . . 
ası d ve veteriner hızmetlerı yar ım 

A) Sıhhi ve içtimai yardım . 
> 'f k unına mecburiyetine tabi tutulan her şchır 

M dd 105 - fası or • 
8 e . _ kazanın ihtiyacı nisbetinde pasif korunma komis-

e ka!!abada vılalyet c:~ plana göre sıhhiye yardım teşkilleri vücuda ge· 
yanlarınca hazır ana 

tirilir. · · -b' t l 1 h' k b 1 d 
P . k a nıecburıyetıne ta ı u u mayan ~c ır ve asa a ar a 
asıf ·orunın . . 

i:;e 1 ·ık sıhhiye yardım teşkıllerı yapılır. 
~a~~eı l06 - Pasif korunma teşkilleri vücutlandırmağa lüzum gö· 

rülcn h ebir ve kasabada bir "hava pasif korunma sıhhiye amiri,. ta-er ş . 
bib bulunur. Bu tabib yerine göre vilayet sıhhat ve içtimai muavenet mu· 
dürü, Hükümet tabibi veya Belediye tabibidir. 

(Sonu Var) 9583 
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Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor· 
nacı alınacaktır. isteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gmup 
Müdürlüğü ile Ankara, lzmir ve Zeytinburnu Silah Fabrikalarımız Mü· 
dürlüklerinden birine müracaatları.10591 7,10,12,15, 17,22,25,26,29,31 

Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A. şirketi Adana 
mensucat fabrikas1 müdürlüğünden : 

1- Adanada yeni istasyon civarında 1 No. lu çırçır fabrikası için ke· 
şif, proje ve şartnamesi mucibince 6546,80 lira keşif bedelli bir adet an 
bar inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2- 1416 939 tarihinde saat 15 de fabrikada mevcut komisyon tara· 

fından icra edilecektir. 
3- isteklilerin ihale gününde 491,01 lira muvakkat teminat , 1939 

senrsi T icartt Odafl senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden se
kiz gün evvel ine kadar mrzkı'.ir işe girebilmek için fabrika müdüriyetine 
müracaat edertk • hliyet vesikası almaları lazımdır . 

4- istekliler, her gün fabrika müdü·iyetine müracaat ederek hşif , 
proje ve şartnameleri tetkik edebi l irleı.10674 27- 30- 1- 3- 5 

=---------------------------""-t 
T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4 .000 • 

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

250 • 25 • 6 .250 • 
435 32000 

T. iş Barkasıııa para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

-~----------·~--------~--------------------------...: 

1 ~~!,:~::.:. ~~~:, 
su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruş" satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen buz bayileri hak
kında takibatta l:.u ' unulmak üzere 
en vakın Belediye zabıtasına mü 
racaat etmelerini sayın halkımızın 
menfaatleri icabından olduğunu bir 

kere daha ilan ederim. 

4-20 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

10642 

Satlık taş ve enkaz 
800 adet40X50santim boyunda 

Mersin Sülckari taşile Bulgur döğme 
dink taşı bütün teferruatiyle ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya
rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak ist~yenler de Ulucami 
civarında kömür pazarına dönecek 
yrrde Abdurrahman Şenere müra-
caatları. 3- 15 10648 

Adana pamuk üretme 
Çiftliği müdürlüğünden: 

1 - Pamuk üretme çiftliği için 
85 beygir kuvvetinde ağ;r ve uzun 
şaseli bir kamyon açık eksiltme su
retile satın alınacaktır. 

2 - Şartname bedelsiz olarak 
pamuk üretme çiftliği müdürlüğün· 
den alınır. 

3 - Mezkur kamyonun mubam 
men bedeli (19115) lira ve muvakkat 
teminatı (1 48.87.5) liradır . 

4 - iha le 1-6 :939 perşem · 
be günü saat 15 de pamuk üretme 
Çiftliği müdürlüğünde mübayaa ko· 
misyonu huzurunda yapılacaktır, 

1 
Türk Hava kurumu adana 
şubesinden : 

1 - Hava kurumu hissesi olarak 
toprak mahsullarından ve bilcümle 
hayvanat ve madc!elerinden şimdiye 
kadar alınmakta olan yardım parası 
1 haziran 939 ,tarihinden itibaren 

kaldırılmıştır. 

Binaenaleyh 1 haziran 939 dan 
İtibaren biç bir alıcı, müstahsilden 
Hava Kurumu hissesi kesemiyecek-

lir. 
2 - Müstahsillerden kesilmiş 

olan ve elyevm tüccar elinde hulu 
nan mahsulat ve madrleler ve henüz 

satılmayupta müstahsil elinde ve 1 
haziran 39 dan evvel idrak ve isti 
hsal edilmiş bulunan pamuk, koza 
ve sisam mikdarı hakkında sahiple 
rinin 1 hazirandan itibaren üç gün 
içinde kurumumuza bir beyanname 
ile bildirmeleri lazımdır. 

27- 30- 1 10671 

,.. , 
Kadın Hizmetçi 

aranıyor 

Eczahanemizde temizlik ;ş. 
!eriyle meşgul olacak bir kadı· 
na ihtiyacımız vardır. Çalışmak 
istiyenler Eczahanemize müra 
caat etsinler. 

1 3 - 3 

YENi ECZANE 

10660 

5 - Taliplerin yevmi mezkür 
ve saatıa teklifname ve vesaikile 
birlikte komisyona müracilatları. 

17-21 24-27 10630 

T O kK S O Z U ---------......,..,.... ...... .....,,.....,,...._..,... _____ ....,...,......,....,..,__....,._.,J 

Belediye intihap Encümeni Riya 
setinden: 

. Muayyen zaman İçerisinde müntebiplerin yarısından fazlasının reyleri 
nı kullan~adıkl~rı görüldüğünden evvelce 17-Mayıs çarşamba günü sa. 
at on sekızde nıhayet bulacağı ilan edilen Belediye intihabının belediye 
kannnunun 41 inci maddesi muci'Jince bir hafta müddetle temdidine ka· 
rar verilmiştir. 

Bu müddet 27-Mayıs Cumartesi günü saat on sekizde nihayet bula
cakl!r. l<esmi tatil günleri olan 19,20 ve 21 mayıs günleri intihap ·yapıl
mayacaktır. Evvelce ilan edilmiş olduğu gibi rey atma saatları sabahın 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 

8- 8 10633 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Tanzifat ve Tenvirat 

cedvelleri 
MÜLK SABIPLERININ 

vergileri Tahakkuk 
asıldı 

NAZARI DiKKATiNE 

1- 939 senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait tahakkuk 

müfredat cedvellerinden ( Çınarlı ) Asfalt cadde üzerinde Kerem Alinin 
kahvesine ( Kayalıbağ ). itfaiye dairesine, ( Ulucami ) Çukurkahveye, 

( Türkocağ() Şafak kahvesi duvarına ( Mestanzade ) Mestan zade cami 
ine ( Hürriyet ) Eski bayram yerindeki Hürriyet parti ocağına ( Sarı 
yakup ) Alemdar mescidine ( Alidede ) Hasanağa camiine ( Sucuzade ) 
Sucuzade parti ocağına ( Kara~oku ) Cumhuriyet otelinin altına ( Koca
vezir ) Hayvan ve sebze pazarı tahsilat evine ( Tepebağ ) aynı mahalle 
deki Hasanın '.oğlu Sadullahın dükkanına ( Kuruköprü ) aynı mahalledeki 
şerbetci Mehmet Atinin dükkanına ( Haneden ) Hacı bayram kuyusu 
meydaıılığına ( istiklal ) Eski is•asyon polis karakolunun karşısına ( Dö
ş e me Doğum evi civarına ( Reşatbcy) Yarbaşı polis karakolu civarına 
( Cemalpaşa ) Sudeposu karşısındaki meydanlığa ( Kurtuluş ) Atatürk 
parkı civarındaki kır kahvesine ( Cumhuriyet ) Cumhuriyet mahallesinde
Halil lbrahim dükkanına ( Karşıyaka ) Karşıyaka parti ocağına ( Mirza· 
çelebi ) aynı mahalledeki Kamil Kara Zencirin masarasına ( Seyhan ) 
aynı mahalledeki Süleymanın dükkanı civarına ( Mıdık ) aynı mahalledeki 
Hazım Alinin dükkanına ( Akkapu ) aynı mahalledeki bakkal Alinin dük 
kanına ( Köprülü mahallesi parti ocağı binasına asılmıştır. 

2 - Tanzifat ve Tenvirat vergi ve resimleri birinci taksiti Ağostos 
ikinci taksiti teşrinisani aylarının sonunda olmak üzere iki müsavi taksitte 
alınacaktır. Taksit müddetleri iç:nde ödenmeyen vergi ve resimlere yüzde 
on ceza eklenir. Bu cedveller 27 / 5 I 939 Cumartesi günü saat 8 de 

asılmıştır. 

6 / 6 / 939 salı günü akşamı saat 18 de kaldırılacaktır. Tahakkuk 
cedvellerine karşı itirazı olanların bu on gün zarfında istida ile belediye 
riyasetine müracaat etmeleri, aksi takdirde tahakkuk eden vergilerin kes-
bi katiy~t edeceği ilan olunur. 27-28-30 

Adana Belediye Riyasetinden: 
3424 numaralı kanun mucibince kulüp, kahve, gazinolarla umuma 

mahsus kır bahçelerini işletenler müesseselerind.: bulundurdukları bilardo 
Tavla, Domino, dama, santraç gibi oyun aletlerinin cins ve mikdarını 
gösterir beyannameyi Haziran ayı içinde Belediye tahakkuk şubesine 

vermek mecburiyetindedirler. 
Bu beyannameler belediye tahakkuk şubesinde olup alakalı müessese 

sahiplerinin müracaatları üzerine kendilerine makbuz mukabili verilecektir 
Mükellefleıin nihayet 15 haziran 939 akşamına kadar bu beyannameleri 
doldurarak belediye tahakkuk şubesine v.:rmeleri kanunen mecburidir. 
Bu yerleri işletenler sene içinde yeniden satın alacakları oyun aletlerini 
aldıkları tarihten itibaren on gün içinde bir beyanname ile bildirip res 
mini vererek damgalatıırmağa ve levha muamelesini yaptırmağa mec· 

burdur. 
Temmuz 939 ayı içinde yapılacak yoklamada levhasız veya damga· 

sız görülecek oyun aletlerinin resminin iki kat olarak alınacağı ilan olu· 
nur. 27128/30 10668 

Adana beJediye riyasetinden: 
Hafta tatili kanununun ahka'llı istisnaiyesinden istifade ederek 939 

senesi içinde müesseselerini ~çık bulunduracakların 15-Haziran-939 ak· 
şamına kadar Belediye Riyasetine istida ile müracaat ederek ruhsat al. 
malan aksi takdirde hafta tatili kanununun 9 uncu maddesine tevfikan 
cezalandırılacakları i!an olunur . 10669 27- 28-30 

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. 

106:4 23 - 27-1-5 

Sayın Müşterilerimize Müjde Müjde 
Doğru işliyen ve şaşmıyan lsviçre mamulatı ARLON marka 

cep ve kol s3atlarımız gelmiştir. Sair marka saatlarımız da bulunur. 

Tarsuskapu Numara (9) Saatçı Dilaver Belen 
1-5 10672 

----·------------· 

1 

Seyhan Vilayetinden : 
Adana'nın Sarı Yakup mahallesinde ölü Halil vereıelerile Sarıc•0 

mahallesinde Esat kızı Nazmiye'ye 

Sahibinin 
Adı Lira K. Mahallesi Mikdarı Cinsi istimlaki yapan d_!!!!. 

2 
Esat kızı 3 50 Türkocağı 352 M. Arsa Nafia dairesi 
Nazmiye 

Ölü Orman 3 00 
müdürü Halil 
kızı Mediha 

• 305 • • • 

Nafia ambar ve garajı inşa edilmek üzere istimlakine karar verilnı~ 
olan yukarıda Cins ve mikdarı ve kıymetleri yazılı arsanızın ferağ mu•· 
ml'Olesi yapılıp bedeli verilmek ür.ere 29/5/919 tarihine müsadif Pazar!' 
si günü saat (10) da Hususi muhasebe müdüriyetine gelmeniz bildirilir, 

10673 

Pamuk üretme çiftliği müdürlü
ğünden: 

1 - Müessesemizin aşağıda cins ve mikdarlarile muhammen kıymet· 
!eri yazılı Şubat 940 gayesine kadar olan yanıcı maddeler ihtiyacı kıl"" 
lı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmışdır. 

Cinsi Asgari Azami Fi Muhammen Kıymeti 
,./ 

Gaz 1100 Te. 1300 Tene. 270 K. 3510 Lira 
Mazot 2800 • 3200 • 137.5 4400 • 
Benzin 600 • 800 • 300 K. 2400 • 
Vakum 3600 Kilo 3900 Kilo 40. 1560 • 
Gres 500 • 600 • 24. 144 • 
Valvalin 150 Teneke 180 Tene 680. 1224 • 

Yekun ..•. 13238 Lirıı 

2 - Yanıcı maddelerin muhammen bedeli "13238. Lira ve muvık• 
kat teminatı "992,,85. liradır. 

3 - Eksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komisyon bu" 
zurunda 12 / Haziran I 939 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 
yapılacakdır. 

4 - Talipler şartnameyi bedelsiz olarak üretme çiftliği müdürlütün· 

den alabilirler. 
5 - isteklilerin ihale saatinden bir saat evveline kadar teklif mek• 

tuplarile biılikde müessese müdürlüğüne müracaatları. 

27-30-3-8 10675 

bir tesisatla Yepyeni 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan , 
Kaplıcası faaliyete geçt 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
50 tenzilat yapıldı yüzde 
• 

Muhakkak ziyaret ediniz ! 
Göreceksiniz ki: 

ÇİFTEHAN KAPLICASI 
dünya Kaplıcalarındall 

tabiat hazinesidir 
Radyo aktüvitesi bütün 

Yüksek zengin bit 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı 1 

Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak içİll 

Birkaç gününüzü burada geçirioit 
Konfora, temizliğe, ucu::ı:luğuna hayran kalacaksııı1 

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 Umum! banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksırı11 

Çiftehan 
haliyle 

Kaphcasını bugürı~ 
bir kere görünüıU 

8 / 10631 

Umumi ne§ıiyat müdürü 

Macid GüçlüY 
Adana Türksözü ınatbıa41 


