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YARIN PARTi KURULTAYI AÇILIYOR 
.._~Parti 

rkiye Cumhuriyeti tek 
, fakat bu fırka, hiç bir 

kendi sıcak kucağında 

amakta., her TurkUn ink" 
si dahilindeki arzularına 

a medar olabilmek içi 
tedbire baş vurmakt 

sa haline gctirilmi;ı ol 
bunu gösteriyor. 

Ifolkm devlet mak:ıni 

Uğlt noksanlar, memleket 
lmac:ı gerekli olan işler, n 
u ve nede bir menfaat endişes 
g izli tutulmamakta. her şey söy

ekte, her derdin çaresi aranıl-
tadır. Biz tek partiliyiz amma; 

partimizin akidesi; tek cebhel" 
&atlardan daıma uzak, kalma 
i demokrasi prensiplerine sad. 
ğöstsrmektir . Bir tarafın menf 
diğer tarafın menfaatlariyle biz 
Ucadelc haline gelemez. Bunu 
ir ki, Partimiz butun yurddaş

kolaylıkla sinesinde bir kul ha.-
toplamı~ Ye onların butun di· 

ve arzularım bir çerçeve içinde 
tek iş olarak ele almıştır. 
Demokra<ıi ,istem ve cilıazları-

nın hedefi; do&rud:ın doğruya halkın 
öz menfaatleri değil mi ? Bunu da 
C. l 1. P. si en uygun ve en salim 
bir şekilde npmaktadır. 

Ne istiyoruz':' Konu>'mak mı '~ 
Dcrdlcrimizi dökup bunla.rı yaptır
mak mı·~ lhti.vaçlarım1zı laz ımgelen
lere işittirmek mir Bunların hangisi 
parti içinde yapılmıyor, hangisi 
imkanı bulundukça y erine getirilmi
~:or'~ 

l lalkın butun derdleri Partimizde 
makus bulmaktadır . 

Turkiye Cumhuriyetinin butun 
urııunıt ve husu<ıt teşekkulleri, butıın 
idare makanizma!n ynlnız , yalnız halk. 
için ve onun buyuk ihtiyaçları için 
çalışmakta ve bundan gayri biç bir 
hedef takib etıoemektedir . 

Cumhuriyet devri içinde, gözUmU
zıt açtığımız zaman etrafımızı kor
lı.unç bir boşluk ve harabi içinde 
bulduk, hissettiğimiz ihtiyaçlar o de
rece çok, o derece biri.birine karış

mış bir haldeki, bunları yapmak için 
huyuk gayretler, uzun zamanlar ve 
Çok sermayeye ihtiyacımız vardır . 
Bun un · · b" 'ht" t · · · · ıçın ır 1 ıyacın emınmı ıs· 

teıne1'. elbettt- halkın hakkıdır. Fa· 
k.at, o ihti.yacın yerine derhal geti
ı-ılrnesini isterken butun mevcud im
kanları göz önundc tutarak işin bir 
a.z gecikmesinden Umitsizliğe duşme· 
tnck la~i mdır. 

Demokrasi ~i,teminın en verimli 
"c en makulunu hutun eserlerinde 
rn_Uşıthcı.le ctti~imiz Partimizin halkın 
d 1lck ve arzularına ru\sı l candan hur-
mct ve dikkat ctti~ini göru b .. I e yoru.z, u 
bO\' e olunca. çok gcçnıcden b • , u yur-
ılun butun noksan bırak11 rnıs verleri-
nin vepyeni ve herkesin kıbte ve 
takdirini cclbcdccek bir şekle gelc
cgine 1uphcmi.ı ola111a~. 

ürultayı 

dilekleri 

Di lcdik l eri nıizin 
mc.\ dann gclıııcı.i 
kendi elimizde bir 

u dn Partide bir arkadaşlık 
lik hnvas1 içinde ınUştcrck 

MAREŞAL 
VOROŞiLOF 

İngil iz ma nevralarında 
bulunmak Üzere 

LONDRAYA 
GiDiYOR 

Kurultay parti nizamnamesinde 
yapılacak tô.dilatı görüşecek 

Partimizin içinde bir parti müstakil 
grupunun teşkilednecegi anlaşılıyor 

.\fd!ııi11111111 clogru butun ı;;nhsi cndişe
.~lılilttl~ık durrır:ık, dele y UrUmek 

nıcııılck.ct ıııenfoatlcri etra · 
lnn:ıl.ıilnıcldc olur. Ancak 

ve y:ıptırabili-

8;,ı;;:i;~ ~:~.ı.::~ Ru~0;;;:::'.ı _Partili mebusların yapacakları ve yapa~ıyac~~ları 
rı baş kumandanı maraşal Voroşilof

0 

iŞier hakkındaki hUSUSİ madde teVSI edıllyor 
eylülde yapılacak 1)üyük lngiliz ma ı 

kinısı:-nin dilek 
. P. ..inin hari cinde 
lrnhınıa z . Butun hal

nıaku-

nevrelerinde bulunmak üzere Lond
raya davet olunmuştur. 

Bu mrınevıalarda diğer ecnebi 

askerleri rüe.sa da hazır bvlunacak· 
tı r . 

kilette değişiklik 
ğı haberi asılsızdır 

tlerdeki tebeddül, parti ile hükumet 
da ahenkdar _bir vazife değişimidir 

vekaletine Fethi Okyar, inhisarlar 
aletjne de Raif Karadeniz geçti 

TEVFİK FİKRET SILAY RiYASET DiVANINCA PARTi 
UMUMi İDARE HEYETİ AZALIGINA TAYIN EDİLDİ 

Adllye vekillmlz Fethi Okyar 

Sulh anlaşmalarının 
yegane anahtarı 

Türk -İngiliz 
anlaşmasıdır 

CENEVRE MAHAFILI BÖYLE Dİ· 
YOR VE ŞUNLARr DA SÔYLİYOR: 

T;ükiyen in Milli Şefi ismet 

lnönünü Lozan Konferansında 

yakından tanımış olan Ce-
nevre mahafiti Türidyenin 

yeni politikasında Türkiye 

Ci.imhurreismin kuvvetli nü· 

ju:.:. ----- görüyoruz nazarını 

Cenevre : 27 a. a. - Anadolu 
ajansının hususi miihabiri b ildi riyor: 

Milletler Cemiyeti Konseyinin son 
toplan tısında fngiltere Hariciye N a
zı rı Lord Halifaks ile Fransa Hariciye 
Nazırı Bonnet 'in yaptık ları beyanat 
Cenevre rndhafılinde Milletler Cemi 

Ankara : 26 .a.a. (Gecikmişdir)
Parti dahilinde çalışmak arzusu ile Ad 
liye vekili Konya mebusu Tevfik Fik 
ret Sılay ve Gümriik ve inhisarlar ve 
kili lstanbul mebusu Rana Tarhan ve
kalet vazifeıerinden istifa etmişler ve 
istifaları R1>isi Gumhur tar<tfmdan kot 
bili buyurulmuşdur. 

Adliye vekaletine Bolu mebulu 
Fethi Okyar ve gümrük ve inhisarlar 
vekaletine Trabzun ,,,ebusu Raif Ka. 
radeniz'ni tayinleri başvekalet tarafın 
dan inha ve riyaseti Cumhur tezkire 
leri meclisin bugiinkü ictimainda okun 
muş ve başvekaletçe yeni vekillere va 
zifeleri tebliğ edilmiş tir. 

Ankara : 27 (Telefonla) - Adli
ye vekaletinden istifa eden Konya me 
busu Tevfik Fikret Sılay, riyaset di · 
vanıııca, C·H.P. si umumi hey~li aza 
lığına tayin edilmiştir 

Ankara : 27 (Telefonla) - Başve 
kalet bir teblig neşretmiştir. bu teb
ligde, bugün bir İstanbul gazetesinin 
başvekalette degişiklık yapılaca~ ı hak 
kında çıkaıı haberlerin asılsız olduğu 
vekaletle rdeki ta;, inlerin sebebinin, ve 
kaletlerdeki unsurların parti teşkila
t•nda yeni vayife almasından ileri gel 
digi ve bunun parti ile hükümet ara 
sında ahenkdar bir va zife degişimin
den başka bir şey olmadığı kayid 
idilmekredir. 

yelin in yeniden siyasi faaliyete av· 
detinin mühim bir buşlangıcı adde· 
d ilmektedir. 

Bu beyanatta hazırlanmakta olan 
anlaşmaların Milletler Cemiyetine ka-
yit ve tesçil edileceğinin açıkça ifade 
o~unma~ı d~ Mili.etler Cemiyetine ye 
mden sıyası vazıfeler vermek ve mi· 
sakın tatbikatını ihya etmek arzusuna 
alfolunuyor . 

Milletler Cemiyeti mahafili bütün 
bu sulh anlaşmalarının anahtarını 
İnglltere • Türkiye ittifakında bul
makta ve büyük devletlea arasında 
mevki alan Türkiyeyi sulh terazisine 
demokrat devle tler leh"ne çeviren en 
mühim amil addctınekıedir. 

M:lli Şer İsmet lnön ünü Lozan 
Konferansında yak ında n lanım ış o lan 
bu mahafıl Türkiyeııin veni politika
sında Türkiye Rcisiciimhurunun kuv
vetli nüfuz nazarın• :görmektedir 

1 

1 
1 

l ( ı"lüyük kurultayda memleket ve 
partiye ? it her iş 'göruşülebilir proğ

ıaın vı· nizamnamenin kabulıı ve de· 
ğiştirilmesi büyük kurultaya aittir). 

4 - PMti mebuslarının yapabile· 
cekleri işler hakkında nizamnamede 
esasen mevcut olan hüküm daha zi
yade tevsi edilerek bu madde aşağı· 

daki şekli almıştır. 

Ebedi Şef Mllll Şeflmlzle 

( Parti mf!busları devlet veya par 
tiye ait, yahut sermayesinde devletin 
veya partinin işti ı-aki olan bütün mü
esseselerle amme hizrr.etlerine mahsus 
ve hususi mukavele)e bağlı veya im
liyaı.h şirketlerde idare meclisi reisi 
ve aıası , murakıb ve mürnessıl ola· 
ınıyacaklar , ücretli veya ücretsiz baş
ka bi r vazire alamıyacakları gibi lıu 
miiesseı.;eleı le alakalı işlerde ücretli 
hakemlik de kabul edr.mezler. Devlet 
veya parl! işlerinde doğrudan doğru
ya veya bilvasıta müleahhitlik ve her 
ne nam ile olursa o lsun ', mütevassıtlık 
cclcmezlcr ve devld oüdçelerindc~ 
para ödemeyi icabeltirecek herhangı 

Ankara : 27 - a .a. _ Cümhuri 
yr;t ıa lk_ ~artisinin be5inc i kurultayı- 1 

nın .asvıbıne arzedilecek olan nizam
name tadilatı şunlardır : 

1 -- Nızamname değişmez genel 
başkan vekilliğ_i rhakkmdaki hüküm 
e~sik olduğundan bu kısma yeniden 
bır madde halinde şu hüküm konmuş 
tur : 

iş tifası ile veya genel başkan tarafın
dan vekilliğe bir baş!rn zatın tayini 
ile vuku bulunur. ) 

Yine bu kısma (bükümet/t' parti 
çalışmalarında dah;\ sıkı ve yakın bir 
ilgi temini için ( parti genel sekrete
rinin kabine içi imalarına iştirak ini te
min edici hüküm konmuştur. ) 

2 - Nizamnamenin üçüncü kıs· 
mının büyük kurultaya ait maddesi 
ufak bir vuzuh ilavesi ile şu şekli al-
rnıştır : . 

( Değişmez genel başkan, partili 1 
mebuslardan birini genel başkan ve
kili . tayin eder. Genel başkan vek ilinin 
vazıfe ve selahiyeti değişmez genel 
başkan tarafından tesbit olunur. Ge-

1 nel başkan vekilinin değişmesı kendi 

( Büyük kurultay dört yılda b•r. 
değişmez genel başkanın göstereceğı 
yer ve b ildireceği tariht~ toplanır. 

bir ticaret mu:unelesioi dahı ;yapamaz 
Jar. Perli mebusu olan avukatlar dev· 
let ve partiyi alakalandıran bir dava· 
da aleyhte vekalet deruhte edemiye· 
ceklcri gibi ücret ' mukabili olara~ 
lehde de vekalet alamtı zbr. Partı 
genel başkanlık divanı zaruret gö_r~ü 
ğii hallerde parlili ıne~~sları bu. g~bı 
vazifelerle tavzif edebılıı. Hususı ıda. 
reler belediyeler, bunlara ba~lı mües· 
seseler bu madde hükümlerine tabi
dir. Parti mebusları kızılay, çocuk 
esirgeme ve hava\ kurumları gibi !me
nafii uıınuma ait cemiyetlerle [sair ha· 
yır Cl: ıniyetlerinde ücretli iş alamaz· 
lar. ) 

r' -·- ·- ·-·-·-·- ·- ·-·-·-·- ·'1 
! i 

;Ankara - Paris i 
; müzakereleri : 
• • • ! TÜfiK - FRANS•Z ANLAŞ- i 
! MASININ BU HAFTA iÇiNDE i 
! iMZA EDiLMESi ÇOK i 
! MUHTEMELDiR i • • 
• • • • 

!Fransız Nazırlar Mec- ! 
! lis inde Bay Bone'nirı ! 
! dünkü nutku ! • ! 

• ! İ stalıul : ~7 (Telefonla) - Bu- ! 
! ray a gelen malumata gör e . Bu- t ! y llk .I<:l,çimiz Suad . I ~avaz, bu- i 
• glln, l'ransız Harı eıye Nazırı ! i Bone ile nıuhim bir mUl ak:üta ! 
t bulun ınu~ t uı·. ! 

• t Salahiy ettar Fransız mahafi. • 
i )in de Lemin edildiginc göre, Tuı·- i 
i kiy e ile Fran-;a ara-ıında cer e,·an i 
i eden mU zakcrelcr muvaffaki ~-et- i 
i le neti celenmek Uzcrcdir . ... ~mi t 
i mcha file göre, T urk - Fra~s ız i 
i anlaşmasının hu haft a içinde im- i 
! zalanmnsı muhtemeldir. i 
1 Paris : :n (Radyoi - Nazır- i . .. ,; . 
! !ar meclisi bugUn toplandı . Ifo-
t ricivc Nazırı Bone Sovvet - İn
f gili~ - Fransu görUşm~l crindcn 
! bahsctnıi~ \ ' C Tıırkiye - Fran
! sa Fransn - Polony a mUznlfecc
! !erine tcnıas cdcrd>., Ttırk - F
! rnnsız nnlı:ı;rnıas1nın rT:ıtay i~i 
! de dahil o l <luğıı hnlılc pek yakın 
! IJir gllndc nıuvaffııkiyl"llc: ne{İ· 
• l ~ · . .. 1 . t • 

• . • . • . • • ! 
• • • . • . i cc cnı:ccı;ın ı soy Cfl\I~ ır. 

• ...................... ~ ......... ~ ......... ~ ..... 

Değişmez genel başkan liizum 
görürse büyük kurultayı daha evvel 
toplayabileceği gibi fevkalade olarak 
da toplayabilir ). d 

· · hakkın a 3 - Kurultay mesaısı . 
da taamül öyle ölmakla beraber_ yenı 
bir hüküm olarak ~şu madde ılave 
edilmiştir : 

5 - Nizamnamenin ceza işleri 
kısmını ihtiva eden maddeye cürüm 
olarak şu fıkra ilave edilmiştir : 

- Gerisi ikinci sahifede -

ÜÇLER PAKTI İMZALANIRKEN 

ILondra-Parisin mutabık 
1

kaldığıproje Moskovada 
Paris 27 : .a.a.· İngiltz, Fransız 

·ıı · asında Ce. ve Sovyet mümessı erı ar . 
nevre'de yapılan müzakereler netıce: 
.'>inde h 1 an üçler paktının metnı 

azıran . .. k- tle· 
üzerinde Londra ve Parıs hu ume 
ri mutabık kalmışlardır. 

Bu metin Fransa ve İngiltere ta~·a 
' d"I ktır · fından Sovyetlere teklif e 1 ece 

5 H . . B e buaün saat 1 
arıc ıye nazırı onn o . . 

1 
d S b .... k elçisi Sıırıçı kabu 

e ovyet uyu . t ·ştir 
ederek mezkur metni tevdı e mı .' 

t . • · Moskova 
dil'rer taraf tan ngıllere nın f 

0 d b ov Moloto a büyük elçisi Leeds e u 
verecektir, 

Moskova hUkOmetl haber dar 
e dlldl 

M k 27 a a _ Sir Vilyam Se 
os ova , · · · . 

eıJs, H. Molotof tarafında~ kabul edıl 
miştir. İngiliz büyLik elçisı, sanıldı~ına 
gore, Sovyet halk komiserleri mecli 
sı reisi ve hariciye komiserini İngiliz 
kabinesinin son kararlarından h ,ıbcr 

di.tr (lmi~tir. 

Adliye Vekilimiz 
Fethi Okyar 

Dün g ece Radyoda 
İngiliz milletile bir 
konuşma yaptı 

Adliye Vekilimiz Bay Fethi Ok~ 
yar dün gece, Londra radyo idare. 
sinin ricası üzerine Ankara Radyo. 
sunda lngiliz milletile bir konuşma 
yapmıştır. 

939 Sovyet bütcesi 
154.957 ,000,000 ruble 

Moskova : 27 (Radyo) - 939 
Sovyet bütcesi 154,957,000,000 

1 ruble olarak te~bit edilmiştir. 



Kurultay parti nizamna
mesinde yapılacak tadi

latı görüşecek 

,,,,,,; 
~ .................... _ ................................ -.ı ............... , ..... , r~~~~~·-----

1 ö ç h ~ b ~ ır O ~ ır 1 T~~~.~~~~ , ......................................................................... ,1 
abone şartları 

- Birinci sahifeden artan -

( Partı işlerinde şahsi maksat gü
denler ve bu uğurda parti nufuzunu 
istismare teşebbüs edenler ve şahsi
yet ile uğraşmayı adet edinenler ). 

6-Yine nizamnamenin on iki eden 
nci kısmını teşkil partili gazetecilerin 
riayet edecekleri noktalar hakkındaki 
154 üncü maddede şu şekli almıştır: 

( Sahibi partili olan gazete ve 
mecmuaların yazıları ile parti azaları
nın neşriyatı parti .prens;pJeri bakı

mından gözönünde tutulur, 
Partili gazeteciler, mecmua sahip 

!eri ve muharirlerle bu yolda gorüş 

b iı lığin e ya rayacak temas ve ıoblan• 
t ı lar yapılır. Partilililer sermayesi ile 
alakalı ve idaresinde müessir bulun
dukları gazele, mecmua ve matbaa
larda proğram ve nizamnameye iç ve 
dış siyasetin ana hatları ile yüksek 
devlet menfaatlerıne aykırı düşen ya· 
zılar neşredemezler ) . 

7 - Nizamname tadil teklifleri 
arasında tamamen yeni · bir teşkilat 

olarak giren bir hüküm de ' parti müs 
takil gurubu teşkili meselesidir. 

Yazının kendi içinde daha geniş 
şekilde tankit ve mürakebe yapabil
mek için düşündüğü bu hususa dair 
ilave edilen hüküm ve maddeler aşa- 1 

ğıdadır : 

(Partili mepuslardan kurultay u
mumi heyetince seçilen 21 arkadaş 
meclis içinde müstakil bir hüvüyet 
taşırlar. Bunlar gurup müzakerelerine 
iştirak etmekle beraber mütalaa be
yan ve reye iştirak edemezler. Buna 
karşı meclisin umumi heyetinde müta
laalarını beyan ederler ve reylerini 
kullanırlar. Mustakil gurupla kendi 
azaları ile umumi toplantı yapar ka
rarlar verir müzakere usulü meclis 
gurubunun hükümlerine tabidir. 

Musl3kil gurup heyeti umumiye. 
si partiye mensub olmuyan mebusla
rı müzakerelerine muvakkat veya da
imi olarak davet edebilirler. Musta
kil gurup kendi iizası arasından üç 
kişilik bir idare heyeti teşkil eder. 
Partiye mensub mebusaların en ço · 
ğunun teşkil etliği umumi heyete 
parti gurubl!, partiye mensub mebus
lardan bu suretle kurultay tarafından 
seçilen 21 azanın teşkil ettiği heyete 
de parti mustakil gurubu denir. 

Parti mustakil gurubunun reisi 
partinin değişmez genel başkanıdır. 

Reis vekili mu.~takil mebuslar a
rasından onun tayin ettiği zattır. 

Partili mustakil mebuslardan vu. 
kubulacak münhallere münasibini ge· 
ne! başkanlık divanı seçu. 

Parti mustakil gurup reisi vekili 
parti riyaset divanına dahildir. 

Belediye intihabı 
dün sona erdi 

Reyleri tasnife bugün 
başlanacaktır 

Şehrimiz Oelediye intihabı dün 

son bulmuştur. Aldığımız malumata 

göre, reylerin tasnifine bugün baş
lanacaktır. Reis intihabıııın ne za · 

man yapılacağı henüz malüm de

ğildir . 

Okulların son sınıf 
talebesine verilecek 

konfranslar 

Maarif vekaletinden şehrimiz ma

arif müdürlügüne gelen bir tamime 

göre, üniversite ile yüksek olcullarda 

ve her derecedeki diger okullarda 1 

her yıl son sınıf atlebesine profesör 1 

ve öğretmenleri tarafından halk ev 

lari mevzuu etrafında konfrans ve 

rilmesi kararlaştırılmıştır. 

Yüz otuzsekiz İlk okul 
öğretmenine takdirn"me 

lngiliz filosunun 
akdenizdeki 
manevraları 

1 [RADYo]I Ulus okullarından parasız çalışa 

rak başarı gösrerdiklerinden dolayı 
vekillik yasav komisiyonunca 138 

ilk okul öğretmeni birer takdirname 

ile laltif edilmiştir. 

Kahire : 27 (Radyo) - fsken

deriye limanında bulunan fngiliz filo 

su ve hava kuvvetleri manevralara 

başlamıştır. manevralar bir hafta ka 
dar devam edecektir. 

Doktor Şaht 

Hint gazeteleri iki 
nazıra ihtar ediyor 

Yeni Delh 27 (a.a) - Gandi' 

nin o~lunun sıkı sıkıya alakadar bu 
luodıığu Times lndustan gazetes es 

ki Alman iktisat nazırı ve Alman ı 
bankası reisi doktor Tehach'ın Mad 

ras' da söylecligi nutku şıddetle ten 

kid ederek ezcümle şöyle diyor: 

" Hindistan Almanyaya kurban 

olamaz. 

Bükreş elçimiz geldi 

fstanbul : 17 (Telefonla) - Bük

rtş orta elçimiz B. Suphi Tanrıöver 
bugün Romanya bandıralı Transit· 

vanya vapuru ile lstanbula gelmiş 
tir. 

Kamutayda dünkü bütce 
müzakereleri 

Ankara : 27 (Tel.fonla) - Ka· 

mutay bugün münakale ve muhabe 

re vekaltti bütcesini kabul etmiştir. 

Kamutay Pazartesi günü toplana -

caktır. 

İlim yolunda bir 
kurban verdik 

!.tanbul : 27 (Telefon!) - Bun 

dan beş sene evvel Paristeki P ~stör 
.,nstitüsünde ruam hasta'ığı üzerin

de tetkikat ve tecrübelerde bulun
duğu sırada kurban giden ilim adam 

larımızdan vetoriner Yüzbaşı Kema· 

lin tahnit edilen " naşi dün sabah Fra 

nsız ban1ıralı Teofil Gotve vapurile 
limanımıza getişilmiştir , cenaze bü . 

yük askeri merasimle bugün gömül 

müşdür. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

P A Z A R - 28/5/939 

12.30 Program . 
12.35 Müzik (Küçük orkestra -

Şef : Necep Aşkın) 1 - J. Strauss 
Neşeli Vals Operetinden - Bustler 

1 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüı Ü kıs 

men bulutlu, hava hafıf rüzgarlı idi. 

En çok sıcak gölgede 25 dertce 

idi. 

Valsı 2 - Lindemann - Volğa - Noterlerin tasdikine sela-
Potpuri. h' 1 d ki ıyettar o ama ı arı 
13.00 Memleket saat ayarı , ajans 

ve meteoroloji hab.,rleri. bazı senedler 
13. 15 Müzik (Küçük Orkestra -

Şef : Nedp Aşkın) 3 - Niemann -
Çarliston - Dons 4 - J. Strauss -
ilk Bahar sesleri vals 5 - Paduk -
P.raphrase 6 - Tschaikowsky - Ro
mans. 

13.50 - 14.30 Türk müıiği 1 -
Nihavent Peşrevi 2 - lsmail Hakkı
nın Nıhavent bestesi : (Fervad ile 
yad .. ) 3 - Rahminin Nihavent şarkı: 
(Saçların" bağlamalı) 4 - Nihavent 
Şarkı: (:>öyle nedir .. . ) 5 - Artakinın 
Nihavent Şarkı: (Koklasam saçlarını) 
6 - Haci Arifın Şarkı : (Şarap ıç 
gülfeminde) 7 - Saz eserlerı. 

17. 30 Program. 
17.35 Müzik (Pazar çayı) Pi. 
18.15 Çocuk saati 
18.45 Muzik (Pazar çayı - Pi.) 

devam. 
18. l 5 Türk müzi~i ( F ,sıl heyeti) 

20.00 Memleket saat ayarı , ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği 1 - Hicaz
kar Peşrevi 2 - İsmail Hakkı - Hi
cazkar ağır semai : (Benim servi ... ) 
3 - Udi Cemil - Hica7.kfır Şarkı : 
(Liıyıkmı sana) " - U vriğin - Hi 
cazkar şarkı : (Mestim bu gece) 5-
Hicaıkar türkü : (Akşdm olur) 6 -

Hicazkar türkü: (lzmirir. içinde .. ) 7-
Hicazkar saz semaisi B - Cedriye
nin Hicazkar şarkı : ( Mümteziç aş

kınla) 9 - Nobarın Hicaz Şarkı : 
(Ağlamış gülmüş) 10 - Mustafa Na
fizin hicaz Şarkı : (Güğsünde açıl

mış) 

21.00 Neşeli plaklar - R. 

20 10 Müzik (Feyha Talay-Vıo
lonsel) . 14 yaşında genç violonselis
tin kardeşlerine konseri. Pıyanoda
Dr. Markovitz 1 - Sen - Saen~ 
- Ku~u kuşu 2 - Brahms - Nın
ni 3 - C. Cui - Orientalc 4 - D. 
Popper - Mazurka. 

21.25 Müzik (Riyaseti Cümhur 
Bandosu - Şef : Ihsan Künçer) 1 -
Louis Ganna - Marş 2 - F. Von 
Blon - Çiçek dergi• (Fan'tıi) 3 -

Cumhuriyet müddei umumilikle· 

rine adliye vekaletinden gönderilen 

bir tamimde, noterlerin gayri men· 

gul satışına ve satış vaidioe dair 

senedlerı tasdik edemiyccr.kleri bil 

dirilmiştir Bu, temyiz mahkemesine• 

kabul edilen bir ictihad kararıdır. 

Köylü elbiseleri 

Kadınlar için de ucuz 
elbise yapılıyor 

Sümerbank köylü elbiselerinden 

sonra köylü çamaşır ve çoraplarıda 
çıkarılmıştır. D.ıvlet h~.>abına yapı •ı1 

lan >1.ı maliyet fiyatına satılacak 
olan bu eşyalardan Kayseri kumaşın ' 

dan yapılan mintanlar 56, takım 1 
1 

don gömlek 9J, ali çoraplar 12'5 . 
1 

ve halis yünlü çoraplar 30- 35 ku · 1 

ruştur. Banka 31 O kuruşa olan ayak 

kabıları da 290 kuruşa indirmiştir. 

1 Şimdiye köylü kadınları için mil 

il kıyafette bir elbise imaline çalışıl· 

maktadır. 

Bütün bu • tşyalar vilayetlerde 

yapılacak teşkilatlar ile kamyonlara 
yükletilecek ve köylülerin ayağına 

kadar götürülecektir. 

Beclhoven - Koriohn Uvertürü 4-
Debussy - küçük Süıt a) Vap•uda 
b) Resmı geçıl c) Manuetto ç) Bale 
5 - Adolflotter - Hınt tabloları. 

No. 1 
j 22·00 Anadolu ajansı (Spor ser-
visi) 

ı 22.10 Müıik (C.zband) Pi. 

22.45 - 2 l Son ajans haberleri 
ve yarınki program. 

Mebuslarımız 

Ve Parti murahhasları

mız bugün gidiyor 

Burada~ bıılunmakta olan me· 

Yayla kampı 

Sıtma mücadele baş heki
mi kamp mahalline gitti 

Bürücekte açılacak kampta son 1 
sağıl t_edbirleri alınmak ve son hazır 1 
Jıkları ıkmal etmek Üz!re Sıtma mü 

cadele Başhekimi ile kampın idar~si-

12 Aylık 

6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 
. p.'g/ 

1 -Dış memleketler ıçın 

bedeli değişmez yalnız posta nı•ır' 
zammedilir. 

2 - lıanla r içın 
-ır 

ıdareye ııı0 

buslarımızdan Ali Saip Ursavaş, 

Safa Özler, Ali Münif Y eğea ve ı 
Cavid Oral bugünkü ekspresle An 

karaya hareket edeceklerdir. Bun· 1 

dan başka Büyük Parti Kurultayında j 
bulunmak üzere Adana murahhas

ları da bugün Ankaraya gidecek· 

!erdir. 

ne memur Seyhan okulu Başöğret 1 caal erlılmelidir .,,.,/ 
meni Rüstem Okan Bürüceğe gitmiş 1 ;.... __________ _ 

!erdir. Orada üç gün kalarak hazır- j 
lıklara nezaret edeceklerdir. Beraber C. H. p. Seyhan İlyörı~~ 
!erinde de bir mikdar işçi götürmek· 
tedirler. Bu arada doktor Remzi Gö r ul başkanlığın dan: 

Lig Maçı 

ldmanyurdu - T oros bu 
gün karş1laşacaklar 

Şehrimiz kulü 'ı leri arasında fut . 

dol Lig maçlarına devam edilmek· 
tedir. Bugün Adana stadında saat 

14,30 da ldmanyurdu ile 1 oros ku · 
lübleri "A .. takımları karşılaşacak

lardır. 

Sulh ceza hakimi 

Haber aldığımıza göre, Adana j 
sulh ceza hakimi Bay Feyzi Kon-1 

ya sulh ceza hakimliğine ve yerine 

de Konya hakimi bay Şadi tayin 

edilmiştir. 

nneç tarafından teberru edilen ve 

Kültür Direktörlüğü ,tarafından ki· 

ıalanan bina!aıın da tesellüm mua· 

melesi ikmal edilecektir. 

Haber alındığına göre kampa 

iştirak edcc~k ~ocuklar sıkı bir mu 
ayeneden geçirilmektedir. Trahomlu 

ve hastalıklı olan çocuklar kampa 
kabul e-lilmemektedir. Bundan ve 

baska alınacak talebenin ahlakı 

ailevi durumu da tetkik edilmekte

dir. Çalışkan çocuklar seçilmekte· 
dir. 

Gene haber alındığına göre dün 

kampın ihtiyacı olan eşyanın ihalesi 
yapılmıştır.J 

Bütün bu hazırlıklar bir kaç gün 

içind., ikmal edilecek' Haziranın onu

na doğrk törenle yaylaya hareket 

edilecektir. 

Evlenme 

Gazetemiz posta işleri memuru 

Bay Şadi, muhitimizin kendi

sini dürüstlüğü v~ çalışkanlığı ile 

tanıdığı değerli bir hakimimizdir. 

Kendisine yeni işinde muvaffakiyet 

dileriz 

Terfller, naklller 

Şehrimiz ağır ceza muavını 

1 
Bay Mustafa Orgun ile, Fatma Sa

nın evlenme törenleri dün yapılmış

tır. Genç evlilere uzun saadetler 
dileriz. 

Ha yan Meliba Torosun maaşı 30 

liradan 35 Liray•, Müddeiumumi 
muavinlerin.len Bayan Muazzezin 
maaşı da 30 liradan 35 liraya çı· 

karılmıştır. 

Gene Adana müddeiumumi 

muavielerinden Bay 

maaşı otuz liradan 

rılarak Saimbeyli 

ğine nakil ve tayin 

Hilmi Arcanın 

35 liraya çıka 

müddeiumumili. 

edilmiştir. 

YENi NEŞRIY AT 

Çocuk mecmuası 
Çocuk esirgeme kurumu tar~fın 

dan çıkaıılmakta olan Çocuk mec· 

muasının 138 inci sayısıııı çocukla· 

rımız için hararetle tavsiye ederiz. 

ilk öğretim 
ilk öğretim mecmuasının 

sayısı çıkmıştır. lık mektep 

menlerine tavsiye ederiz. 

Okul ve spor 

14 ncü 
öğret-

Bu adda yeni bir mecmua çıktı. 

Beden terbiyesi mevzularına ait 
giizel yazılarld dolu olan bu mtc 
rııuavı ö~retmen ve talebelere lav 
siye ederiz. 

TÖREN 
Halkevi Başkanlığından: 

Cümhuriyet Halk Partisinin Be· 

şinci Kurultayının Ankaıada toplan

ması münasebetiyle 29/5/939 Pazar 

tesi günü Saat 20 de evimizin 

bahçesinde bir Tören yapılacaktır. 

Giriş kartı almadan isteklilerin bu 

torene gelebilecekleri ilan olunur. 

10682 

1 YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 1 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni müstccıri 

Hilmi Kuşçu 
4 

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

mahsus kır bahçelerini işletenler müesseselerinde bulundurdukları bilardo 
Tavla, Domino, dama, santraç gibi oyun aletlerinin cins ve mikdarını 
gösterir beyannameyi Haziran ayı içinde Belediye tahakku'.c şubesine 
vermek mecburiyetindedirler. 

Bu beyannameler belediye tahakkuk şubesinde olup alakalı müessese 
sahiplerinin müracaatları üzerine kendilerine makbuz mukabili veıilecektir 

Mükelleflerin nihayet 15 haziran 939 akşamına kadar bu beyannameleri 
doldurarôk belediye tahakkuk şubesine vermderi 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 damgalattırmağa ve levha muamelesini yaptıımağa mec· 
burdur. 

Temmuz 939 ayı içinde yapılacak yoklamada levhasız veya damga· 

sız görülecek oyun aletlerinin resminin iki kat olarak alınacağı ilan olu-

nur. 27128130 1U668 

1 - Adananın Yüksekdoi' 

mahallesin'1e Hus Komitası •~ 
yapılacak dört dersaneli ilkokull 
nası inşaat. ( 9 ~65 ) lira ( 42 ) 

ruş keşif bedelı ile açık eksiltııf 
konulmuştur. r 

2 - Eksiltme ihalesi 12 / 

ziran - 939 Pazartesi günü ı1 
( 16 ) da Parti binasında yapılt 
tır. 

3 - Keşifnameyi ve diğer 

rakı görmek isteyenler Parti ~ 
kurul kalemine müracaat etm , 

4 - inşaata talip olanlar (~ 
lira ( 90 ) kuruş muvakkat te~,.I 
vermesi ve nafia müdürlügU 

alınmış ehliyet vesikası gösterfll1 

mecburidir. 28- 2-7 

Seyhan Milli Emlak fll
1 

dürlüğünden: 

Karataştaki deniz Ptajınırı I~ 
Haziran - 939 tarihinden 9.39 
simine ait işletmesi 26-5-9.39 

şembe güniinden itibaren ~ 
gün müddetle açık artırmağa 1 

rolmıştır . Muhammen senelilc C 

bedeli elli liradır. ihale günü lıl 
6-939 tarihine müsadıf Perf 

günü öğleden sonra saat on .. ; 
olacağından talip olanların yuı 
di buçuk teminat akçalarını h•~ 

.,-~ 
Defterdarlığa müracaatları ı • , 
nur. 26--29-Z"" 

Satlık taş ve 
i 

800 adet 40X50santim bO~ 
Mersin Sükka•i taşile B~ıgur vt 
dink taşı bütün teferıuatıyle ~ 
lam katran salmaları ve tüm;, 

rım kiremit ve 6000 kilo Jca (lıl 
tahta odun satılıktır. Ayrıcal)lt 
enkaz satmak isteyenler de fi 
civarında kömür pazarına d f 
v~rde Abdurrahman Ştntre 
.caatları. 4-15 10648 

ı. .,ı 
Adana birinci sulh 1' 

hakin1liğioden : 

1, t ~ 
Çalmaktan Adana as ı'f / 

ceza hakimliğinin 30 - 4 1 
tarihli kararı ile bir sene alt~ 
sine ve o kadar emniyeti u ıl 
nezareti altında bulunduruJI 
karar verilen ve cezanın• /!ı ,J 
za evinde çekmekte olan aO / 

ğazli!anlı olub Tarsusd~ Jt1;
1
1 

mukım Sabit oğlu lsmaıl ~ 
kanunu medeni ahkamına eJ 
tür:ü umur ve hustJsatını 1 ~l 
emvalini muhafaza ve bukU 

ya net etmek üzere b~I S' 
Fehim'ı köyünden kardeş• di 

lu Kamilin vasi tayin e h"I. 
Adana birinci sulh hukuk 1 
ce 4 - 4 - 939 gün ve ,r 
mara ile kabili itiraı ve i~ 
\!zere karar verilmiş ol b~, 
alakadarınca malüm ve te e 

""ıe' ' kamına kaım olmak u 
1 

o61o 
ılan oluııur. 
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Ceyhan mal müdürlüğünden 

Mükellefin adı ve soyadı sanatı mahalle veya kö. yılı 
Derici Mustafa müteahhit konak otlu 936 
mzallim Fikri " " 935 
Ali oğlu fsmail kebabcı " 935 
V ehap Mustafa tenekeci ,, 935 
Mustafa o. Ömer bakkal " 936 
Akçah Mustafa muteahhit dürlübaş 935. 936 
Kazım berber havraniye köyü 936. 937 
Süleyman o. Alirıza muhtar akdam köyil ~37 
Sofu o. Ali kı hveci mercimek köyü 936 
Mehmet ali o. Mehmet muhtar danacı~ " 93S 
Reşit otlu Mehmet berber burhanlı " '936 
Mehmet o. Ahmet bakal " " 937 

Mustıf a otlu hasın ve Selim 
otlu Ahmet 
Ômer oğlu Ali 

.. yalak 
kırrriıt 

.. 

kazanç 
kuruş 

38 
884 

19 

919 

145 

24 
82 

750 

177 

Buhran 
kuruş 

8 
177 

4 

187 

23 

6 
19 

160 

41 

zam 
kur 
800 
800 

6 

2 
1600 

19 
84 
22 
5 
4 

t2 

56 
10 
27 

ha\la 

kuruş 

840 

so 

100 

ruhsat 
kuruş 

400 
400 

800 

Adana birinci icra memur
luğundan: 

Bir borçtan dolayı Yeni Adana 
matba'ası Makine ve levazımı saire 

sinin 4 de biri 14-6-939 çarşamba 
günü saat 15 - 17 arasında matba 
ada satılacaktn. Hey'cti umumiyye· 
sine muhammen kıymet 2491 lira 
60 kuruşdur. Bu gün muhammen 
bedelin yüzde 75 i elde edilemediti 
takdirde artırmı1 15 gün so ra ki 
28 - 6 - 939 günü ayni saatte 
yine matba'ada yapılacakdır. Leva· 
zımm müttferrik surettr.ki parça, cins 

ve kıymetlerini öğrenmek ve daha 
ziyade izahat almak iste ıt:nlerin bu 
müddetler zarfında 939 -305 No. 
ile dairemize müracaatla açık bulu
nan artırma şartnamesine baka bile 
cekleri lüzumu ilan olunur. 

-~~----------·----------------------------~ Makinelerden ordular .... Alevlerden mitralyözler .... Yıldırımlardan 
cehrnnemler yaratan şaheser 1.... 

Asri sinemada 
Bugün gündüz ve bu akaşam 

B Ç t. Bay Tekin filmlerini gölgede llırakan , her gözü korku ile 
ay e ın, 'k 

h Ye
ri ku Jretine seir eden mu uzam ve çok h~yecanlı bir harı a 

açtıran, er 

( Yeraltı Hakimi ) 
30 kısım tekmili birden 

1 
Oynayan : Gene Otri 

DfKKAT : Film uzun olduğun:ian sinr:ına tam 20,30 <la l>aşlar -------
Mehmet otlu Mustafa 
Mehmet çawı 
lımail oğlu Kim il 

muhtar 
bakkal .. 

Manifatu 

kurt kulatı 
kırımt 

936.937 
935 
937 

938 22~ 45 L Telefon Asri 250 
~~

8
~·~l~d~----~------ -------------~106-...s9 _____________________ __ 

e e iye buzu 

Ali oğlu Hilmi 
Darendeli Hafız 

Ahmet otlu Hüseyin 

Habil Gölenç 

Salih otlu Ali 
" .. " 

Fans otlu Ahmet 
Gürklü Ahmet 

racı konat otlu M, .. " 
bakkal dorok 
kahveci mercimek 
bakkal San bahçe 
detirmen büyük mankıt 
mercimek mercimek 
konak oğlu muteahhit 

" " 

937 
936 
936 
936 
936 
936 
937 
936 
936 

945 
105 
960 
434 
350 

1841 
1400 

189 
21 

192 
100 
80 

728 

322 

6S 
52 

1800 

210 
800 
800 

400 
400 

Yukarıda adı ve eslci adresleri yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araşdırmada buluna 
mamıı olduklarmdan hizalannda gösterilen senelere ait kazanç vergilerini havi ihbarnameler kendilerine teblit 
edilem~mitlir. hılcu'< u•u'ü m•Jhllcemelerikan•11u1 141 ve 142 inci mtddeleri hülcmü'le tevfikan t.!hliğ mıakam1 

na geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 10680 

Belediye buzunun bt-her kilo 
su her yerde ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruş:t satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen buz bayileri hak
kında takibatta ~u1unulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü 
racaat etmeleriııi sayın halkımızın 

m"nf aatleri icabından olduğunu bir 
kere dı.ha ilan ederim. 

1 
Buz müteahhidi 

CUMALI 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Tanzifat ve Tenvirat 

cedvelleri 
vergileri Tahakkuk 

asıldı 

MÜLK SABIPLERININ NAZARI DiKKATiNE 

1- 939 ıent"si tanzifat ve tt"nvirat vf'rgi ve re•imlerine ait tahakkuk 

müfredat cedvellerinden ( Çınarlı ) Asfalt cadcfe üzerincfe Kerem Alinin 
kahv,.sine ( Kayalıbat ) itfaiye dairuine, ( Ulucami ) Çukurkahveyf", 

( Türkocatı ) Şafak lcahvrsi duvarına ( Mestanzade ) Mestan zade cami 
ine ( Hürriyet ) Eski bayram yerindeki Hürriyet parti ocağına ( Sarı 
yakup ) Alf'mdar mescidine ( Alidede ) Hasanağa camiine ( Sucuzade ) 
Sucuzade parti ocatına ( Karasoku ) Cumhuriyet otelinin altına ( Koca. 
vezir ) Hayvan ve sebze pazarı tahsilat evine ( Tepcbat ) aynı mahalle 
deki Hasının oğlu Sadullahın dükkanına ( Kuruköprü ) aynı mahalledeki 
şerbetci Mehmet Alinin dükkanına ( Hanedrn ) Hacı bayram kuyusu 
meydaıılıtına ( lıtiklil ) Eski is~asyon polis karakolunun karşısına ( Dö
şt.me Dotum evi civarına ( Reşatbey ) Yarhaşı polis karakolu civarına 
( Cemalpaşa ) Sudeposu karşısındaki meyd:ın!ıta ( Kurtuluş ) Atatürk 
parkı civarındaki kır kahvesine ( Cumhııriy-t ) Cumhuriyet mahallesinde. 
Halil lbrahim dülclcinına ( Karşıyaka ) Karşıyaka parti ocatına ( Mirza· 
çelebi ) aynı mahalle-itki Kamil Kara Zencirin masarasına ( Seyhan ) 
aynı mahalledeki Sült-ymanın dükkanı civarına ( Mıdık ) aynı mahalledeki 
Hazım Alinin dükkioına ( Akkapu ) aynı mahalledeki iıakkal Alinin dük 
.. anına ( Köprülü mahallesi parti ocatı binasına aaılmııtır. 

2 - Tanzifat ve Tenvirat vergi ve resimleri birinci taksiti Ağostos 
ikinci t11ksiti teşrinisani aylannın sonunda olmak üzere iki müsavi taksitte 
alınacaktır. Taksit müddetleri iç'.nde ödenmeyen vergi ve resimlere yüzde 
on ceza tlclenir. Bu cedvelltr 27 5 I 939 Cumartesi günü saat 8 de 
asılmıştır. 

6 I 6 / 939 sah günü akşamı saat 18 de kaldırılacaktır. Tahakkuk 
cedvellerine kaı şı itirazı olanların bu on gün zaıfında istida ile belediye 
riyasetine müracaat etmclrri, aksi takdirde tahakkuk eden vergilerin kcs-
bı katiyet edeceği ilin olunur. 27-28-30 10670 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Hüküınct civarındalCi Ulus Paı kının taraça kısmı ve büfe-si açık 

artırme suretile ve ihal,~ tarihinderı 'i 1 Mayıs ~41 tarihine kadar ica. 
ra verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen icar bedelı 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22 lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi 12 / Hı1ziran 939 Pazartesi günü saat 15 de Belediye 

daiıni encümen odasında yapılacaktır. 
5 - isteklilerin Lurasını işletmrğe nıuktedir Jlduklarına dair ihale 

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

6 - f aliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatları yatır 
m:1k üzre Belediye Hesap işlt-ri Müdürlütüne müracaatları ilin olunur. 

28--1-5-10 10681 
==s 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Aakeri fabrikalar Umum Müdorlüğünden: 
Kmlckaledeki fabrika&. 1 d 1 

k 1 ' mız • ça tfl ırılmak üzere iyi teaviy~ci ve lor· 
nacı almaca lır. ıtelclılerin imtihanlau "• 1 k ·· K ı •- 1 G .... ·ı A k 1 ı pı m. uıcre "''"'a e uıup 
Mü..lürlu~u 1 e n ara, nnir ve Z·yhnburnu Sılih F•b11lcal•rımız MÜ· 
c'urh.,kltrırıde11 bırıne muraqatlara.10591 7,10,12,t5,17, :ı, s, 6,29;31 

[ ____ 5 __ 2<_) _________ 1_0_64_2~ 

Adana Belediyesi riyasetinden: 
1 Temizlik işleri hayvanatile, kanarada besle-necek olırn hayvanatın 

bir yıllık arpa ihtiyacı olan 57,000 68,000 kilo arpı ile 68 000 79,000 ki. 
lo samanın satın alın'llası ve te.nizlik işleri hayv.rnatı nalı açık olarak ek 
siltmeye konulmuştur. 

2 Arpanın muh1m nen bedeli beher kilofü üç kuruş sam ınm be her 
kilosu hir kuruşdur. . 

3 Arpanın muvakkc&t teminatı 1 S3 lira ve sarnanın muvakkat temi
natı 59,25 lira nalın muvikkat teminatı sekiz liradir. 

4 ihalesi haziranın 8 inci perşembe gü ıü sut on beşte belediye en 
cümeninde yapılacaktır 

5 Şartnameler belediye yazı işleri m;dürlüğündedir. istcycnl~r orada 
göl'ebilirlrr. 

6 isteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat makbuz
lirile birlikte belediy,.ye encümenine müracaatları ilan olunur. 

24·:ZR 2·6 10656 

Adana Belediyesi Riyasetinden: 
l - Belediyeye ait motorlu vesaıtin bir yıllık ihtiyacı olan 2180 -2600 

teneke benzin ve 98 teneke muhtelif cins yağ kapalı zaı f usulile satın alı
nacaktır. 

2 - Benzinin beher tenekesinin muhammen fiatı üç liradır. 98 teneke 
yağın muhammen bedeli 596 liradır. 

3 - Benzinin muvakkat teminatı 585 lira ve yağın muvakkat temİJ 
nah 45 liradır. 

4 - lhalesi haziranın 9inci perşembe günü saat on beşk ve belediye 
encü.neninde yapılacaktır. 

S - Şartııamaler belediye yazı işleri müdürlügün~edir. lstiytnler 
d . b'I' 1 ora a gor' ı ır er. 

6 - Ta iplerin ihale günü muayyen Sclatlt: muvakkat tcminatlarile 
birlikte Belechye encümenine müracaatları ilan olunur. 

24 - 28 - 2 - 6 10657 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Scnrnin en soıı ve en güzel şaheseri olan dünyanın crı ku-iretli 

rt jisör ü s~sil B Dömillt'nin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür~çe sözlü büyük şaheserin baş ıolleıind~ bütijn dünyanın 

iLAVE 

Frederik 
OLARAK 

En 

ve takdir cttiğı bir çift 

March - Frahsikeı liaal 

haberleri 
. 

yenı dünya 

t.uııdığı 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini bütün müşterılerimize 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 212 10617 

~-----------------------------
Adana belediye riyasetinden: 

Hafta tatili kanununun ahlci nı iatianaiyeaindC"n ıabfade ederek 939 
aeneai içinde müesseaelerina •çık bulunduracaklarrn 15 Haziran 939 ak
pmına kadar BeleJiyc Riyasetine iatida ıle müracaat ederek ruhsat al 
mıtl .. rı akaı ldkdirde h~fla talıh kanuı.unun 9 uncu nı .. dde:-rne tevf ıkan 
ceı•landuılacakları ılaa olunur 10669 7 28- 30 

T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

MÜKAFAT 32,000 LiRA 
Kuralar: 1 Şubat, l ~ayıs.' 26 .!\ğu~tos, 1 ~ylul. , 

l İkinciteşrin tarıhlerınde çekılecekhr 
tKRAMlYELER: 

1 Adet 20CO Liralık 2.000 Lira 
5 1000 .. ~ 000 
8 .. 500 " 4 000 

16 • 350 .. 4 000 

100 6.000 
60 • 
65 • 50 • 4.750 .. 

250 : 25 " 6 250 " 

" 

" .. 
• 

435 32 000 . 

1
, l B ı: "atıımakla yalnız para liıiktırnıiş olmaz, aynı 
. ş anKasına paıa ı ' . 10661 

zamanda talihinizi de drnemış olur sımuz 

=-------------......-----------------------

yeni çıkan kanur ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
J\ıırıırıııımı· \11: /()FılW 

• Dünden artan 

hhiye amiri havadan korunma ışi başladı~• za. 
Hava pasif korunma 51 

: • 'd d hhiye hizmetını ı are e er. 
man havadan korunmhı sıbi den kor~nmada yurd sıhhat işleri taliınatı) na 

B .. (hava ar n unun ıçın .
1
.. teçhizatı hava korunma komisyonlarile anlaşa· 

.. . b d trşkı at ve gore ıca c en k. d bütün teferruatına kadr.r hnırlamak ve bu ttş · 
rak daha hazar va tını e mirler ve talimatlar dairesinde talim ve terbi 
killerdc çalışacak olan arı e . 

. . ekle mükelleftır. 
ye t-derek yetıştırmM l ır hava pasif ko·unma sıhhiye amirinin emri al 

Madde 107 - a ıa 1 

tında şu teşkiller l ulı.ınur: 
1 

• 
A) Sıhhiye bakım merkez ~"· 
B 1 . 1 k m merknlcrı, 

) perıt >a ı k 1 • batlı ilk sıhhiye yardım postaları, 
C) Bu bakım mer eı erme . 

b.t yaralı ve gazlı hastahanelerı, 
D) Seyyar ve sa r 

lı ıazlı v:: neka hd kampları, 
E) Haf.f yara , 1 1 nakli için nakliye kolları. 
F) Y lı ve ga.z ı arın k J ı· · t l ara k h thanelerde dolu vo:. boş ydta al Cl mı na >er 
G) H tahane ve ne a e .. . . d hl .. as 

1 
ve azlıları buna gore taksım ve tevzı e en sı 11 

alıp veren ve yara 1 g k ) 
lı ve gazlılaı ı sevk mer ezı ' 

merkez (yara .. galdan korunma ve tedavı vasıta ve malzrmesi 
H) Hava hucumu ve 

depoları. Y 1 ve gazlılardan fizik tedaviye muhtaç olanlar 
Madde 108 - ara ı . d f' . . . . b 1 . . · müesseselerın e veya ızıyotcrapı servı:ııı u unan 

mevcud fızıyoter~pı. dilir ve sun'i azaya muhtaç o1an f alcir malull,.re 
hastahanelerde te avı e 1 .. k" lan muavenetler yapı ır. 1 
mum un ° 09 _ Mahalli havadan korunma sıhhiye amirler, kendi mın· 

Madde 1 
1 

sınai ve ticarı rnücssc .. clerin havadan korunma :sıhhi 
takılarında bu unın 
• 1 ·ı de alakadardır. 

hızm1 et erı ~. elerde çalışan rnemurlarl=t aınclcJen yaralanan ve zehir· 
şbu muesses . . 

1 
• b k mı için .. hava harl ınden koı unınada yıırd ve t-ıhh1t ışl<-rı 

lencn erın a 1 • 

t 
'

. • mucibince müesseselerınJ.: havadan korunma ted.wı tc~isle • i 
a ımatı. . . 

ve teşkilleri vücuda getırırl('.r. 
Hava hücümuna uğramaması pek melhuz olan müesseselerde birer 

ıuhhiye bıkım m~rke~i tesis ve ilk sıhhiye yardım pı>staları teşkil olu 

nur. 
(Sonu Var) 



Seyhan • Defterdarlığından • 
• 

Mükellefin adı 

Bahri oğlu Orhan Arık 
Süleyman Bayhan 
Hacı Ali Osman 
Oğlu Mustafa 

" • 
.. 

O:;m;rn oğlu Emin 

" .. 
.. " 

Nuh Mehmet ve şeriki 

Ahmel ve Ôrr.er 

" " .. .. 
lhrahim oğlu Derviş 
Emin oğlu Hıısan 
ve Mehmet Nuri 
Farnç oğlu z .. keriya 
Ahmet oğlu H;ıyrı 
R~sul oğlu Mehmet 
Ahmet oğlu Şiikrü 
ÔmPr oğlu f smail 
O.sm m oğlu Recep 
Mehmt't Derviş 

Ziya 
Ha7.ım 

Buben Robet 
Ahrr.et 
Mustrı fa 

Abdullah 
Halil 
Mehmet Halıip 

Hüstyin oğlu Mustafa 
lbrahim oğlu f-ehmi 
Hasan o~lu Derviş 

Mehmet 
Bahri 
Halil ve Seyfi 
Salih 
lsR oğlu Ali 
Mustafa oğlu Ahmet 
Tevfik Uçak 
Mustafa oğlu Ali 
Ahmet oğlu Halil 
Ahmet o~lu Yahya 
Ali oğlu Necmi 
fsmail o. Cabbar Karakuş 
Mustafa oğlu Mahmut 

.. 
Ahmet Kaptıkaçtı 

" " 
Halil oğlu Mustafa 
Kara balı 
Osman oğlu Ômer Tuna 
Kamil oğlu Galip 
Zeki o. Ratıp Kırkır 
Mahmut oğlu Çelikçi 

Süleyman 
Hacı Ali Osman 
o~lu Mustafa 
Osm:m O. Emin 
SülPyman oğlu Abuzar 
Bilal oğlu Murtaza Ergün 
Abdullah oğlu Abdullah 
Mehmet ve Mehmet Arif 
Ziya O. Celal 
Ahdurrahman km F'atma 
Raşit o21u Ahmed Torgut 
Basri Ô7.el 
Hüseyin oğlu Ali 
Yusuf oğlu Mt>hmet 
Halil O. Mehmet Fikri 

" 
" 

Mehmet Ali 
ti 

" Hüseyin o~lu Koca Mehmet 
f nce Hali O. Mustafa 
Mthmet oğlu Ali 
Mu .. tafa O. Mt!bmet Nuh 

1 ve Ômer 

l 
r 

" " " 
ti .. " 

Fehmi Erdoğdıı 
Yusuf Ziya Urupkök 
Şakir oğlu Gani 
Süleyman 
Nuh Mehmet ve Şeriki 

Ahmet ve Ömer 
Süleyman O. Salih 
Abdullah o, Şemsettin 
Mustafa O. Hasan 

" Hüseyin O. Cavit 
Ali O. Hacı Ahmet . 
Mehmet O . f hrahim 
Mehmet O. Mustafa 

işi 

Sinema 
Berber 

Derici 
.. 
" 

" .. 

" .. 
.. 

Tl"nekeci 

Marangoz 
Şapkacı 

" 
Tl"nekeci 
Arzuh~lcı 

Demirci 
Kahvl"Cİ 

Berbf'r 
Eskici 
Berher 
Terzi 
Terzi 
Terzi 
Benzinci 
Cı~er kehapçısı 

Marangoz 
Berber 
Rıçakçı 

Arpacı 

Palancı 

.. 
Arzuhalcı 
Marangoz 
Bisiklet tamircisi 

Tentkeci 
Kahveci 
Hazır elbise 

.. 
Dinkçi 
Meyveci 
Sobacı,körnt\-cü 

.. 
içkili lokanta 

.. 

.. 
Yorgancı 
Fırın 

Terzi 
Yemenici 

Mahallesi 

Sisli 
Yortan 

Yenihaniçi 

.. 
" 
" .. 
" 

.. 
" .. 

SRr;ıcan 

Kımuoku 

.. 
0l"rnnukale 
Camicedit 
Karşıyaka 

D,.mirci 
Kapalıçar~ı 

Durmuşfakı 
Camiicedit 
Kapalıçarşı 

Karasoku 
KRra<1oku 
Kapalıçarşı 

Kapalıçarşı 

.. 
.. 
.. 

Camiicedit 

.. 
.. 
.. 

Durmuşfakı 

Emirler 

Kapalıçarşı 

.. 

.. 
Yortan 

.. 
Sa racan 

.. 
Derunukalc 

" 

.. 
Akçamesçit 
Sarıyakup 

Karasoku 
Kapalıçarşı 

Kapı No. 

-40 
113 

5 
5\ 

35 

9 

90 
54 
29 
89 

172 
81 
24 
6 
7 . 

35 
39 
47 
49 
19 
42 

Toptan derici KapRlıçarşı 

" ,, 
Kitap kırtasiye 

Tarzi 
Elbiseci 

.. 
Bakkal 
Manifaturacı 
Bakkal 
Doktor 
Kozacı 
Hancılı 

Hurda vat 

.. 
,, 

Hurdavatçı 

" 
" 

Kömür Odun 
Kozacı 

Arpa kt>pek 

Yumurta bez 
,, 

" 
Dikiş makinesi 
Köşker 

Sandıkçı 

Toptan derici 

Derici 
Kebapçı 
Elb;seci 
Bakkal 
Manav 
Otelci 
Saraç 
Bakkal 
Manav 

" .. 
" 
" 
,, 
.. 

Camiicedit 
Kapalışarşı 

Cami1cedit 
Karasoku 
Mrstanzade 
Kömürpazarı 

Emirler 
,, 

" 
Kömürpazarı 

" ,, 
Karasoku 
Yortan 
Kapalıçarşı 

" 
" 
" 

Hacıfakı 
Kapalıçarşı 

" ,, 

Kapalıçarşı 

Derunukalc 
Kapalıçarşı 

Bucak 
,, 
" 

Hıdırilyas 

Ganisafzadc 

ı• 

232 
21 
55 

180 

13 

23 

131 
18 

51 
13 

47 
57 
85 
85 
8 

59 
56 
56 

Senesi 

938 
938 

936 
937 
938 
936 
937 -
938 

936 
937 
938 
938 

937 
936 
9.16 
935 
935 
935 
935 
935 
9:,5 
935 
936 
936 
936 
937 
936 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 
937 

938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 
938 

• 

938 
938 
938 
938 
938 

938 

938 
938 
938 
9_,g 
936 
936 
936 
936 
937 
937 
937 
938 
936 
937 
938 
936 
937 
938 
938 
935 
936 

935 
936 
937 
938 
938 
938 
938 

938 
938 
936 
935 
935 
935 
935 
935 
935 

Maazam kazanç ve 
buhran vergisi 

Hrsap No. Lira Kuruş 

33 109 83 
10 1 58 

522 
522 
522 
523 
523 
523 

524 
524 
524 
191 

t 
69 
69 
lR/92 
72/ 181 

10! 
85 

472 
17 
21 

494 
63 

108 
58 

280 
321 
376 
435 

9 

11 
15 
99 
17 
14 

191 
224 
472 
496 

5 
18 
4 
4 

45 
45 

45 
14 
61 
61 

215 

521 

522 
523 
28 

150 
468 

40 
32;48 
54 

151113.1 
103/104 

3 
23 
33 

" 
" 7 
7 
7 

1211122 
44 
97 

516 
516 

" 
2 

213 
225 
521 

524 
69 

467 
~16 

215 
218 
49 
89 
88 

75 60 
75 60 
75 60 
75 60 
75 60 
75 60 

75 60 
75 60 
75 60 
4 38 

4 ]6 
222 74 
1'15 62 
15 ~5 

2 51 
6 Ql) 

67 
2 02 

40 
7 09 
6 90 

17 26 
15 00 
22 36 

l 92 
23 86 
23 95 

2 87 
9 37 

7 50 
1 14 
5 74 
l 16 
7 36 

2 21 
4 30 
2 72 

23 89 
18 57 
2 56 

22 49 
21 08 
29 52 
12 EO 

4 32 
6 89 

11 65 
2 68 
6 73 

7 03 

5 84 
5 41 

17 95 
5 92 

94 
6 98 
4 31 
3 50 

94 
2 56 
l 34 

96 
49 

8 10 
8 10 
2 80 
4 80 
4 80 

2i 66 
2 37 

26 55 

21 85 
32 40 
37 1 26 
11 93 
8 98 

17 39 
44 08 

6 67 
4 78 

94 
11 89 
11 89 
60 35 
8 72 

18 66 
16 86 

Bu resmi 

Abdiilkadir 
Yasin O; Mehmet 
Cabbar O. Talat 
Hintli oğlu Mustafa 
Mustafa oğlu Cemil 
İbrahim O. Ali Naci 
Haci Ali Oğlu ML•hmut 
fsmail O. Ahmet 
Hüseyin Hamit 
Mustafa O. Hasan 
Ahmet O. Mustafa 
Ali oğlu Turan 
Mehmet O. Ahmet 
Mehmet o. Mustafa Kaptan 
Nazif o. Haşim 
lsmail o. lbrahim 
Bilal o. Salih 
Hasan o. Zekeriya 
Osman o. Veysel 
Mustafa o. Ahmet 
Abdullah o. Ali 
Mehmet o. Şerif 

Rıza o. Mustafa 
f smail o. Hasan 
Durmuş o. Te"fık 

' Aziz ve Yusuf o. Ali 
1 

Dar :ndeh Ali Ça"uş 
Mustafa o. Muhlis ve Abdi 
Nuh Mehmet ve Haci lsmail 
Ali o, Ahmet 
Hüseyin o. Ali 
Mustafa o. Duran 

" .. , 
Çakır oğlu usta Süleyman 
Ali oğlu Nuri 
Niyazi oğlu Ziya 
Bekir oğlu Kırımlı lbrahim 
Kayserili Mustafa 

baş far 

KOOAK· satıcılarından arayınrz 

"e ya şu. adrese. müracaa& •ediniz · 

KODAK Sirktti•- Beyoğlu, İifitıltut 

Çilingir 
Manav 
Tenekeci 
Manifaturacı 
Terzi 
Çerçi 
Kundura T. 
Marangoz 
Doktor 

• Bakkal 

Bucak 79 
Ganisafzade 67 
Hammaliye 21 
Bucak 4~i 

Tekkeizimyan 49 
Bucak 9 

25 
76 Nacaran 

Bucak bila 
Nacaran 68 
Eskihamaın 6 7 

66 
T crzi ve ha7.ır ebise Bucak 39 

Marangoz 
Kundura T. 

" 

Yorgancı Eskihamam 47 
Kunduracı Çırak 17 
Bakkal Kuruköprü 43 
,, fcadiye 130 
,, Y enistasyon 

BerlJer Mermerli 15 
Kömürcü Hamamkurbu 48 
Maraııgoz Kuruköprü 9 

Kahveci ,, 51 
Demirci Hurmalı 22 
Saman ve kepekçi ,, 27 
Kundura tamircisi Hacısofu 1?3 
Şekerci fcadiye 14 
Hancı Hankurbu 11 O 
Aşçı ,, 24 
Aşçı • Hankurbu 4 
Kömürcü ., 447 
Bakkal Döşeme 238 
,, Hankurbu 1135 
" il 1135 

Dokumacı Çınarlı 45 
Terzi Yüksek dolap 53 
Tenekeci İcadiye 12 
Hazır arabacı Hankurbu 90 , 
Pamukçu Kuruköprü 5 

Ömer oğlu Hüseyin Pamukçu ve derici Hankurbu 20 

" " 
Kamil oğlu Derviş Han 
Hoca oğlu Osman 
Mustafa oğlu Necati 
ve Mehmet 
Ahmet oğlu Ali 
Temur oğlu Mustafa 
Talaslı Mehmet 

.. .. " 20 
Aşçı Döşeme 213/215 

Toptan pamukçu Hankurbu 15 
Toplan 
Kozacı 

Demirci 
Bakkal 
Pamukçu 

Çınarlı 

Hamamkurbu 

" Hankurbu 

75 
J2 
32 

6 

- Sift a h'atlif,.ın ızda . . 

~·- E018ritiıerinizde 

-: Ge!fntH~rılzdı 

~, 

i· -zalftanlarmızda 

). 

exo ım. 

,... 

935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
9J5 
935 · 
935 
935 
935 
935 
937 
938 
937 
937 
937 
938 
9J5 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 
935 

935 
938 
935 
935 
935 
935 
936 
937 
935 
935,936 

936,937 
935 
935 
935 

203 
84 
41 
42 
28 

333 
334 
103 
209 
202 
5ı 

74 
111 
82 
63 
94 
40 
30 
81 
54 
58 
19 
25 
10 
12 
3 

28 
~6 

112 
212 

34 
169 

169 
67 

2 
5 

25 
96 
86 
86 

6 
106 

52 
20 
31 
87 

16 31 
6 98 

13 56 
43 79 
18 00 
4 96 
1 31 
2 74 

24 16 
2 22 

17 ss 
5 52 

15 00 
2 4l 

61 
49 
15 
44 
59 

16 
12 
2 
.5 

26 
ı ~o 
3 14 
5 54 

10 63 
4 5.3 
2 A1 

61 
19 45 
1 7'3 
1 0.3 
4 04 
5 49 
6 76 
2 so 

22 99 
3 63 
2 44 

10 sO 
6 t5 
3 so 
9 oO 
2 os 

50 17 

27 51 
4 68 

50 32 
10 43 

- Yukarıda adı ve eski adresleri yazılı mükellefler yeni adrtslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmadı ~ 
bulunamamış olduklarından gcsterilen senelere ait kazanç vergilerini havi ihbarnameleri ltcn<filerine teölit ed•' 
lememiştir.Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141 ve 142 inci maddeleri hükmüne tevfikan teblit yerİ,,-
geçmek üzere keyfi {et ilan olunur . 10679 
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