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S Kuruş 

Cümhuriyet Halk PSrtisi Beşinci Büyük 

Milli Şefimiz İnönü Dün 
Bir Nutukla Açtllar 

Kurultayı Çok 
Mühim 

lnönü coşkun, 
kunda dahili ve 

sürekli alkışlarla kar~ılanan nut 
harici siyasetimizden bahsettiler 

TAM METNİNİ OKUYUCULARIMIZA 

Ankara : 29 ( Telefonla )-Cüm· 
huriyel Halk Partisi Beşinci Büyük 
Kurultayı bugün saat 10 da açıldı . 
Meclis salonu açılma saatından daha 
çok önce dolmuş , Kurultay Aıaları 

yerlerini almış bulunuyordu . 
Yapılan yoklamadın sonra Reis 

Vekillikleri seçimi yapılmı~tır . Reis 
Vckillilderine Çankırı Meburn Ab
dülhalik Renda ile Seyhan Mebusu 
Hilmi Uran ittifakla seçilmişlerdir. 

Bundan sonra IG.tiplikler seçimi 
olmuş ve Edhem Menderes , Hay· 
rııllah Diker, Cavit Oral , Vcdit Ôz
goren, Hılmi Altay ittifakla intihap 
edilmişlerdir . 

Riyaset divanı bu suretle teşek
kül ettikten sonra dakikalarr.a de· 
vam eden bir alkış ıuf anı içinde 
Mılli Şefımiz ismet lnöniı kürsüde 
yer ~lmışlar ve konuşmaya başla· 

mttlardır. 
MıUi Şchmi7. Kurultayı , Ebedi 

Şcfuaızin hatırasını tazi1,, takdis için 
beş dakika sükuna davcı eylemiş· 
!erdir . 

Milli Şefimizin nutukları ay nen 
şudur : 

Büyük kurultayın sayın üyeleri; 

Cümhuriycl Halk Partisinin be
şınci kurultayını açıyorum. Yüce şah
siyetlcrinizi muhabbetle selamlarım. 
Sızin temiz hislerinize de tercüman 
olarak bir ferdi olmakla gurur duy
duğumuz Türk milletini saygılarla 

anarım. 

Kurultay 
hDrmetle 

.. 

1 

' 

Ebedi 
takdis 

Şefi 
etti 

ERİYORUZ 
ta1in sayin tiyeler cumhuriyet hiiku 
m~inin geçen kurultaydan beri mem· 
le tt~ taahakkak ettirdiği faydalı 
işi ri ve aziz halkımızın resmi ınüesc· 
seselcrden teminini arzu ettiği dilek
leri elinizdeki hiilasalarda lefemıatile 
bulacaksınız güzel vatanın her sahada 
geniş mikyasta iınar edilmesi yüksel. 
lilmesi ve kuvvetlendirilmesi durmak 
bilıniyen bir gayr<. tle devam etmekle· 
dir. Bırbirile mandi ve manevi ırtibatı 

olınıyan _dağınık parçalardan mürekkep 
harap hır memleket en uzak köşeleri 
arasında hir aile efradının irtibatı gib: 
sıcak bir alaka ile bağlanmış muazzam 
bir kitle olma~ yohındadır. onürnli7.· 
deki senelerde bu çalışrnala rıml7.ln 
ncticeler~ııi daha parlak olarak gÖ7.e 
çaı par bu hale ga t ireceıııimize kati yen 
güveniyoruz. lıiikürneıin icraat prorc
rnmının !efer nıatıle bü) ük kurultayı 
yoıınıık ısleıneın fakat bir iki noktavı 
baılıca mesele olarak büyük kurulta: 
yı tıuznruna arzctmek isteı im. 

Onumüzdeki senelerde nufusumm•. 
un çoğunu teşkıl eden köylümüzün 
gerek tahsil gerek geçim hususunda 
sc\·iyesini yükseltmeyi başlıca hedef 
tut~cağız b~ı h.ısu-.ıa elde edecegiıniz 
netı_celere çok ehemmiyet ve kıymet 
ven yor uz, 

Kati olarak inanıyoruzki köylü· 
ınüziin tahsilini ve maişetini daha 

yüksek bir dereceye vardırdığımı7. 
gün mılletimi1in her sahada kudreti 
bugün gi.iç tasavvur olunacak kadar 

}Üksek ve heybetli olacaktır aziz 

aı kadaşlarım: memleketimizin müda-

DEGERLJ BlR GENCİMİZ 

Dün sabah ·feci bir 
cinayete kurban oldu 

Kimyager Ahmet Rıza dün 
sabaha karşı evinde vuruldu 

• 

· · d çok feci Evvelki gece şehrırnız c . , . 
. . · Jeketıınızın 

bır cınayct olmuşdur. mem 
d 1. . d k' yaaer Ahmd <~ger ı gl'nçlerın en ım & • " 

· · de oldu· Rıza lşcen sabaha karşı evın 
rülınüşt ür. 

Cinayet nasıl oldu? 

Ogün Rıza lşcen öğleden sonra 
· d k ma kadar cvın en çıkmamış ve a şa 

hahçesinde meşğul olmuştur · akşam· 
da evinde kalmış ve saat onit kadar 
küçük yigeni beraber oturmuşlardır. 
bu saatdan s.:>nra yigeni karşına bu· 
hın-:ı.n •:vlerine dönmüş ve Rıza lşcen 
evde yalnız kalmışdır. Yalnız bah_çe· 
de hrığçev.ını yatmaktadır. saat . uçe 
do~nı bırdenbire bir ses eşıdılıyıır. 
ve Ahmet rıza lşcen bahçede bulu· 
n ın hizmetçisıne bağırıyor. hırsı1. var 
yctış t 

Bu sese uyanan hi1.melçi cevap 
• 1 

ver ıyor geliyorum ! 
Mu sırada bfr tabaoça patlıyor. 

ve inler bir halde bulunuyor. yalım: 
- Vuruldum .. ölüyorum. di}C bıl 

111i9 ve ancak on dakika ynşamişdıı. 
Bunun üzerine derhal müddei 

umumiliğe ve polise haber verilmiş 
müddei umumi Ahn,et Tevfik ve baş 

müddei umumi muavini Şeref gökmen 
vak'a mahaline gt·lerck tahkikata başla
mışlardır. vak'a mHhalinde geç vakla ka 
dar devam eden tahkikattan sonra Ah 
met rıza lçcenin naşi Otopsi yapılmak 
ü1.ere Morga nakl edilmiştir: Şimdıyc 
kadaı yapılan tahkikattan cinavetin se 
hebi hırsızlıkgorülmektedir. 

Sabahleyin erkenden yapılan feci 
cınayet haberi şehrimızde derin bır le 

essür uyandırmışdır. Ahmet Rıza İşcen 
uı.un yıllar E kek ve Kız liscle~.indc 
ogrctmcnlik yapmış, çalışkan, ınute~cb 
his ve degerli bir mektep çocuğu ıdı 
kendısinin böyle menfur hir cinayete 

k b~n gitmesi sayısı çok fazla olan 
ur " d" " 

dostlarını büyük bir acıya uşur-

ve bekçi anahtarı kendisinde olan ka müştür. h t d·ı r E 
b "d Ölüye 1llahdan ra mc 1 e şı 

puyu açmak üzere koşuyor.. 11 mu ' ş . j • ve 
dc:t zarfında polis ve bekçilerde ye· mebusumuz Bayan c~n~.ı ~~~:iıı~m:lc 
lişrnişlcrdir. içeriye girildigi :ıeman Ah 1 ailesinin acılMınada hulun 
met rıza lşcen merdivene dayanmış ortak oluruz. 

-
Suriye kabin esini Şeh
bender kuracakmış? Beşinci büyük ~ urultayda parti· 

miz.in kahraman müessisi sevgili A· 
latürk'ün aramız.da bulunmamasını dü· 
şünerek derin bir elem içindayiz. 
Atatürk büyük milli davayı millet 
ıçiııde vücullandırırken kurultayı ana 
ıemel ittihaz. etmiştir. Kurultaya de· 
rin itimadı ve itıbarı vardı. Bize bü
yük siyasi partiyi sağlam ve sarsıl

maz rejımi, vatanın umranını ve iyi 
istikb;llini temin etmiş olan ebedi 
Şefimizin hatırasına tazim için kurul· 
la~ ı beş dakika sükuta davet ede· 
rim. 

• 1 

j faa kudretine ötedenbPrİ verdiğimiz • f _ 
ehe~miy~t ~illetler arası vaziyetıer-ıY eni bir Surıye - ransa mu 

Sayın arkadaşlar: 

Beşinci büyük kurultayı bütün 1 
vatanı gönülden kaplıyan nıüsbet şart· 
lar iç ınde açıyoruz. Partimiz vatanın 
kıymetli cvladlarını bağrında topla
mış, her vatandap müsavi ve şamil 
emniyet ve hizmet şartlarını filen te
rnin etmiştir. Geçirdiğimiz tecrübeler 
Türk milletini iftihar olunacak bir 
siyasi olgunluk ta milletler ailesinin 
temiz ideali. satlam kar~kterli bir 
uzvu olarak tebarüz etmiştir, Türk 
milletinin Cümhuriyet rejiminde en 
iyi:ıesanüdü bulmuş olduğuna en şüp· 
heli nazarlar kani olmaktan başka 
Çare bulamamışlardır. 

Büyük millet meclisinin son se· 
çimi Türk milleti için hakiki bir mu· 
v~ffakiyettir. 

Arkadaşlar vatan mukadderatını 
eline alacak yeni büyük meclisi se. 
çerken, ciddi bir vaz.if e hissile alaka 
gosıermişlerdir. Partimizin yüksek 
idaresi ile halkın samimi reyini mil
ı,:t vekillerinin seçiminde birleştir
mek teşebbüsü, cesareti artıran kat'i 7c m_üa.bet bir muvaffakiyctle netice-

leknmı.ıtır ·b:•_rtimiz bu teşebbüsü mem
e ctın . utun seçimlerinde daha ge· 
nış mıkyasta tatbika çahşacakhr. 

Aıiz arkadaşlarım; 

1 
Siyaset hayalında tecrübe gcçir

mi~ adamlar olarak memleketimizin 

1 ', 

; 

j 
dekı rnn ıııkışaflar dolayısile bir kat . • • bazı r lan m iŞ 
daha artırmıştır. Biigün İnsanlık, mil· ' ahede prOJCSI 
ldler arasında ciddi bir emniyet 

huhranı geçirmektedir. bir <,ok mil· 

Mlllf Şefll1'1z ismet inönU 

1 

!etler bekleıııniyen fırtınalara ansııın 
maruz kalmak endişesi içinde huzur 

suzduılar. Halin en bü 1 ük tehlikesi ı ihtiyacına ve bünyesine en uygun olıın 
halk idaresi usulunu kemale getirmek 
idealindc~iz Ru yolda temiz. yürekle 
çalışıyoruz. bizden sonra gelecek va· 
tandaşlara milletimi1.in siyasi hayalın 
da ilerlemiş bir seviye terk etmek 
başlıca ~melimizdir. 

iyi bir halk idaresinin siyasi ida· 
rede ana prensipleri her nevi seçim· 
lere halkın samimi olarak i~tirak el· 
mesi ile hükumetin ve Büyük Millet 
Meclisinin faaliyetinde hııkiki bir 
milli mürakabenin şüphe götürmez 
bir tarzda bulunması ile hülasa ede. 

biliriz. Mebus seçiminde oldugu gibi 
Parti inıihaplarında ve Belediye İn· 

tihaplarında yer , yer ansızın yeni 
intihaplar vaparak teşkilatımız üze· 
rinde halkın muhabbet ve itimadını 
daima yoklamak ve kuvvetlendirmek 
kararınday•z.. Büyük Millet Mec!isinın 
faaliyeti vatandaşlara hakiki bir hu
zur verecek surette feyizli bir teka· 
mül halindedir. Hnkümet işleri millet 
Vek illerinin ciddi bir murakabesi al
tında olduğu halde bütün gayretler 
Cümhuriyet hükumetinin itibar ve 
muvatrakıyetini artırmak yoluna mü. 
teveccihlir. Halkın seçimlere yakın 
alakası ve Büyük Mıllet Meclisinde 
millet haklarının açık murakabesi 
idealleriyle nifaka ve anarşiye mahal 
vermemek zaruretlerinin beraber yü• 
rüyebilecetine inamyoruz.Bpyuk mil· 

- Gerisi ikinci sahifede -
lctiıııizin ,11 zusu ve aklıselimi milll·t ı 
Vekillerimizin ve Parti tcşkilfıtımmn 

yüksek mei'.iyellcri hize nıuhlelır icap
lar arasında ahengi ınulıafd:t.a etmek 
gibi çelin bir vazifeyi kolnylaşlır· 

nıaktadır. 

Büyiik Kurultaya takdim etıigi

ıniz nizaınr.ame projesinde Büyük 
Mıllet Meclısinde Cüınhuriyel !faik 
Partisinin bir de müstakil gurubunu 
diişiindük. Bliyiik Kuı ultaydan vazife 
alan ve Parti Genci Başkanın farksız 

başkanlı~ında ı;alışacak o!aıı inti7aın 

içinde ~uurlu ve çalışkan bir müsta
kil gurubun icı a mevk iiııd e ol;ın 

Millet Vekilleri ekseıiyetine ve hli· 1 

kümetine esaslı bir yardım temin 
ederken büyük milletimize de kendi , 
işleri için yeni bir teminat hazırlı- ı 

i EN BÜ'(ÜK BİR 
ı DAVAMIZ . 
1 

\ 
yacağını ümit ediyoruz I 

Aziı arkadaşlarını. 

Parti teşkilatımızın V•' halkevlcri· 
nin vatanın siyasi kullu kültürel ve 
içtimai t.:kamülünde verimli çalışma· 
lan her suretle teşvik ve talebetınek 
istiyoruz nif.-tki ve her türlü ; fenalık
laıı anlıyacak her türlü eyilikleri ya
pacak ve ögretecek o bir milli mt"ka· 
nizmayi partimizin Iaaliyt"tinde esaslı 
olarak bulabilecegirnize kaniiz parti 
teşkilıtlımız öııiimüzdeki devrede isti· 
datlııra yol veren bir genişlikle müsbet 
faaliyetlerini merkezi idarenin daimi 
teftisine tabi görecektir. Büyük kurul-

köylerimizin 
kalkınması 

Ankar,a : 28 - Dahiliye Veka 

leti, rejimin en büyük davası olan 

köy kalkınması üzerinde radikal ted 

birleri ihtiva eden bir programın ha 

zırlığile meşguldür. 

Hükumet Beşinci Büyük Mıllet 
Meclisinin ruznam~sin<le bulunan ve 
hükümsüz evrak arasına giren yeni 
köy kanunu projesinin encümenler 
ru~namesine alınarak tetkikini iete
ıniştir. 

Yeni proje, Dahiliye Vekaletine, 
köy kalkınması üzer inde şumullü, 

radikal bir faaliyete başlamak im· 
kanını v~ren hükümleri ihtiva et· 
mektedir. 

Halep: 29 (Hususi ınuhabiriııfrı· 
den) Sııriyede kabine buhranı de· 

. d alınan ma· 
vanı etmektedir. Şam an . Etı· 
1• " • • hur Haşım .t· umata gore reısıcuın .. 
. ' d partısı er· 

sı milli blok ve şehben er R .. 
11 ştır. eısı 

kftııı ile bir konuŞllld yapıı 
1 
•• 

1 1 der par ısın-
nını hurun doktor .şe ı ıen . . . ·ı·r kablnesı kur· 
den müteşekkil hır ılı a " 1 1 dul'rıı soy en· 
mak teşebbüsünde bu un li 

ıııektedir. 
1 an haberleıe 

Samdan aynca a ın 
" .,, S . ·ı Fransa arasında ya-gorc. urıye ı e . 

pılması mevzuu bahi~ olan yenı ın~· 
kk da bazı şa· ahedenin esasları ha ın . 

1 
ra 

yialar dolaşmaktadır. Bu şay~al ~ 
d cs·ı.-;ları ı ıtıva 

göre yeni ınualıe e şu · ' 

t!lnıektcdir. . . . 1 Hata· 
1936 ıııuahedesının ılgas ' 
S . d te·11amen ayrılnıasınııı 

yın urıye en · 
-~-

D.!hiliye vekilimiz B. faik Ô:u 
trak'ın bizzat meşgul olduğ~· d 
en mühim meselemiz, yaz talı ı ~v 

k unlaşması ta • 
resinden sonra an .. " ·h 
min edilen layiha ile bugunun ı .. 

• 1 karşılıyan mu
tiyaçluını tamamıy e 
f'yyidelr re sahip olacaktır. 

L 'h 18 bölümde 175 madde 
ayı a I t Umumi hü· 

olarak hazır anmış ır. . . . .... 
kümle,c tahsis edilen bırıncı bolum 
de nüfus miktarına göre topluluk· 

far; köy, kasaba ve şehir olarak 

üçe ayrılmaktadır; Nüfusu iki bin· 

-Gerisi ikinci sahifede -

ka uulii, Ccz.ire Lazkiye 'e Cehellitdü
ruz mıntakalarında mu haf ızlıklar için 
(vilayet idare.si) kanununa tevfikan birer 
idare tarzının kabul ve bundan doğa
cak va1.iyctlcrin bir cını i vaki olarak 
tanınması. 

Yukarıdaki esaslar, Suriye hükii· 
ıneft ve muhibbi tarafından kabul edil
dikten sonra mandater hükümet Suri
ye ile Irak - lngiliz muahe?esinc 
benzer bir muahede aktcdeceklır. 

lstihbnratınıa göre. bugün Cebc
lüddürüzde resmi daırclerde bile Su
riye bayrağı kaldırılmış ve verine diir
zii bayrakları çekilmiştir. 

M~cliste Bütçe 
müzakereleri 

Ankara : 29 ( Telefonla )- Bu· 
gün toplanan Büyük Millet Mecli· 
sinde 1939 bütçe müzakerelerine 

devamla Ziraat Vekaleti bütçesi mü· 
zakere ve kabul edilmiştir. Bundan 

sonra Milli Müdafaa hava , kara 1 

deniz, harita ve askeri fabrikalar 

Umum Müdürlüğü bütçeleri nıiiza
kere ve alkışlarla kabul edilmiştir. 

Meclisin yarınki toplantısında da 

Muvazenei umumiye kanunn mü· 

zakcresi yapılarak 1939 bütçesinin 

heyeti umumiyesi katiyet şr:klini 

alacaktır, 



C. H. Partisi beşinci 
Büyük kurultayı 

}ı~------1------·----·----·--, ı Greko-Romen 
n ~ !hl c§) lb> ~ ır o ~ ır ı : reş birinciliklel 

'----------------·-------------------------------' Ankara ; 29 ( Telefonla) ...... 

- Birinci sahifeden artan -

budur. Milletler arasındaki bu emni. 
yetsizlik bügünkü halile devam ede
mez. Bu hal ya milletlerin şuursuz 

bir surette birbirinin boğazına atıl
malarına sebep olabilir yahut da ni· 
hayet aklı selim galebe ederek mil· 
Jetlerin huzur içinde müşterek bir in· 
sanlık hayati yaşamaları için yol 
bulunabilir. 

Kurultayın samimi dileğini ifade 
ettiğimi bilerek söylüyorum ki : 

Biz milletler arasında emniyetin 
avdet etmesini temin edecek çare 
yi sempati ile selamlıyacağız. Bu 
bahtiyar neticeye varabilmek için 
her milletin hakları· ve vazifeleri o· 
lacaktır. Bunların hulüs ile konuşul
ması lazımdır. Fakat her şeyden 

mühim olan bir ana prensibin bü· 
tün milletlerin vicdanında s:ırsıl· 

maz olarak yerleşmesi gerektir. O 
da nüfusu çok milletler gibi nüfusu 
az milletlerin de mustakil ve milli 
bir hayata müstahak olduklarının 

samimi olarak kabul edilmesidir. 
insan cemivetlerinin büyükleri ta· 
rafından yutulması mukadder ol· 
duğu nazariyesini hiç bir yer için 
kabul etmiyoruz, kabul etmiyeceğiz. 
Benliğine ve şuuruna sahip olan her 
milletin dokunulmaz müstakil bir 
devlet olarak yaşaması hakkı insan· 
lığın sarsılmaz müsterek bir aki. 
desi olarak tesbit olunmak lazım
dır. Beynelmilel ''münasebetlerimiz· 
de bizim zihniyetimizde bulunan 
devletlerle müşterek ·prensip ve 
emniyet davası bizi müşterek cep
heye sevk etmiştir. 

Siyasi anlaşmalarımızı ve itti· 
faklarımızı bu zaviyeden görme
lidir. Balkan paktını ve Saadabad 
paktını bu samimi arzularla kuran. 
lardanız Bütün Avrupayı kablıyan 

~on emniyet buhranı içinde Türk • 
f ngiliz ittifakı hiç bir tecavüz fikri 
beslemiyen fakat kendi ·emniyetle
rimiz ve müşterek sulh ve insanlık 
ideali icin alınmış • hir taahhüttür. 
Bu müşterek sulh ve emniyet ide. 
alini takviye edecek diğer taahhüt. 
!erden de cekinmiyece~iz. Biz kom· 
şularımızla her türlü ihtilafı hallet . 
tik. Şimdi samimi olarak onların 
emniyet içinde bulunmalarile ala
kadarız. 

Komşularımıza gelecek tehlike· 
leri bir adım sonra bize gelecek 
tehlikeler gibi önlemek için ikti
darimızda olan tedbirleri 'alaca~n. 
Size memnuniyetle söyleyim ki Sov 
yellerle münasebetimiz her zaman 
dan ziyade "sıcaktır ve karşılıklı 
itimada müstenittir 

lki memleketin birbirinin emni· 
yetine ve saadetine yakın ve ciddi 
bir alaka ile merbut olduğunu zik· 
retmek benim için hakiki bir zevk· 
tir. Fransa ile aramızdaki yakınlığı 
bitmek üzere olan tek meselenin ya· 
ni prensiplerin de lemamen müta. 

rağmen insanlık yeni boğazlaşma 
afetine uğrarsa Türk milletine bu 
mücadelede kendine düşen mede· 
niyet ve insaniyet vazifesini kah
ramanca hiç tereddüt etmeden ve 
hiç bir dehşetten ürkmeden hak. 
kıyle ve temamiyle yapacaktır. 

1 ürk milleti yük sek ideal ve ha 
ya ti menfaati kendisile ber c1ber olan 
milletlerle beraber göz kamaştıra
cak yeni kahramanlık menkibeleri 
yazmak için temamile hazır ve kati 
olarak karar vermiş bir h;:ıldedir. 
Bugün ihtilaf halinde olan milletle· 
rirı hiç birisinin yaşamak hakkını ve 
yüksek insanlık vazife ve meziyet 
!erini az t;:ıkdir etmek hatasına düş
müyoruz. Tekrar ederim ki herke-s 
için yer yüzünün nimetlerinden is· 
tifade edecek bir sulh imkanı sami · 
mi temennimizdir. 

Sevgili arkadaşlarım 

YURD iÇiNDE 

Altın alım 
ve satımı 

Alınan malumata göre, büküme 1 
timiz kıymetli madenlerin alım sa. 1 
tımı hakkında bir kararname neşret ı 

mi; tir. bu kararnameye göre yurdu· ı' 
muzun içine altın ve saire gibi her 
dürlü kıymetli maden s;ıtışı s"rbestce 
yapılacaktır. fakat altının huJud dı J 

şı memlelcetlere satılması katiyyen 
yakastır. Zinet olarak seyahata çıkar 
ken takılacak kıymetli madenlerinde 
mikdarı, seyahata çıkacak şahsın İç 
timai mevkıa uyğun olup olmadı 
ğı sıkı bir surette kontrol edilecek, 
bu suretle altın kaçakçılığın;ı müsa 
ade edilmeyecektir. 

Troya hafriyab reisi 

Prf. plecen 

Yurdu içinde masumane çalışan 
ve hakları için mecbur olursa son 
bir kitle gibı birlikte şahlanmaya 
hazır olan büyük Türk milletinin 
mii messillerisiniz. Temsil etmekle 
iftihar ettiğiniz biiyük millet insan. 
lık ailesinin asil ve kudreli bir mes· Müze müdürü Yalman 
nedidir. Ka~r~m~.n ~illetim!zin var· 'yalgın la tetkikler yapacak 
lığı insanlık ıçın olçulmez bır kıymet 
ve bulunmaz bir nimetir.: Bu var· 
!ık milletlerin farksiz olarak birbir · 
lerile insanca geçinmeleri için tesiri 
ihmal kabul etmez bir teminattır. 

Arkadaşlarım 
Sade vatandaşlıkta en büyük 

şerefi duyan cumhuriyetçiler olarak 
milletimizin hizmetlerini iyi ifa et· 
mek aşkı bütün varlığımıza hakim. 
dir. Partimizin aziz andı vazife ica. 
bını en asil bir borç tanımaktır. 

Kurultay Çarşamba günü saat 
10 da toplanacaktır. 

-----
KUDÜS MÜFTÜSÜ 

Emin Hüseyninin 
evinde bir aşk 

faciası! 

isken derun; 29 (Hususi mu ha· 
birimizden) - Berut civarında ika· 
met etmekte olan f ilistin müftüsü 
Emin Hüseyninin evinde bir aşk •a
ciası olmuştur. Müftünün uşakların· 
dan birisi diğerini bıçakla öldür 
müştür. . 

Müftünün evınde, Mehmet Ali 
Af gani ile Beşir Ali adlarında ikı 
uşak vardır. Ve bu uşakların ikisi 
de evlidir. Mehmet Ali Af gani 
gönlünü, arkadaşı Beşir Alinin karı 
sına kaptırmış, Kadında onu se"
miştir. iki aşık bir müddetd~nheri 
böylece ~eşlerine hiyanet ederek 

igayrimeşıu hayatlarına devam edi-
yorlarmış. . .. 

Beşir . Alı ışın farkına varmış 
ve karısını kollamağa başlamış ve 
nihayet evvelki: gece onu kendi o 

1 

Dün aldığımız malum'ita göre, 
Trova hafriyatının reisi profesör Ple 
cen ile müze müdürümüz Bay Yal·. 
man .Yalgın bölgemizdeki tarih eser 
leri kaynaklarında geniş bir tetkikler 
de bulunacaklardır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü kısmen 
bulutlu, hava rüıkarlı idi. erı çok 
sıcak 25 dereceyi bulmuşdur. 

1 BiR EVi 
1 SOYDULAR 

Hava Kurumu muhase
becisinin evini soydular 

Evvelki gece, şehrimiz Tayyare 
Cemiyeti muhasebecisi Bay Turan 
Durunun Şahzade mah~llesindeki 

evi soyulmuş altı yüz liralık mücev· 
herat ve sairesi çalınmıştır . 

İdman yurdu-Tarsus ınaçı 
berabere bitti 

Pazar günü ~ehir Stadında ya· 
pılan idman yurdu - Toros futbol 
maçı 3 - 3 berabere neticelenmiştir. 

dasında aı kadaşı ile bir yatakta 
görünce bıçağını çekmiş ve Meh 
met Ali Af ganiyi ö!dürmüştiir. Jrn 1 
darmalar katili yakalamışlardır 

Beden 
men 

Terbiyesi eğit
kursu açılıyor 

Sporcu gençlerimiz için 
çok güzel bir fırsat 

Askeri lisesi jimnastikhanesinde ya 
pılacak ameli imtihanda hazır bulu 
nacaklardır. (Nazari imtihan yok 
tur.) 

Türkiye Greko-Romen gürcf 
sabakalarına devam edilmiştir· 
akşa ın saat 18 de hı tam bullll 
reşler neticesinde aşağıdaki ! 
çiler siklctlerinin birincisi " 
lardır : . ..J 
56 kiloda Hüseyin : Milli tald" 
61 .. Kenan • 
66 • Yaşar • 
7 ı . Celil ,, 
79 • Adnan ,, 
87 Mustafa : ,, H 

Ağırda Mehmet Çoban ,, ; 
Takım itibariyle tasnifte lıt 
birinci, Çoıum ikinci , An'ıll 
lzmit üçüncü olmuşlardır. 

Beden Terbiyesi genal direktö· 
rlüğü, lstanbulda altı av tahsil miid 
detJi bir beden terbiyesi ve spor 
eğitmen kursu açacaktır. Kurs ley 
lidir. Jaşe ibate, spor elbise ve mal· 
zemesi, kırtasiye ve kitap kurs ta· ı 
rafından temin edilir. 

Kurs 26 Haziran 939 pazartesı 1 
günü tedrisata baş1ıyacaktır. Aşa· 
ğıdaki evsafı haiz olup bu şartları 

kabul edenler vesikaları ve altı ve. 
sika fotoğraflariyle fstanbulda Cağa 
!oğlunda C. H. P, binası dahilinde 

lstanbul dışınJaki şehir ve ka· 
sah;:ılarda bulunup şeraiti l:hımeyi 
haiz olanların ve bu imtihane gir
mek istiyenlerin de 3 üncü maddede 
yazılı 15 Haziran 939 tarihine ka· 
dar evı aklarının lstanbul Beden ter 
biyesi bölge başkanlığına gönder· 
miş olmaları ve 4 üncü maddeye 
göre 22 Haziran 939 da da imtilıara. 
gırmek üzere Çengel köyünde Ku. 
leli lisesi jimnastikhanesinde bulun· 
malan lazımdır. Kursa kabul edil· 
d ı ki eri tebliğ edilinceye kadar ta 
!iplerin her türlü masrafları ketıdi · 
le rina aii ttir. 

1 Ankara - Samsun fi~; 
hattını n açılması uıest 

1 

Ankara : 29 (Telefonla)"~ 
ci Hava programımızın, tat~ 
başlanmaktadır. Ankara • Sa 
hava postalarının işletihnesioe 

Is tan bul beden terbiyP.si Bölge baş · 
kanlığına 15 Haziran 939 zevaline 
kadar müracad ve evraklarını tevdi 
ederek kayıt olunac.ııklardır. 

22 Haziran 939 perşembe günü 
saat 15 de Çengel köyünde Kuleli 

• 

En büyük bir 
davamız 

Birinci sahifeden artan -

den fazla da olsa i evleri dağınık 
köylerin bir topluluğu iki bin nüfusa 
baliğ olmadıkça kasaba olmıyacaktır· 

Yeni layihanın 18 bölümü şun· 
!ardır: Umumi :hükümler, sınıf iş· 
leri, köy işleri ve İş programla· 
rı, köy gelirlerı, giderleri ve bütçe 
si, seçim işleri, dernek ve göreceği 
işler, köy encümeni ve göreceği iş 

ler, muhtilr ve görece~i işler, köy 
memurları, köy zabıtası, encümenin 
göreceği davalar ve dava görme 
yolu, istimlak işleri, köyler arası 

ortak işler ve birlikler; dernek en· 
ciimen ve muhtar kararlarına itiraz 
yolu, ceza hükümleri, icar ve

0 

haciz 
hükümleri, kurslar, türlü hükümler. 

Proje kanunlaştıktan sonra Da· 
hiliye Vekaleti ilk seçimi müteakip 
heryerde ziraat İşlerinin en az oldu 
ğu bu mevsimde vilayete ve kaza 
merkezlerinde köy muhtar. aza ve 
katipleri için vazifeleri öğretilmek 
üzere kurslar açılacaktır. Kusrl.ua 
muhtarların ve katiplerin devamı mec 
buri azaların devamı ihtiayri olacak 
tır. Her koyden vazifelerini öğre
nip kavramış olan en az beş kişiye 
tişinciye kadar kursların devamı mec 
buri olacaktır. 

Bu kurslar için devlet ve husu· 
si idarr. bütçelerinden yardımlar ya 
pılacaktır. Köy kalkınmasının niha· 
yet bir kültiir meselesi olduku göz 
Önüne alınkrak valilere ve kayma· 

kamlara asli vazifelerine halef gel· 
memek şartiyle devlet, belediye, hu 
susi idare memurlarına ve muallim · 
leri bu kurslarda vazifelendirmek 
selahiyeti verilmiştir. Köylere ait yol 
ların, kanalların. köprülerirı sair na
fıaya ait işlerin keşif ve tetkikleri, 
yerlerinin tesbiti icabında idare ve 
Mzareti lüzumunda valilerin emriy· 
le devlet ve hususi idare mühendis 

:ve fen memurları tarafından yapıla 
caktır. 

Vekalet, bütün köy işleri için en 
kestirme hal çarelerini ihtiva eden 
layiha kukümlerinin temamen tatbi· 
kini temin maksadiyle tedbirler ala 
caktır. Merkez kazalarında valiler 
veya vali .muavinleri kazalarda kay
makamlar nah\ye müdürleri de ha· 
zır olduğu halde bütüt muhtarları 

ve köy azalarını merkeze toplıyarak 
bu kanunun maalıni bunlara anlata· 
caklar ve anlatmalarını temin ede-
cekler ve kendilerine birer nüsha 
vereceklerdir. Keyfiyet üç nüshalı 
bir mazbata ile tesbit edilip bir nüs 
ha da Dahiliye vekaletine gönderile 
cektir. 

Vekalet yeni layiha ile bütü~ 
idare amirlerini köy işleriyle çok ya 
kın bir surette alakalandırmakta ve 
vazifelendirm~ktcdir. idare amir ve 
m,..murlarının muvaffakiyetle rinin 
baş şutı arasında köy işlerinde elde 

edecekleri neticeler müessir olac•ktır 
Büt~n köylerde hazırlanacak o· 1 

lan kalkınma programlarının tatbikini 
tam bir kontrole tabi tutmak içın ı 
merker. teşkilatının da takviy~si ih· 
timali vardır dahiliye vekalctimir. r 
köy işleriyle bizzat uğraşacaktır. 

kında başlanacaktır. J 
Hatay - Suriye arası 
kullanılan Lese Passl 

lskenderun : 29 ( Hususi ),..... 
riyeden Hataya gelen yolcu.ıa."v 
daki emniyet dairesi verdıt1 J 
Passelere hala .. Müstakil lsk 
run Sancağı ,, yazmaktadır. 

!-iatay Dahiliye Vekaleti 1" 
mim yaparak bu gibi ibareli ~ 
Passclere sah1p olan yolcuları~ 
taya sokulmamasını, ancak, .. ' 
devletine gidecektir • yazılı 
Lese Passelerin kıynıetı olduP 
bildirmiştir. 

------------------j 
l-RADY9 

B UOÜNKÜ PROORA,.. 

TÜRKiYE RADYO DIFüZIYd 
POSTALARI TÜRKiYE RAOY(} 

ANKARA RADYOSU 

SA L 1 30/~/939 

12.30 Program . 

12.35 Türk müziği {Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı 11 

ve meteoroloji hab~rlcri. 
13.15 Müzik (Karışık Pıosr' 11 

Pi.) 
13.45 - 14 Konuşma (Kadıll 

ati) : Ev hayatına dair) 
18.30 Program. f'I 
18.35 Mü7.ik (Operetler -
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği ( F .. sıl tıe 

ııl 20.00 Memleket sdat ayarı, 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Tüık müziği 1 - ud~ 
rcfin Hüzzam Peşrevi. 2 - /' 
lrsoyun Hüzzam şarkı: (H.ttırınd• 
sın) 3 - Faız Kapancının J·Jıl~ 
şarkı : (Seni gördü o ş;:ıfak ... ) 

1 
Santur taksimi 5 - Şükrü Şerı0 

mahur şarkı: (Bu sevda ne tatlı)) 
Hıcu türkü (Basta girdim üıürrıe 
Halk türküsü : (Şu dağları (Jel 
8 - Ali efendinin Hicaz şart.:ı: 

bık kaldığımız Hatay meselP.!inin r 
hallinden sonra hiç bir kuvvet bo. 1 -

YIL 
DÖNÜMÜ 

MÜNASEBETILE 

zamıyacaklır. iki memleket ve mil · 1 
lelin menfaatlarını o kadar müşte· ·ı 

Dün, 1453 
senesinde 

Bizansın su 
kutunun486 
tıncı yıldö 

---------------, mur kaşlım} 9 - ~uzinak şarkı: 1 

1 S tan b U J Un feth I
• Rivayete nazaran bu muharebe si: geceler) 10 - Musa ~üre;t, 

de Fatihin ~sadrazamı Halil paşa Huzzam ar,kı : (Sen sankı b 

R 1 d .. I k T" 21.00 Konuşma 

rek görüyoruz. • 

Aziz arkadaşlar; 
-~ 

nümüdur. 
ikinci Sultan Mehmed, nisanın 

altıncı günü fstanbul önünde görü· 
nerek çadırını lğrikapı karşısındaki 
tepe arka.;ına kurdu . Askerleri Mar. 

maradan Haliçe doğru yayılarak şeh 

ri kuşattı. Sağ cenahında yüz, sol 
cenahında elli bin asker, arkada yüz 

bin süvari vardı. Böylelikle padişah 

on beş Yeniçeri ile, merkezde bulu
nuyordu. Zaganos paşa da Galata 
tepelerini tutuyordu. Fatihin bilhassa 
topları ehemmiyetliydi ; hasmınınki 

ne faikti, Bunlardan en büyüklerini 

Topkapı karşısına yerleştirdi. Seyyar 
kuleler nevinden de hücum vasıtaları 

mevcuddu. Denizde ae Bahaoğlu 
Süleym,m kumandasında donanma 
mevcuddu. 

Bizanslıların kuvveti, ecnebi mc 
nabiine göre sekiz dokuz bin arasın 

daydı. Otuz beş bin kadar da eli 

silah tutan ahali ve gönüllü mevcud 
du. 

lstanbulu müdafaa eden donan 

ma 29 har'> gemisinden ibarettir. 

Fakat o zamanın vaziyetine fgöre 

surlar ve limandaki zincir, m€:dafile· 
rin pek lehindeydi. 

Gerek muhacimler, ger('k muha 
ripler taş atan adi mancııııklar, keza 
taş ve ok atan katapüt isimli mancı 
nıklar, Rum atesi denen ve suda 
yanan .. grejua., kullcınmışlardır. 

Denizden ve karadan yapılan ilk 
hücümlar kar etmedi. fatihin bu 
muhasara esnasında donanmasından 

bir kısmını Dolma bağçeden kara 
taıikile Balat ve Ayvansaray öniine 
indirmiş olması harika addedilir. 

Galatada bulu:ıan Latinler ğö· 

rünüşte bitaraf kaldılarsa da hakika 
tte Bizanslılara yardım ettiler. Son 

imparator Kostantin şehrini kahra· 
manca müdafaa etti. 

Milletler arası vaziyetinin bugiin 
kü buhranında memleketin müdafaa 
vasıtaları başlıca göz önünde tut· 
tuğumuz bir mesele olduğunu söy. 
lersem bunu tabii bulursunuz. Cüm· 
huriyet hükumeti temiz idealleri 
meriyette ve itibarda tutabilmek 
için Türkiyenin müdafaa kuvvetinin 
yüksek bir derecede bulunmasının 
hakiki ehemmiyetini müdriktir. Tür
kiye şuurlu ve kuvvetli varlığiyle 
yalnız kendini korumakla kalmıyor, 
insanlık ailesine ve sulh mefküresine 
ciddi bir hizmet ettiğine de kani 1 
bulunuyor . Bütün temennilerimize -----------------·-------------------------

um ar an ruşvet a aıa urklerin 21 15 E h 1 h ·1 1 f(arıı . s am, a vı a , 1 
maneviyatını bozmak, muhasarayı - nukut ve Ziraat borsası (f•Y' 
kaldırtmak istemiştir. 2 I.25 Neşeli plaklar - R· ,f 

28 Mayısta umumi hücum hazır 21.30 Müıik (Radp) OrkeS~ 
landı. Padişah ordusunu gözden ge· Şef : H . Ferit Anlar) a) Ad

8
111 

çirdi. Ve ferdası gün. muhasaranın Allegro b) Andante c) Mcnue 
Trio ç) Allegro spiritosu E) 1 53 üncü günü, sabahleyin şafakta Norveç dansları' Ocf. ~5, a) .A ~ 

başlıyan bir taarruz neticesi şehir ınarcato b) Allegretto ıaranq 
hücum merkezini teşkil eden surlar graı.ioso c) Allegro m1>dcratO 
bölgesinden sukut ttti. Marcia ç) All<>gra molıo - .A0, 

lstanbullular ve umumiydle türk rak : Slav Dansları a) Nr. 8. ~ı 
so c lento b) Nr. 7, A llegro 

ler bu mühim hadisenin her yıldö· _ J. Hrahms : Macar Danslar'• 
nümündc Fatihi şükran ve muhabet ve 6. ı"' 
le anarlar. Bu güzel şehir dünya si 22.30 Müzik (Opera ayar 

yasetinde daima birinci mevkii tut· Pi.) · .;I 

1 
23.00 Son ajans lıalıerlcrı 

mamıza belli başlı sebeplerden ol ..ı 
rınki program. ,,. 

muştur. 23.15 - 24 Muzık (Caıb 
Pi.) 
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Seyhan-Toros kulüpleri 

futbol maçı Adana Belediye Riyasetinden : Belediye Riyasetinden: ----------------~---,--------------------------------~ 

• Pazar günü şehrimizden Tarsusa 
gıden Seyhan futbol takımı Toros 
spor kulüpleri ile bir maç yapmış 
ve 2-2 berabere kalmıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk 
Çocuk mecmuasının 140 inci sa 

yısı çıkdı. bu sayı çocuklarımızı ala 
kadar eden istifadeli yazı ve resim
lerle doludur. tavsiye ederiz. 

5 ci Mıntaka Etibba odası 
Başkanlığlndan: 

Tanzifat ve Tenvirat 
cedvelleri 

MÜLK SAHİPLERiNİN 

vergileri Tahakkuk 
asıldı 

NAZARI DiKKATİNE 

1 - senesi tanzifat ve tenvirat vergi ve resimlerine ait tahakkuk 
müfredat cedvellerinden ( Çınarlı ) Asfalt cadde üzerinde Kerem Alinin 
kahvesine ( Kayalıbağ ) itfaiye dairesine, ( Ulucami ) Çukurkahveye, 
( Türkocağı ) Şafak kahvesi duvarına ( Mestanzade ) Mestan zade cami 
ine ( Hürriyet ) Eski bayram yerindeki Hürriyet parti ocağına ( Sarıya
kup ) Al.emdar mescidine ( Alidede) Hasan a.qa camiine ( Sucuzade ) 

1 Sucuzade parti ocağına { Karasoku ) Cumhuriyet otelinin altına ( Koc~
veıir ) Hayvan ve sebze pazarı tahsilat evine ( Tepebağ) aynı mahalle 
deki Hasanın oğlu .5adullabın dükkanına ( Kuruköprü ) aynı mahalledeki 
şerbetci Mehmet Alinin dükkanına ( Haneden } Hacı bayram kuyusu 
meydar.Jığına ( istiklal ) Eski is"asyon polis karakolunun karşısına ( Dö
Şt me Doğum evi civarına ( Reşatbey) Yarbaşı polis karakolu civarına 

1 1 939 tarihinden itibaren dört 
ay için muteber olmak üzere elekt· 
rik ceryanının kilovat saatinin aza
mi fiatı elektrik ceryanı tarife 'ko 
misyonunca 15 kuruş olarak tesbit 
edilmiş ve bu fiat Nafia vekaletince 
de tasdik edilmiştir. Keyf .yet bera
yi malumat ilan olunur. 10687 

Gayrimenkul malların 

açık artırma ilanı 

O. No: 39-· 1446 
İGra dairesinden : 

Bir bap dükkanın sekizde dört 

Makinelerden ordular .... Alevlerden mitralyözler .... Yıldırımlardan 
ceh~nnemler yaratan şaheser !.. .. 

Asri sinemada 
Bu akşam 

B Ç l . Bay Tekin filmlerini gölgede bırakan , her gözü korku ile 
ay c ın, . · "k 

h Yeri kudretine seır eden munzam ve çok heyecanlı bır harı a 
açtıran, er 

Hakimi) (Yeraltı 
30 kısım tekmili birden 

Oynayan Gene Otri 

DİKKAT: Fılm uzun olduğundan sinema tam 20,3ll da ba~lar 

29 - 5 - 939 Pazartesi gece· 
si hanesinde şahsı meçhul tarafından 
kurşunla öldürülen Odamız azasın

dan Eczacı Ahmet i<ıza İşcen'in :ce 
nazcsi 30-5-939 salı günü öğle

den sonra bldırılacağından cenaze 
töreninde bulunmak üzere meslektaş 
larımızın Asfalt cadde üzerindeki 
hanesine gelmelerini rica ederiz. 

( Cemalpaşa ) Sudeposu karşısındaki meydanlığa ( Kurtuluş ) Atatürk 
parkı civarındaki kır kahvesine ( Cumhuriyet ) Cumhuriyet mahallesinde: 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 

1 

gayri menkulün ne olduğu: 

sehmi nısıf hissesi . Tapu Temmuz -------------

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 L;ıkkal Alinin dük 
"-anma ( Köprülü maballesi parti ocağı binasına asılmıştır. 

936 tarih ve 79, 1 numarasında ka- 1 
yıtlı . 10659 

Gayri menkulün bulunduğu mev ___________ .;;..;;-..----------
Telefon Asri 250 

Türk Hava kurumu adana 
şubesinden : 

1 - Hava kurumu hissesi olarak 
toprak mahsullarından ve bilcümle 
hayvanat ve madcelerinden şimdiye 
kadar alınmakta olan yardım parası 
1 haziran 939 .tarihinden itibaren 
kaldırılmıştır. 

Binaenaleyh 1 haziran 939 dan 
itibaren hiç bir alıcı, müstahsilden 
Hava Kurumu hissesi kesemiyecek
tir. 

2 - Müstahsillerden kesilmiş 
olan ve elyevm tüccar elinde bulu 
nan mahsulat ve maddeler ve henüz 
sahlmayupta müstahsil elinde ve 1 
haziran 39 dan e\lvel idı ak VC 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 

satlık taş ve enkaz 

2 - Tanzifat ve Tenvirat vergi ve re~imleri birinci taksiti Ağostos 

ikinci taksiti teşrinisani aylarının sonunda olmak üzere iki müsavi taksitte 
alınacaktır. Taksit müddetleri içinde ödenmeyen vergi ve resimlere yüzde 
on ceza eklenir. Bu çedvellcr 27 5 I 939 Cumartesi .günü saat 8 de 
asılmıştır. 

6 I 6 I 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. 
bı katiyet edeceği ilan olunur. 27-28-30 10670 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel şaheseri olan dünyanın en kudı etli 

rtjisörü Sesi! B Dömillenin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür~çe sözlü büyük şaheserin b~ş rollerind~ biitlin dünyanın tanıdığı 

ve takdir ettiği bir çift 

iLAVE 
Frederik March - Frausika <..iaal 
OLARAK 

En . 
yenı dünya haberleri 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini bütün müşterılerimize 

bilhassa tavsiye ederiz 

ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Postahane civarında 82 numaralı 
dükkan hissesi . 

Takdir olunan kıymet : 
Temamına bin sekiz vüz lira. 
Artırmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
3- 7-939 T. rastlayan Pazartesi 
saat 10 dan 12 ye kadar 2 inci 
18-7-939 Salı ayni saatta. 

1- İşbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ~9151939 tarihinden iti 
baren 1446 numara ile 2 inci 
icra dairesinin muayyen numarasında 

herkesin görebilmesi için açıktır.handa 1 

yazılı olanlardan fazla malumat al· ı 
mak isi iyenler , işbu şartnameye ve 
1446 dosya nu ınarasile memuri- ı 
yetimize müracaat etmelidir. 

2 - Artırmıya iştirak için yuka- l 
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe- j 
tinde pey akçasile veya milli bir 1 
bankanın teminat mektubu tevGİ 
edilecektir . ( 124) 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde · 

800 adet 40X50santim boyunda 
Mersin Süf(kari 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. Aynca bu gibi , 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür pazarına dönecek 
yr:rde Abdurrahman Şenere müra· 

Tel : 212 10617 

·--------------------------------------------------

evrakı müsbitelerile bir:ikte memu
riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit oldıkça satış l:>edelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

caatları. 5-15 10648 

' YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 1 
Yepyeni Tesisat ve 
mükemnıel konforlu 

İstanbul Oteli 

------------------------------- ' 4- Gösterilen günde artırınıya 
iştirak edenler artırnrn şartnamesini HER YAZ MEVSiMiNDE HALKIMtZIN EN TEMiZ TOPLANTI 

YERi OLAN 

YAZLIK SiNEMANIN 
Pek Yakında 

~ l1"ll rs lYı v (1ı ~ A ır'{t a ~"tÇ o e ır n !Fil ~ ını @1 lQı ~ e o 
IFöDmDeırnoe ~eç;oDoy©>ır 

iLK BÜYÜK VE MÜSTESNA FiLM: 

Zamanımızın En Parlak Sinema Yıldızı 

( Viviane romance) 
Tararınc.lan Calibi dikkat ve fevkalade bir tarzda yaratılan hakiki bir 

HAYAT ROMAN! 

Kadınlar Hapishanesi 

okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağrıldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 
yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhanı olan diğPr 
alacaklılar bulunup ta bedel bun -
ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklarının mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok artıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü 
ayni sttatta yapılacak artırmada I••••--•••-------------------- bedeli s a t ı ş istiyenin alacağın~ Hissi, Muessir ve Çok Kuvvetli Şaheserdir rliçhani olan diğer alacaklıların 

0 

Yeni müsteciri 

Hilmi Kuşçu 

Seyhan vakıflar 
müdürlügünden 

Y 1 k S • B y M · gayri menkul ile temin edilrni.ş ala-a z 1 1neman1 n : ın~nde a~ös~::~ cakları mecınuundan fazlaya çıkmak 
ceği bir birinden Güzel ve Büyük filmler, Göz ve Kulaklar için Bedii şartile, en çok artırana ihale edilir. 

1 
Bir Ziyafet Teşkil Edecektir. Böyle bir bedel elde edilmezse ih·.1Ie 

.__ ________ ------..... --,_. _______ ı<..;)6;.;.8;..4;_ 1 yapılmaz Ve satış talebi düşer. 
1 6- Gayri menkul kendisine iha 

l le olunan kimse derhal veya verilen 
Adana Belediye Riyasetinden: mühlet içinde parayı vermezse ihale 

Henüz kiraya verilmiyen vakıf j 1 kararı fesholunarak kendisinden ev-
akarların 939 yılı kiraları 31 5-939 3424 numaralı kanun mucibince kulüp, kahve, gazinolarla umuma vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
çarşanba günü saat 14 de vakJflar mahsus kır bahçelerini işlelenler müesseselerind~ bulundurdukları bilardo arzetıniş olduğu bedelle almağa razı 
idaresinde pazaılıkla yapılacaktır. Tavla, Domino, dama, santraç gibi oyun aletlerinin cins ve mikdarını olursa ona, razı olmaz, veya bulun-
Müfrcdatlı ilan varakaları daire ilan gösterir beyannameyi Haziran ayı içirıde Belediye tahakku '.;: şubesine mazsa hemen 15 gün müddetle ar. 
tahtasında yapışıktır. Fazla tafsilat vermek mecbuıiyetinriedirler. tırmıya çıkarılıp en çok artırana ilıa-
almak isteyenlcıin vakıflar idaresine Bu beyannameler belediye tahakkuk şubesinde olup alakalı müessese le edilir. İki ihale arasındaki fark ve 
müracaatları. 10685 sahiplerinin müracaatları üzerine kendilerine makbuz mukabili verilecektir geçen günler için yi.izde beşten he· 

Kayıp şahadetname Mt.ikellefleıin nihayet 15 haziran 939 akşamına kadar bu beyannameleri sap olunacak faiz ve diğer zararlar 
1934 1935 Ders yılı sonunda doldurarak belediye tahakkuk şubesine vt:rmeleri kanunen mı-cburidir. ayrıca hükme hacet kalmaksızın me· 

Ankara ticaret lisesinden aldığım Bu yerleri işletenler sene içinde yeniden satın atacakları oyun aletlerini muriyctirnizce alıcıdan tahsil olunur. 
1 ad t a · k aldıkları tarihten itibaren on gün içinde bir beyanname ile bildirip res (Madde 133} ~a ı e n meyı ayıp ettim. yenisi 

ni çıkilracağımdan eskisinin lıükır.ü mini vererek damgalattırmağa ve levha muamelesini yaptıımağa m~c· Gayrimenkul Yukarıda gösterilen 
olmadığını ilan ederim. 10680 hurdur. 3 7 39-18 7 939 tarihinde 2 nci 

Temmuz 939 i\YI içinde yapılacak yoklamada Jevhasız veya damga· lcr<ı mt'murluğu odasında işbu ilan ve 
Ankara ticaret lisesi mezunlarındau sız görülecek oyun aletlerinin resminin iki kat olarak alınacağı ilan o}u- gösterilen artırma şartnamesi daire 

263 Kemal Şevki Gö ıgün nur. 27128130 10668 sinde satılacağı ilan olunur. 10683 

T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 

K ı . 1 Ş bat ı Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylul , 
ura ar. u ' k"l k . 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çe ı ece tır 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 
5 • 1000 " 
8 " 500 " 

16 .. 350 " 
60 " 100 " 
65 " 50 .. 

250 " 25 " 

2.000 
).000 
4000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

Lira 

" 
" 

" 
" 
" 
" 

32.000 

ı 435 ki 1 ı:z. para biıiktırnıiş olmaz, ayni 
T. ş Bankasına para yatırma a, yan . 10661 

zamanda talihinizi de dcnemış olursunuz 

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

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunnıa 
Nizamnamesi 

2 
J\rırtlt/lıLl/H' \11: J()tır'JIJ 

_ Dünden artan · 

Mahalli hava pasif korunma teşkilleri ve lcsislcri için 
. Madde 110. - d" tabibi kimyager, eczacı, sıhhat memuru ve hasta ~ 
ıcab eden tabıb, ış k 

1 
'b' hıslar askerlik yaşı harici erkekler· 

h t ba ıcı gı ı şa · bakıcı hemşire ve as a 
d k d 1 dan seçilir. 

en ve a ın ar a. harici sıhhiye mensubu bulunmaz veya 
Bir mahalde muayyenh yıı!rin korunma teşkillerine yetişmezse vilayct

bulunanların sayısı bu ma al K t lı:Yı ile Dahiliye ve Sıhhat ve İçti· 
d f Gene omu an fo • • 

lerce Hava Mu a aa l . ··rac:ıat olunur icabı vekaletlerce teem • M t Vekalet erıne mu , . 
maı uavt>ne 

mül ve temin olunur. b 
11

• t h'ye te.:killerinde ç;tlışacak Şlhıslarla res. 
11 _ Ma a ı sın ı "' . . . 

Madde l I d h vadan korunnıa sıhhıye hızmetınde kulla· 
- h - .. essese er e a . . 

mı ve ususı mu k 1 d uıııumi toplantı yerlerınde kendı başı. 
l rnes en er e ve 

nılacak olan ar ve • d .. · yapacak kadın ve erkekler mahalli 
'lk sıhhı yar ım ışını , 

na korunmada 1 'f ı·ıe daha hazar vaktinde seçilip Sısbat ve fç. 
k · onları marı e 1 

orunma komısy •1 t' açtırılacak kuslarda yetiştirilir. Kurs müd-. • M t Veka e ınce 
tımaı uaven~ l I b raher senede nihayet '.'$0 saattir. 
det . d'• er pasıf kurs ara e k'll . .. 1 ·ı b·'t·· 1 ıg _ Maha!li sıhhiye teş ı erı ve .. ınues.sese erı e ~ un re_s· 

Madde 112 .. I d ve ml·skr.nlerde muçteını ve miinferıd pasıf • h • muessese er e . 
mı ve ususı d . tihdaııı edilecek kadro dahi\i veya yardımcı sıh· 
korunma bakımın abn dıs • tesekkülat ve kuvvetleri, ruhi mukavemet ve 
h. blarının e enı ' · 
ıye rnensu l .. ,.vver sahıslar seçilir ve kadınlar sokak ış 

1 · inde o an mun ' . 
cesaret erı yer 'h daireler rnüesse-seler, meskenler, sıhhıye bakını 
1 . d · ade tercı an • . . . . h 
erın en zıy h ler sıhhiye depoları vest\ıre gıbı nısbeten mu -
merkezleri ve hasta ane • 

d . t'hdam olunurlar. 
fuz yerler el ;s3 ı _ Hazarda mevcud um ımi ınuvaıene, hususi idare ve 

Madde • 1 hastahaneleri hazar zamanında muhtaç oldukları hasta 
B 1 d'yeye bag ı d k . . 

e e 
1 

d' den başka hava taarruzların a vu u bulacak sıvı! ve askc r 
yatak acle 10 

· · d k"f' 'k d d k k 
l ları yatırmak ı.;ın e a ı mı tar a ye e yata ve lecfavi 

yaralı ve gazı 
1 • hazırlayacaklardır. ma zemesı 
Bu malzemenin hazırlanması ve seferde hava t~arıur.ları esnasın dit 

kolaylıkla çıkabilecek olan bulaşık ve salgın haslalıklara kaqt l~irlcşik 
miicacJelenin tahakkuku için Milli Müdafaa Vekaleti ile Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti sıkı bir İş birliği yaparlar. 

(Sonu Var) 9583 
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Seyhan 
Adı 

Mahmut oğlu Ali 
Ahmet oğlu Cemil 

Defterdarlığından 
işi 

Arpa Kepek 
Terzi 

Mahallesi 

Kapalı çarşı 

Tekkeizinıyan 

• 
• 

Kapu No. 
18 
49 

Senesi 

1936 
1935 

Hesap No. L. K· 
'J7 16 55 
28 18 

Dünkü ilanımızda bu mükelleflerin isim ve borçlarında yanlışlık oldutundan tashih ederek yeniden 

ilan ediyoruz. 

Seyhan Defterdarlığından: 

Mükellefin adı Köyü Hesap No. Yılı 

Mükellefin oğlu Ali Hoca Ilı 30 938 

ihbarname No. 

2/41 

Bir kat zammiyle 
hayvan vergisi 

L. K. 

18 00 

Yukarıda adı ve eski adresi yazılı müke11ef yeni adresini bildirmemesi ve yapılan araştırmada da bu 
lunamamış olduğundan gösterilen seneye ait hayvan vergi~ini havi ihbarn~mesi kendisine tebliğ edilememiştir. 
Hukuk usulü muhakemel~ri kanununun 141 ve 142 ci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine geçmek üıre 
keyfiyet ilan olunur. 

Seyhan Defterdarlığından : 
10688 

Maaum, Kazanç ve 
Buhran vergisi 

Senesi Lira Kr. 

Ou re~mi 
, " KODAK .. la siz de çekeblllrsiniz 

bakınız t .. 
Yarın 

Kıymet 

biÇllirmi? 

-Seyyahatla rınızda 

- Eğlentilerinizde 

- Gezlntilerinizd! 

-Tatil 

zamanlartn1zda 

Sadık arkadasınız . 
"KODAK''tır 

Mükellefin adı 

Derendali Sait Mehmet 
Hamza o. Müslim 

ışı 

Bakkal 
Bakkal 
Bakkal 
Bakkal 

Köyü 

Kiremitli 
Narkulak 
Mıdık 
Yunuso~lu 
Ki la vur 
Kadıköy 
Karşıyaka 

Kapı No, 

62 

75 
28 
23 
42 

Hesap No. 
185 
214 

935 
935 
935 
936 
936 
937 
937 

27 
18 
3 
3 
1 

00 
00 
86 
88 
82 
61 
70 

''KODAK" JUNIOR 620 
Ali o. Rıdvan 
lbrahim o. Me~met ve Hamit 
Darendeli Bekir ve Salih 
Ömer o. Sait 
Maraşlı Abdullah o. Mehmet 
lsmail o. Muhittin ve 
kardeşi Ali 

" Hasan o. Mehmet ve Kadir 
oğlu Mehmet 
Süleyman o. Hüseyin 
Dcvriş o. Ali Belek 
Devı iş o. Ali Belek 

" .. " " 
Ali o. Ahmet 
Hacı Bekir o. Bekir 
Ali oğlu Recep 
Darendeli lsmail o. Ali 

• lsmail oğlu Muhittin 
Ham oğlu Ali 
Hacı Bekir O. Bekir 
Ali O. Recep 
Darendeli lsmail oğlu 
Ali 
Ali oğlu Recf'Jl 
Hacı Bekir O. Bekir 

Bakkal 
Kahveci 
Boyacı 

Bakkal 

" 

Demirci 
Bakkal 
Bakkal 
Bakkal 

.. 
.. 
.. 
,. 
.. 

Bakkal 
.. 
" .. 

.. 
" 
" 

Kızı1tahta 
,, 

Şahinağa 

.. 
Kara kuyu 
Karakuyu 

.. 
Kızıl tahta 
Isa hacılı 
Çağşırlı 
Kızıltahta 
Kızıftah ta 

.. 
fsahacılı 
Ça~şırlı 

• 

108 

37 
37 

8 
2 
3 

14 
86 

31 
31 

113 
114 

2/712137 
217 
217 
38 
50 
37 

36 
33 
37 
50 
37 

36 

37 
50 

935 
936 

937 
935 
935 
936 
937 
935 
936 
936 
937 
9.17 
937 
937 
937 

1 

9 
9 

2 
1 
3 
3 
3 
1 
9 
2 

7 
7 
2 
9 
2 

66 
66 

16 
10 
53 
53 
53 
45 
00 
70 
50 
50 
24 
00 
70 

. 
Anostigmat objektif. otomatia.G ,/·· -Yeni Krome Modeller ~t-'-

Belediye buzu 
Belediye buzunun beher kilo 

su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruşa satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen buz bayileri hak
kında takibatta bu!unulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü. 
racaat clmeleriııi sayın halkımızın 

menfaatleri icabından olduğunu bir 

. ~ ........ 

15 IT,.~dan başlar 
KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz · 

KODAK Şirketi ' - Beyoğlu. İstlftbul 6 X 9 sm . 

Adana belediye riyasetinden: 
Hafta tatili kanununun ahkamı istisnaiyesindtn istifade ederek 9'1 

senesi içinde müesseselerini açık bulunduracakların 15-Haziran- 9391 
şamına kadar Belediye Riyas~tine istida ile müracaat ederek ruhsat 
maları aksi takdirde hafta tatili kanununun 9 uncu maddesine tevfık" 
cezalandırılacakları ilan olunur . 10669 27- 28- 30 

Yepyeni bir tesisatla 
Kızıl tahta 
Çağşırlı 
lsahacilı 
Kızıl tahta 38 

937 
936 
936 
935 

7 
2 
9 
1 

50 
70 
00 
45 kere de.ha ilan ederim. Ali oğlu Ahmed ,, VE YENi MÜSTECiRiN İDARESiNDE 

Yukarıda adı ve eski nd1'sleri yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirmeme~i ve yapılan araştırmada d" 1 . Buz müteahhidi ç • f t h 
bulunamamı . olduklarından gösterilen senelere ait kazanç vergilerini havi ihbarnameleri kendilerine tebliğ CUMALI 1 e a n 
edilememişti!. Hukuk usulü muhakemeleri kanul'!unun 141 ve 142 nci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ ye 6 - 2U 106'12 

rineg~meküzrekeyfi~ti~nolunu~ ~l0~~~4 ~~~~~~~~~~~~~~, ~~~ı}~~Sl f~~·i~~t~ ~~~ 
Pamuk üretme çiftliği müdürlü
ğiinden: 
1 - Müessesemizin asa~ıda cins ve mikdarlarile muhammen kıymel 

leri yazılı Şubat 940 gay;sine kadar olan yanıcı maddeler ihtiyacı kapa
lı Zfııf usulile eksiltmeye çıkarılmışdır. 

Cinsi Asgari _:.:A::z=am::A:..• __ _:F;:,:i ___ M_ıı_h_a_m_m_e_n __ K_ıy;_m_e_t_i 

Gaz 
Mazot 
Benzin 
Vakum 
Gres 
Valvalin 

1100 Te. 1300 Tene. 
2800 " 3200 " 
600 " 800 .. 

3600 Kilo 3900 Kilo 
500 .. 600 .. 
150 Teneke 180 Tene 

270 K. 
137.5 
300K. 

40 ,, 

24" 
680" 

3510 
4400 
2400 
1560 
144 

1224 

Lira 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Y ckun . . . . 13238 Lira 

2 Yanıcı maddelerin muhammen bedeli "13238,. Lira ve muvak· 
kat teminatı "992.,85,, liı adır. 

3 - Eksiltme pamuk üretme çiftliği müdürlüğünde ve komisyon hu 
2urunda ,12 I Haziran I 939 larihine müsadif Pazartesi günü saat 15 de 
yapılacakdır. 

4 - Talipler şartnameyi bedelsiz olarak iiretme çiftli~i müdürlütün· 
den alabilirler. 

5 - isteklilerin ihale saatinde!\ bir saat evveline kadar teklif mek 
tuplarile birlikde müessese müdürlüğüne müracaatları. 

27- 30- 3- 8 10675 

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

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

2- 14/6)939 tarihinde saat 15 de fabrikada mevcut komisyon tara· 
fından icra edilecektir . 

3- fstckliJerin ihale gününde 491,01 lira muvakkat teminat , 1939 
senesi Ticaret Odası senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden se· 
kiz gün evveline kadar mezkur işe girebilmek için fabrika müdüriyetine 
müracaat ederek thliyet vesikası almaları lazımdır . 

4- istekliler, her gün fabrika müdüri)etine müracaat ederek k,.şif , 
proje ve şartnameleri tetkik edebilirler.10674 27- 30- 1- 3- 5 

Steaua Romana 
Petrol Sanayi Anonim Şirketi ( nükreş ) Adana ve havalisi acentalıRı 

Hükfıınet cadde~inde 

ÖMER BAŞECMEZ 
Ticarelhanesi 

GAZ, . BENZfN , MAZOT VE MAKiNE YAGLAKI 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 
47 

Seyhan Vakıflar ınüdürlüğünden: 
Muhammen be leli Vakfı 

Lira K. 
Mevkii Cinsi 

250 00 
300 00 
800 00 
800 00 
400 00 
800 00 
900 00 
600 00 
25 00 
700 00 
-,o 00 
50 00 

50 00 
100 00 
400 00 
1~5 Ol> 

Kalaycı zade 
.. 
" 
" 

Hilhal 
f aytimur 

.. 
" 

Hane 
mağaza 

hane 
.. 

Boz zade hacr ali .. ,, 
Battal ağa Çirak arsa 
Asyab zade çukur mescit hane 
Vaiz oğlu kasap bekir ahır 
Tahtalı cami nacaran arsa 
Cafer paşa Ağçe mescit hane 
Mehm~l oğlu halil Nacaran arsa 
Ali dede mescidi Ali dede 

" 
Ti: rbe sokağı 

Abdulkerim mescidi kasap bekir " 

" . " " 
Siyagoş zade Eski hamam hane 
Sakı zade eski bayram yeri aru 

Vakıf Belediye 
N. N. 

176 
121 
64 
61 
65 

169 
164 
178 
273 
58 

322 
205 

182 
183 
299 
50 

271 
36 
34 
46 

314 
o 

44.'46 
9o 

80 
o 
o 

o 
o 

44 
o 

Yukarıda yazılı 16 parça vakıf gayri menkulün mülkiyeti yeniden 
satlığa çıkarılmıştır. 5 haziran 939 pazartesi giinü saat onds s~yhan va · 
kıflar idaresinde ihale olunacaktır. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaat 
ları ilan olunur. · 25 - 30 10n63 

. Banyo - Lokanta - Gazino - QtB 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek içi~ 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

1 Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcaların.d 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidır 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane l~~i# 
Karaciğer ve mide ağrılanndan kurtulmak 1~ · 

Birkaç gününüzü burada geçirİfl1 

Konfora,· temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacak11 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

-------
yatak ücrelı 

. -Büyük İslifa.-leler görecek, memnun kalacal<f1~ 
Çiftehan Kaplıcasını bugürt0 'I haliyle bir kere gö

9
rünü! J 
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U - · t udar' mumı ntşrıya ın 

Macid Güçliİ 
Adana Türksöıü nıatb"' 


