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manya a zayı ı • 
aüşen ekonomi iMilli Şef ve Türk gençliği! seçildi 

! • 
Bertin bu sahada Roma 

ile çok sıkı bir işbir
liği yapacak 

! 1 Pc.ızar günü biten Belediye seçimi 

:. "Gençlig" in bize gösterdig" i manzara ! neticesinde Cümhuriyet Halk Partisi 
! namzedlcri ittifakla ve temamen ka-

! b •• • • k • 1 zanmışlardı . Dün de Vali ve Parti 
: UgUn IÇIIl lVanç Ve yarın : Başkanımızın daveti üzerine yeni mec-

F • • • • • d • • • d • \is ilk içtimaını yapmış ve yeni Bele-Paris; 30 a. a . - igaro gaze. •. IÇIIl Uffil Ve ınanÇ VefICI Jf .,, t 
diye ~eisi seçmiştir. 

lesi, Berlin muhabirinden k a~dığı 1 . : Yapılan seçim neticesinde Halkevi 
aşağıdaki haberi neşretme te ir: i 19 Mayı• OençUk bayramı dolı•yıslyle Beden Terblyesl) i Başkanı Kasım Ener ekseriyetle inti-

Kuvvetle ihtimal verildiğ ine gö· i Genel DlrektörlUiUnUn Mllll Şef inönU'ne Gançllğln bağhtlk ve i hab olunmuştur. 
re, Almanya silahlanma sebebi ile i tlzlmatmı arzeden telgrafına CUmhurrelslmlz •u cevabı ver·ti Yeni Belediye Meclisine ve Baş· 
Zaylfllyan ekonomik kuvvetle rinin ı.· mlf lerdi r. i, kanına muvaffakıyetler dileriz. 

General Cemil 'J'cı.ner 
yerini doldurmak için ltalya ile he· ! Beden Terbiyesi Genel Direktörü ! 
men hemen mutlak bir işbirliği te- i ! A N K A R A ! 
sisine karar vermiştir \ i idman Bayramında Gençlliln bize gösterdiği manzara 1 

Dün Berlin resmi mahfilleri Al- ı • bugün için kıvanç ve yarin için Umlt ve inanç vericidir. Bu . 
man ekonomi nazırının son kararı- ı ! gUzet ba,arılardan dolayı bütUn dünyada kuvvetin ve civan- ! 

! mertllğln remzi olan asil Türk Gençliğini ve onu sevk ve lda- ! n Alman ve ltalyan endüstriyelle. t 
1 nı . 1 . d d h . . d h ı · re edenleri takdir ve muhabbetle tebrik ede,.ım. . 

r ini rakıp erın en a a ıyı ve a a ' i Ü 1 
ki . hmci JNnN ucuz eşya imaline mecbur ı acağını , . 

bildirmekte idi. Zira, jki memleketin, r ... ~ .... . . ., . ... . ...... . . .. . .-ı- . ... . ~ • ..,, .... . ........... ... . ... .. .. . .,, . .. . .. . .. . .., . ... . ~ .... . ~ . ....... I 

bittabi ne lta1yada ne de Alman ya . 
da bulunmıyan bazı iptidai mad

deler: hariç, dış arıdan hiç bir şey al. 
mamak için, b irbirlerini her sabada 

tamamlamaları lazımdır. 

Sovyet bütçesi 156 
milyar ruble 
kabul edildi 

Moskova; 30 a. " · - Dün Sov
yetlcr birliği bir,ik Sovyeti, bazı rnc· 

busların müdahelesinden ve maliye ı 
halk komıseri ile bütçe raportörii 
nün nutuklarından sonra, 1939 biı t- l 
çcsini tasvip etmiş ve maliye ka
nununu kabul eylemiştir. 

Bütçenin varid at kı smı : 156.097. 
829,000 Rubledir. j 

Bütçenin masuıf kısmı : 155.4,l7. 
829.000 Rubledir. 

Varidat lehine fark : 650.000. 
OOOIRubledir. 

Birlik Sovyeti ayni zamanda 
1937 bütçesi tatbikatının kati h!· 

saplarını da tasvip etmiştir . 

Amerika hariciye nazırı 
Jnfirad politikasına hucum etti 

B. Hul neler teklif ediyor 

Şıkago (a. 
a.) -·· Hull, 
bır nutuk 
irad ederek 
infırad poli
tikasına hü· 
cüm etm'ş 

ve beynelm 
Jel mesai bi 
!iği siyase
tinin müda· 
faasında bu
lunmuştur. 

Hatib de· 
miştir ki : 
"- Ferdle· 

rin ve millet 
!erin hayat 
\arını tehdit 
ed en bir de 
virdc yaş ıyo 

B. Hul 

Hull, bir harbin ne gibi felaket· ., 
lere bcıis olacağını ehemmiyetle kay. 
dellikten sonra şöyle demiştir: 

"- Daha şimdiden cihan esliha 
imalatı yüzü rıden insan enerjisi ve mad 
di v~salr ve menabi büyük ziyalara 
uğra mıştıı." 

Hatip, Amerikanın, milli iktisadi
yatın inkişafı hususunun buna uygun 
bir harici siyasetle müterafik olması 
lüzumuna binaen ekseriya yekdiğeri
ne tabi ve merbut olan birçok dahi-
li ve har:cr meselelere karşı koymak 
mecburiyetinde olduğunu söylemiş ve: 

..- Bunun aksini düşünmek esas 
lı bir hatad ır ve bu hata infiradın se 
bebini doğurınakladır. 

lnfirad siyasetinin büyük milli mc 
selelerimizin ·hallini daha ziyade kolay 
!aşacağına inanmaktan inanmaktan daha 

felaketengiz bir vahime olamaz. Fazla o 
!arak inf rad siyasetinin memlekeli 

Rıza İşcen'in 
cenaze töreni 

Feci bir cinayete kurban giden 
değerli arkadaşımız kimyager Ahmet 
Rıza l.şcenin cenaze m:'.'rasimi dün 
öğleden sonra yapılmıştır. 

Cenaze evinden alınarak Asfalı 
cadde belediye önü, Abidinpaşa ve 
köprü yolile yeni mezarlığa göliirül
miişti.ir. Törende Vali, Tümkomutaıı ; 
Kız ve Erkek liseleri talebeleri ve bli
yük hir dost ve arkadaş kalabalığı 
hazır bulunmuştur. Aziz ölüye bir ' 
kere daha ;Tanrıdan rahmet diler ve 
.ıilesinin acısına yürekten ortak olu
ruz. 

tahkikat devam ediyor 
Miiddei umumilik ve polis cina

yet hakkındaki tahkikatına büylik bir 
faaliyet ve şiddetle devam etmektedir. 
Polis müteaddit izler üzerinde bulun· 
maktadır. T ahk ika il işkal etmemek 
için şimdilık birş~y yazamıyacağ1z. 

lşcen ailesinin 
teşekkürü 

Menfur bir cinayetin kurbanı olan 
Rızanın ölümünden mütevellit derin 
ve büyük yaramıza, kıymetli alaka ve 
dostluklariyle teselli olan ve bizi ge
rek cenaze töreninde hazır bulunmak 
ve $?'erek bizzat taziye etmek zahme
tine katlanmakla taziz eden dostları
mıza karşı duyduğumuz büyük m:n
nel larlığı beyane gazetenizin tavassu
tunu rica ederiz. 

Birlik Sovyeti, nihayet, Buten 

ko'nun teklifi üzerine, bir endüstri 

inşaatı Sovyet halk komiserliği lho. 

ası ile federe Cümhurivetlerde oto 
mobille nakliyat halk lcomiserlikleri 
kurulması hakkındaki teklifleri mü
zakere için iki meclisin birlikte bir 
içtima yapmasını da kabul etmiş

tir. 

mı. Şiddet tehdidi bir kabus gibi dün 
yanın üstü ne çökmüştür. Gayelerine 
ulaşmak için müsellah kuvvet kullan
maya amade olduklarını ilan eden ve 
bu suretle tehdid e maruz kalan mil· 
Jetleri mütavaat veya müsellah müda 
faa şıklarından birini ihtiyar etmek 
mecburiyetinde bırakan devlet adam
ları misli görü l memiş bir mes'u liyet 
yükü alt ında bülunuyorlar.,. 

harp nıuhataralarına karşı himaye ede Annesi Eşi 
ceğine inanmak da dogru değildir. Rahime lşcen Şemsa lşcen 

Hariciye! 

Hiçbir memleket, goz dikmiş olduk- ı Kardeşleri 
ları şeyleri kuvvetle elde etmek iç!n Mahmut ı,cen Necmi lşcen 
başka memleketlere meydan okumaya 
ve onlarla boğuşm:ıya amade milletler 1 

yüzünde medcut o!dukça sadeca sulh F 
;ırzusunda bulunduğunu bey an etmek r an Si Z 
suretile kendi sulhunu lenin edemez j 
ve bu şerait altlnda sulh, meydan o 1 
kuyancı zalimane mütavaattan başka r 

Nazırının nutku Cümhuriyet Halk Parti
sinin dört senede gör
düğü mühim işler 

bir suretle lemin olunamaz" 

Hull'Un teklifleri 

Vaşington 28 (a.a.) - Ayan ve 

Meb'usan meclislerinin hatıciye en· 

cümenlerine gönderdigi ayni meal· 

deki mektubla ı da. Hull, bitaraflik 

kanununun tadilini ve bilhassa silah 

lara ambargo konmasını derpiş eden 
hükiimler in kaldırılmasın ı istemekte 
di r. 

1 
Türk - Fransız ittifakınıı~ 
yakın olduğunu söyledi 

Partimiz dördüncü Kurultayın 
tesbit ettiği işleri azami 
derecede tahakkuk ettirmiştir 

Dördüncü Büyük Kurultay ın tes· 
bit ederek vazife halinde tevdi ey
lediği işlerd en ve Parti programının 
daima devam eden hükü mlerinin 
ıatbikat ından olmak üzere , Beşinci 
Kurultaya kadar geçen dört sene 
içinde başarılmış olun işlerin umumi 
hatlar halinde hü lasası şunlard ır : 

Adllyede : 

1 - Hakimler kanunu , hakimlik 
ve müddeiumumilik mesleklerin i ko
ruy.•c ak ve mensuplarını mesleklerin e: 
d.ıha büyük ala a ile bağlayacak 
~ekle konmuştur . 

2- Yurdda adalelin sürat ve 
nükcınmeliyetle tatbiki için kanun· 

:afCd içabeden değişiklikler vr. tc
~ emmüller yap ı l mış ve mahkemele· 

rimizin sürat ve intizamla iş görme· 
!erini mütemadiyen kontrol ve taki
bedici tcd birler konmuştur. 

3- İcra ve İflas ka nunu ile bu 
kanunu tatbika memur teşkilatın ve
rimini arttırmak için icabeden ted. 
kikat yapılmış ve bir de mütehassıs 
getirilerek teşki l ile Komisyon ile 
yapılan çalışmalar sona e rmek Ül.l: re 
bulunmuştur. 

4- 936 senesinde kabul edilen 
mcşhul suçların mahkeme usulüne 
dair çıkan kanunun latbika l ından 
müsbct neticeler ve faydalar e lde 
ed ilmiş ve bu kanunun tal bik sahası 
1938 senesinde genişletilerek ağ ı r 
suçlu lara d a l eşmil olunmuştur. 

5 - Geçen Kurultayın dileği üze
- Gerisi üçüncü sohifede -

H ull, şu tekliflerde bulunmakta 
d ır : 

l. Amerikan vapurlarının yükle

ri ne olursa olsun, harp mıntıkaları 
na girmelerinin men'i ve Amerikalı 

r ın bu mıntıkalara yaptıkları seya
hatların tahdidi. 

2. Mııhari blere gönderilecek olan 

eşya l arın sevkinden evvel tasa rruf 

senedlerin in ecnebi alıcılar namına 
kaydedilmesi, 

3. Muhari blere yapılacak ikrazat 
ve açılacak kredile r e dair şimdi me 
ri o lan mevzuatın ipkasr, 

4. Muharibler lehinde taleb edi 
len ear~ların ve top lanacak ianelerin 
bir nizama raptedilmesi, 

5. Mühim mat ihracatını kontro l 
eden komisyonun ve silah ithalat ve 

1 Paris 28 - Hariciye Nazırı B. ' 
8onnet dün ticaret komitesinin aylık 1 
toplantısı münasebetiyle verilen ziya.! 
fette bir nutuk süylemiş ve deıniştir
ki: lngiliz - Fransız ittifakı çok kuv
vcllenıniştir. Bugün iki :memleket bir 
memleket gibidir. Fransız - lngiliz 
- Sovyet anbşması akdi pek yakın 
oları Türk - Fransız ittifakı, Fıansa
nın vaziyetini daha ziyade kuvvetlen
dirilecektir.,, 

Hariciye Nazırı dünkü kabine 
toplanlısında siyasi vaziyetten bah
sederken Türk - Fransız müzakere
sinin bitmek üzere oldugunu , pek 
yakında Türk - İngiliz müşterek be. 
yannamesi tarzında bir Türk - Fran
sız müşterek beyanname~i neşıedi· 
leceğini söylemiştir . 

~ ~ihracatı için ihdas edilen vesika sis 
teminin ipkası. 

Hull, bu tedbirlerle Amerikanın 
t,itaraflığı nı mu haf aza ederek sulh 
iç inde yaşıyabilece~ini ve vatandaş 
lara anormal ve lüzumsuz külfetler 
tahmil etmekten ku rt ulacağın ı kay
detmiştir. 

•• 

KARAR GUNLERi 
RECEP PEKER 

Birinci kurultay bütün yurdda~ları, 
vatanın istiladan kurtarılması gayesi 
etrafında birleştirdi. t Bugün Anka
rada açılacak olan Beşinci Büyük ku· 
nıllny v;ılanın yeni istilalaı dan ko· 
rurıınası tedbirlerir:in vücuda gelir· 
diği emniyet h;ı,vası içinde vazifesi
ne başlıyacaklır. 

Bc·niın gör:iş olçliın ıle , 1919 bn
lıaı ırıd,ı bir ecnebi istila ordusunun 
hıııiı s ıhillerine çıkmasiyle 1939 ba· 
lıaı ında başk.ı bir istilii ordusunun 
Balkon y.ırıınarla-;ının garp parçasın.ı 
ı,·ıkrıı ısı ıH.ısıııda Tı:irkiyen in ınukad • 
deralına ltsir bak:ınından pek büyük 
bir faık yoktur. 

Yeni lıaı p vJsıtaları A kdenizd c 
ve Ad .ıl.ıı daki yeni vaziyet ve niha
yet RlJııuı iırıparalorlu~unu yeniden 
kurmak edebiyatı yap•lırkcn yarını 

agızla yapılmış imalar bir arada mLi· 
t:ılea edilinc:e bu mukayesedcki miı· 
ld<iga payı asğarl haddine iner. 

Evet, karar günleri.. Biz şim<li 
ınillctlcı aı ası vaziyetin tesiri altında 
devletin aldığı büyük karar giinlc

ı tindeyiz. Ayni zamanda Paı ti Kurul· 
ldylarının toplanma günleri Türk mil· 
!etinin büyük kar<ır günleridir. 

~ Bizl<!r, Türk milleti olarak Os'.nan· 
ı lı iıııµaıalorhıgundan yeni de\•re sıya

si ve iktisadi esaret altında ezilmiş 
;çliıırni ve medeni seviyesi dii~.k~in 

1 yolsuz, vasıla~11., s:rnatsı·l. sıınayı~~z: 

j vicdan hüriyetinden mahrum, mıllı 

\ 
geri, ıklidai va!>ıtalarla çalışır ve ya
n yaşar, yarı ~sürünür, ~uurs~z ve 

1 dilsiz bir insan yıtyıııı halınde ıntıkal 
B . Recep Peker 1 ettik. 

Bcyrıelınilel sahada hüy~k .hadi~e Önceleri yurdun istiklali ıçın 
!erin seli akıp gidiyor. Bu_ had

11
:selbe'. ın (Müdafaai Hukuk Cemiyeti) f.üviye· 

. . · e "umu 11 ır d d'' 1 kar lesın o kadar genış, v .. . . ti altında iç ve ış uşman ara -
mahiyettedir ki çoğrafya vazıye!ıne k b ag~ ını açan ve derin 

.. h d . k farzedilen ınıllel-1 şı avga ayr . 
gor~ ~a ne •. en uza : e eınniyel mc-j bir idealimizin mukavemet edılmez 
ler ıçınde oıle huzuı dv . eheınıniyet ateşi ile önüne gelen bütiin azılı en· 
selesi birinci derece e ·ı · iiınul r 
almıştır. Hizim gibi bLi.tün cı ıan~ "k 1 gdleri }akıp yıkarak temiz ıyen 
hadiselerde tesir almak ve tesır 1d a Cünıhuriyet Halk partisi sonraları 
etmek bakımından birinci . der~~~le~ 

1 

milli, içtimai ve siyasi hayatımızda 
mühim vaziyette bulunan bır h· . uzun zamanlardanberi birikmiş arı· 

k · sında aı e. · 
için vakaların akışı 31 şı . zal,"'rı ku"'ftu·· ve köhne telakkileri sı• . • . . 1 k felaket " 
ketsız ve tedbırsız kama · l'ıp su··pu··rerek Tu'"rk vatanında diri . kanin ve ıra-

ohır?u. Teyakkuzlu~, ~~nı isteyen bu ve ileri bir milletin gözler kamaştı-
denın ber;ıber ça ı;;ma . cı tec· 
vaziyet karşısında ınütenevvı. a 

1 
1 ran hayalıııı tanzim etmiştir. 

r ·rnış o an d 1 t' k rübelerle olgunlaşmış, ge 1
\ ede ve Döıt yıl a bu top anan par ı tt· 

yeni Tüı kiy~ devleti, ınuha_'edınk' ha- rultayları biri ötekini tamamlıyan 
'b-nyesın e ı . 

kararda siiratla "e u .. yan kararlarla Partinin ana prensıp 
ı · '"nledı 

yatiyetiyle hadis~ erı 0 
h ili sırasında !erini ve diğer esaslarını tesbit ede· 

Südetler davasının a . 
. . . ak etıniyeceğıne ) rek bütün dünya rejimleri arasında 

( bır tek çekı ılh h .. k ··ınleı inin T k' · ·· · b I' t .. Versay u ıı yeni ür ıyenın reJlm sunasını e ır • soz yeren ve · . l l"tıiyeti ) 
. · · ( ·ııletlerın 1 1 

• tı"r revızyonu ıçın ın dili ırkı mış • 
d Alınanya ' ' Hu suretle her , tatbik edildiği diisturuna ay~nan. . doksan 'sene· 

kültürü ayrı bır nıılletın ·kı· ı· · 111erıılekette başka telakki edilen ve ı n istı · a ını 
li~ mücadele ı~ah~ulii t~i:ten sonra... her lugatta başka manaya gelen si· 
bır günde payıma e ı> 

1
,. lOJJ- yasi mefhumların bizim rejimimizde· . . .. f'nden >a r..an . 

Adrıyatık us ı~ ünün bu tarafı ki mahiyetleri aydınlatmıştır. 
raklarına atılan kopr dl x-u . . ·· 1 h' 
. 1 . İtalya. Arnavu us Partının Turk u usuna ızmet 
başına yeı eşen · · 'sı ·nınıa k 
şarka doğru genililetnıek ,'~111 

•• ~ ~···- yolundaki çalışmalarının en ıymet-
lahtası olarak kullanacak'ını sO) e. 

111
• lisi siyasi ve i~timai hayatta yaptı 

. . i in huzur ı eınıııa . . . . 
len sonra de\'letleı ç 1. orta· ğı rehberliktır. Faal ,Partı vazıfesı 

·ı , k bütün unsur .ır . . . . h' tı sayıl<ıbı ece ·I k içıııde bizim alan Partılı arkadaşlarımız 1 1çın ıç 
?~n kalktı. l3ıkı· bo~ :saslı noktn nıillf l.ıir imtiyaz tanımamak, Partisiz yurd 
H,'lll day·ınaca en t· ı • 
l ·. ı ·x.-' .' illi kudretimiz ve >ızza daşlara eksik bir gözle bakmamak. 
ııt ı 5 ımız, m .1 arcı ıi. Bun 
;.,,endiınize itimadıınızda~ ! Jve ıııukııd· ve Parti hizmetinde bu!unmanın kar· 
dan sonrada menfaatle~ ını l ·ı·ı'n biı ibi- şılıgv ını millete hizmetkar olmak te-

rk d !!oren c deratlarıoı ı~h. 1 
c .~d- hiirriycl ve lakkisinin temin ettiği şerefle ödemek 

. . 1 cpsının bıı en 1 
~ın.ı ~e 1 

: ıa en biiyük diinya nı- mılletle Parti arasını sıcak tutan esas 
ıstıklalden .son 

1
• etmelerinden I d 

• 1 ılhu garan ı . 1 ar ır. 
ınelı o an sı . Bü ük tchlıke er . . . .. 
bcışırn çare kalmad~. ) kadar 31 ,ıeli. Partı prensıplerı daha dune ve 

d d •\letlcrırı bu , . . h A L •• k d b'"t"' kaı şısııı a c .. ı·ek anl.wı;.lıı bırı· atta rJugune a ar yer yer u un 
1 ı le bir ınuşte · ·· ti · 1 k k" 1 1 · · b" "b" · 1 l'.ıyınc . 1 hadtır suı n e ıı sanı· ıt e erını ırı ırıy e çarpış· 
b" . sokuluşu "e >U 1'r • • 

~ı~ıı~. ında yer alışı yaşadı~ınııı.r· tıran ve mılletlerı parçalara ayıran 
hıııhıı ı yan ıek iç ın ka ı . . A • • • • 

lY\inlerin zorluklcınnı yenn 1 . • in ·da dm, ırk, sınıf telakkılerının dogurdll· 
.. T Bu an aşın.ı , ı , . . . . 
teminat sayılabı ır .. temleşirsc insan gu kınlerı, lezatlan ve ıht.rasları 
takip edilen nı~tod 1~

1 ~ ·in de birı;ok kökünden sökerek kaldırmıştır. Tür· 
lık <11eıninin istıkbcı 1 ıç . . , . 

d . 1 . tadan kalkar. Asıl hızım kıye de ınsanlık ve yurddaşlık hak en ışe eı or .. .. . .. 
için en büyük teminat hukumct.ımızın ve Şerefinde cins farkı da kalmamış· 
vnkalaıın peşinde~ . sürüklen~ıycr"ck tır. Bunlar içtimai adaletin ve içti· 
tedbir almakta lıadıselerc tckadduın A • 

5 
sını teskif eder. 

. . d . maı muvazenenın e a ~ 
etmesi. vaziyete hakım olması 11 • • 'f d 
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Ankara intibaları 
Baş şehrin gündüzü, baş 
şehrin gecesi nasıldır? 

Çocuk fakrüdde
mi ( Anemie) 
ile mücadele 

Parti büyükkurultayımü ! 
jnasebetile karar günleri : 

\'AZAN 

Tarık Serfice 

deha kısırlaşdırarak müsait bir hale 
sokduğuna şüphe edileın~ı. AtaTü . 
rk evladları için bir vatan yaratmak 
dan daha güç degil ya bu... Anka 
ranın bir "Endüs1 ri,, şehir gibi; So 
kaklarının kalabahklaşdığı, kaynaş
dığı zemanlar muavyen.:lir .. sabahları 
daire saatın Jan evvel ögleyin yemek 1 

tatilinde ve bilhe1ssa akşını beş bu j 
çukdan sonra Ulus meydanı orhda 
kalmak üzere Bankalar ve saman pa 1 

zarı caddeleri bir piyasa mahalli o 
lur adeta. 

Bazı Anneler sık, ıık burnu kı. 
nayan ve yahud sarı ve zaif görü· 
nen çocuğu ve yahud benzi solmmf 
kızları için pek merak ederler. işte 
bu kerre bu meseleye dair enterna· 
sional ilmitababet sa.hasındada çok 
enteresse uyandıran Bad Pyrmont'· 
da Haemotolog kongresi akd edil 
miş ve bilhassa kan tetebbüatı hak 
kında gayet ilmi konferansler ve· 
rilmişdir. 

Bu kongreya haricden bir çok 
kiymctli doktorlar İştirak elmiş ve 
orada bir çok anneleri meraka dü· 
şüren bu çocuk kansızliklarının teda
vi imkanlarına dair etraflıca izahat 
vermişlerdir. 

Bu kongrede professör Dr. Ca· 
tel (Leipzig) burun kanamalarından 
bahs ederken bilhassa kan damar· 
ların İrsin bir hastalık dolayısile te· 
şekkülü te-s}>it edilmiş olduğunda 
doktorluğun buna bir çare bulama 
dığını bildirmişdir. Bu hastalık es 
nasında lüabın bulunduğu cidarda 
bir denişiklik görü:ür. Sık, sık bur
nundan kan akdığını güren valide 
derhal çocnğunu doktora götürüp 
iyice müayene ettirmelidir. 

Çocuklara verilen gıda metodu . 

- Birinci sahifeden artan -

Parti, devletle milletin müna.;e· 
betleri devlet otoritesiyle yurddaş · 
ların hakları, hürriyetleri ve masuni· 
yetleri arasında da muvaze,,eyi kur 
muştur. Milıi Şefin ( cebirden ve 
anarşiden uzak ) formülü bu muvn. 
zenenin en kısa ve en güzel ifadesi 
dir. 

Türkiye'de Kamutay'ın itimadını 
kazanmış bir hükümetin otoritesine 
payan yoktur. Fakat öte taraftanda 
hi.:kümet Meclis'in fasıl asız muraka· 
besi altındadır. Partinin MecJis gru 
bu yalnız hükümetin murakabesinde 
değil kanunların yapılışında da, bü. 
yük Parti Kurultayının tesbit ettiği 
rl"jim esaslarına ve ana 'prensiplere 
uygunluk bakımından devamlı bir 

dikkat sarfeder. 
Parti Büyük Kurutayı Türkiyede . 

en yüksek siyasi kurumdur. Kurul· 1 
tay Parti çalışma usullerini, Parti 
hesaplarını gözden ğeçirmekle bera· I 
ber en mühim iş olarak devlet n-jimi 
için lüzum gördüğü esasları koyar. 
Bu esaslar devletin. hükümetin ve 

Yeni fethedilmiş Lir ülkeye gi. 
der ğibi, on yedi milyon Türkün 
keılbı Ankaraya tiren yaklaştıkça 
basan alaca karanlığın; heyecanlı, 

müncisi gözümü perdelediğine üzü 
lüyorum. Nihayet üç peronlu mu· 
azzam yeni garın birinci peronu· 
na girdik: Avrupada eşi bir iki la· 
:ıe olabileceği ve hatta İngil terede 
temizliği ve büyüklüğü itibarile 
benzeri olmadığı söylenen gar mat 
ve fakat bol ışıklarile göz alıyor, 
Mükemmel ve muhkem bir tarızmi 

mar i... Büyük cam kapılardan ge 
niş, yüksek mustatil hole girilince 
henüz Kaolla cilalanmış sarı kapı 

ve tavan garnilerile özenilerek es 
kisinin yerine oturtulmuş bu mu
azzam modern binaya hayran olma. 
mak kabil değil... Zemini pırıl pı· 
rıl yanan salonun sağıııda solunda 
mermer bilet gişeleri, bekleme sa 
!onları, istasyon lokantası ve ema 
netçi yeri. Şehre bakan camlı mü 
cessem kapılardan çıkınca, bindiği 

niz taksi camından zevkle gururla 
bu irileşmiş miyatöre .bakmaktan 
kendinizi alamazsınız .. 

Şehre bakan kapılarında uzun 
merdivenli anzesindcki yüksek renk· 
li mermer sütunlarile fbu eser is 1 

tasyon meydanına bir o kadar haş 1 
met vermiş. 

Ankaranın yalnız bu kalabalık 
saatmı Beyoğlunun akşam haline
benzclmek istedim. Ve bu serbest 
gezme saatı orada şöyle bir itiyada 
vesile olmuş; Eş, dost birbirini bu 
saatta arar , görür ve selamlaşır. 
Çünkü Ankarada bilhassa yeri belli 
olmayan tanıdıkları ancak bu saatın 
tesadüflerinde görebilirsiniz. lstan· 
bul vitrinlerini aratan mağazaların 
alış verişiyle bir, bir buçuk saata 
inhisar eden bu kaynayış , gecenin 
sekizden sonraki haline temamiyle 
biitün bir tezaddır · Bu zamanda 
gecenin ilerilemiş bir saatı gelmiş 
gibi, caddeler tenha, kahveler gü-
rültüsüzdür. Arbk uzun gün daire 
masasında yorulmuş babalar ; hiç 
yoksa maaşının üçte biriyle kirala
dığı daracık apartıman katında ço· 
cuklariyle yorgunluğunu unutmaya 

1 
nun yanlışlığı ekseriyya bu kansız 
lığa meydan verebilir. Bu bilhassa 
südde olan çocuk için daha tehlike· 
li safhadır. Bir yavrunun modern 
şekilde böyütmesini bilmeyen kimse 
ler ekseriya bol bol koyu südlerle 
beslemeğe çalışırlar, bunu en iyi u· 

' Parti Meclis grupunun dört yıllık 

çalışması içiu en kati direktifi teşkil ı 
eder . 

Partimizin metodlarında mevcud l 
olan ve başka hiç bir milletin parti 
hay:jtında tatbik edilmiyen bir ça· 
lışma tarzı yeni Türkiye'oin sima . 
sına demokratik bir hususiyet ver. 

mektcdir. 

Sağda Yenişehre, sergi evine 
giden uzun caddeden başka, sol 
tarafında paraşüt kulesi ve onun 
arkasında at koşularının yapıldığı 
yer ~ "ipedrom,, ve hüyük millet 
meclisi civarında (19) mayı~ stad· 
yomu bulunan ve Ulus meydanında 
dörde taksim olunan düz bolvar 
c~dde geliyor ki; bu da bankalar· 
dan Y enişehre ve oradan da Çan
kayaya kadar giden cadde ile mu· 
kabilinde Baraj ve Keçiörene, yu· 

karıya doğru da saman pazarile 
Cebeciye uzanan caddedir. Türkün 
kalbi ankarayı baştan başa kateden 
bu yollardan geçerek gezmek gör· 
mek mümkündür. 

fstanbulun ve diger vilayetleri· 
mizin aafalt rüyası burada temami 

le tahakkuk etmiş. bilhassa yeni şehir 
çokça ye~ illenmiş küçük çam bulvar 
lı asfalt cadc.Jelerile sağlı sollu zarif 
apartmanlarile bir avrupa mahalle. 
sinden farksız olduğu muhakkak. 
Şüphesiz kafalarımız avrupJlaşma· 
dıkç"' lıu garbe benzeyişleri de ta · 
bii görmemiz lazım. asfalt rüyası· 

çalışırken; henüz aile hayatına ka· 
rışmamış nesil de muhakkak ki bir 

1 
radyo başında Ankara veya Bük . 
reşi dinliy~rek uyku vaktında bek 
ler. 

Yalnız bu ideal Atatürk belde· 
sinin pırıl pırıl ışıklarla bezenmiş 

1 sessiz grcesini arasıra asfalttan akan 
· bir su sesiyle kayan hususi o\ola· 

rın gürültüleri bozar · Ve saatlar 
koştukça yine şefakla beıabcr baş
layacak yeni faaliyet ve h~mle için 
on yedi milyon Türkün kalbi An. 
kara vakur ve sakin uyurken; sihirli 

' bir rüzgarın şu mısraları fısıldadı 
ğını hissedersiniz : 

Ey Tiirk genci hızına kaldığı yer· 

den başla. 

Niçe fecirler açtı yolun o al· 

tın ba:,.la .. 
Yc.şaınak, yükselmektir .. Hüner 

bu şahrserde , 
duramaz çünkü tarih hııgün 

durduğu yerde ... 
... 

• ılı 

lııtibalaıımıza devam edeceğiz .. 
nın tahakkuku Ankarayı heı şehrimiz.'----------·---
den çok temiz olmasına yaradıkdan 1 

fazla, caddelerin müstakim ve arı· j 
zasız oluşundan yirmi altı kuıuşla j 
açılan taksi ücretleri yirmi kuruşla 

açıları fstanbul taksı ücretlerinden 
çok daha ucuza mal oluyor müşle· 
riye .. Fakat ~ehir dahilınde işleyen 
Rusyadan getirilmiş mırntdzam şc· 
hir otobosları katettikleri mesafeye 
nazaran fazla para alıyorlar halkdan 
bilhassa mahirane ayrılmış mıntaka 
bölmeleıi dolayisile, insan beş yeri 
ne on kuruş vermeyi daha ehven 
buluyor Bu, temamile memur olan 
Ankara halkı için şikayeti mucip bir 
vaziyet olsa gerek. Baharın en gü· 
zel ayları olduğu için sanırım, An 
karayı oldukça yeşil bürünmüş gör 
düm. Bir evlat bakımı kadar güç 
lükle, itina ile yetişdirilmiş ağaçlar 
toprağı benimsememekden çok. ba 

Kuılaya 

haftası 

aza yazma 
başlıyor 

Her yıl Kızılaya aza kaydetınek 
üzere hazırl;ınan ''Kızılaya az~ yaz.
rna haftası,, programı bu yıl da 11 
hazirandan 19 haziran akşamına ka 
dar devam etmek üzere hazırlan· 
mıya başlamıştır. 

Yurdun her tarafinda; bu h;ıfta 
içinde Kızılaya aza yazma faaliyeti 
başlıyacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şt>hrimiıde gök yiizü açık 
hav.ı hafıf rüzgurlı idi. En çok 
sıcak gölgede 29 dereceyi bulmuş· 
tu. 

B .. b . 1 u gece no etçı eczane 
Y enicami civarında 

Toros eczahanedir 

sul olduğunu zan ederlersede yan Partinin her yıl toplanan ocak 

lışdı r. kongreleri ve iki yılda bir toplanan 
Her kesin bildiği Anemi hasta - kaza ve vilayet kongreleri iki kong· 

lık hep bu iyi beslemek Prenzipio 
re arasında geçen zaman zarfında 

den ilerigeldiğini Professör Opitz beliren ihtiyaçlara iÖre dilek ve is· 
gibi bazı Professörlerde tasdik et- teklerini tes~it ederler. Bu kong· 
mişdir. Filhakika çocuğun görünüşü relerde en büyük hükômet memıır 
itibarile semir, ağır, toparlak olma- laıı ile belediye reisi, belediye ve 
Sina raarnen ben7.inde-ki sarılık go" • d 1 1 · ,. ~ 6 vilayet hususi i are mec is erı aza 
ze çarpar. Şu halde çocuğun asıl ları hazır bulunurlar. Hükumet ve 
böyümesi için icap eden maddeler bell!diye reislerinin dilekler hakkın 
verilemedikden sonra ne kadar kuv- h ı · kongre huzurunda iza at verme erı 
vetli maddeler verilirse verilsin yine ve bunlardan mahallinde yapılabile· 
çocuk anemiye namzeddir. cek olanların tatbikiyle devlet mer· 

Son tedkikat'dan anlaşılmışdırki kezine ait olanların da Büyük Ku· 
çocuğun vucudunda yağhamızlan rultaya gönderilmesi ve Kurultay 
çoğaldıkca kanın o nisbetde has· kararına bağlananların hükümetçe 
ta olmasına sebep olur. Fakat bu· ve Meclısce tatbik sahasına konul· 
nun önünü almak yine gıda usulü- ması milletin siy~si faaliyet sahasın· 
nü denişdirmekle kabildir. · da yalnız mebus, belediye ve vila· 

Yeni dünyaya gelmiş çocukların yet meclisleri seçimlerinde rey ver· 
ilk haftalarında ve bahsus valt:tinden ınekle kalmıyarak devlet idaresine 
evvel doğmuş çocuklarda fakrüd ve mahalli idarelere fasılasız bir 
denıin arazını görmek kolaydır. p. bir surette doğrudan doğruya işti· 
rof esııör Klcio~ohmidt, çocuk yaş· ' rakinin tam bir ifadesi olur. 
larına göre anemie, den bahs eder Be~inci Büyük Kurultayın açıl· 
ken bilhassa yeni dünya,ya gelmiş mdsı münasebetiyle Parti kongreleri 
çocuğun ilk haf taları süeatle böyü· ile Kurultay'm mahiyeti, çalışma şekli 
me deresi olduğundan kcn teşekkiil · 

ve yeni Türkiye rt"jiminin esasları 
üne hizmet eden kemik iliklerin pek 

rıa umumi çizgilerle temasta l u'un-
ziyade ihtiyac gösterdiği maddele- mayı faydalı saydım. 
ri vermenin lüzumunu ehemmiyetle y 

. eni l'ürkiye'nin re-jimi hiç bır 
kayd etmiştir. 

rejimdı n kopye edilmiş değildir. 
Bir yavrunun vücudundaki kan 

Bu l>iiyük eserde bütün beşeri · 
tc~ekkjjlatı büyüklerden daha ziya· 

yetin ugurı asırla çalışma, düşünme 
de fdaliyı:ttedir. Zira böyüklerd:: 

ve çarpışmalarla elde ettiği tecrübe 
yalınız kan organı tabiatın bir rit · neticelerinden damlalar vardır. 
mesi icabatı olarak ölen hucrelt:ıin 

Parti progr'imı yapaıken insanlık 
yerine kaim olan hucreler için la· aleminin müşterek mirası olan bu 
zımdır. Çocuğun vücudu ilk hafta· neticelerden istifade etmekle bera· 
larıoda sikleti iki misline çıkdıkditn ı. 

uer l:ıütün esaslarımııın en ziyade 
sonra bir tatafdan öf,.n hücrelerin 

hayata, keudı iç ve öz hayatımıza 
yerine diğer yeni hücreler kaim olur I 

uygun uğu birinci derecede göz ön· 
diğer taraf lan daha ziyade biiyii· ünde tutmuştur. Liberalizmin anarşi 
rnesi İçin icap edtn hücrelere ihli · f 

sı, sosyalıznıin sını kavgası, beynel 
yac gösterir. Bu yüzden faalıyeti nıilclciliği ve otoriter idare sistemin 
ınüzaafdır. Sari bir hastalığa tutul in devlet kurmak ve işletmekte hal 
duğunda bu zamanlar pek nazikdir. kın reyini ve mütaleasını ve milli 
Çünkü vücudun buna mükavemeti 

zekanın yardımını hiçe sayması gihi 
küçleşir. Ve ekserİyq anemi kizli 

millet beraberliğini bozan, milli ku. 
olarak çocuğun vücudunda yerleşir. 

yapılışında bazı arıza olmadıktan 

sonra, Sıhhi Ev çok Ziya, Vf: Bol 

~ 
vetleri dağıt<.tn zararlı unsurlar aklı J 
selimin filtresinden süzüldükten son 
ra yeni reimin kendimize pek yakı· 
şan çehresi meydana çıkmıştır. 

Biz yurdumuz , istiklalimiz ve 
hüriyetimizle iııkilabımız, rejimimiz 
ve partimizle, hepimiz, htr şeyimiz 
hep birden bir tek varlık teşkil edi 
yoruz. Bütün yurddaşlar hep beıa 
ber bu büyuk ve mukdades varlığın 
korunması ve yükselmesi için Milli 

Şefimizin e-trafında toplan ar ak hazır 
duruyoruz, Biz derin tarihimizin şe· 
refini, ıstırap günll'rimizin acısını 

beraber tadıyor; göğsümüz ümüt 
Je,le dolu olarak parlak ve şevkat· 
li bir istikbale beraber gidiyoruz . 
Bizi bir birimizden ayıracak, biribi· 
rimiı Jen soğudacak şeyler mi söylü 
yo·lar? Bu telkinler nereden ve kim 
?en gelirse gelsin inanmıyacağız, 

biribirimiz~ dayanacağız, biribirimize 
güv<'neceğiz, yaşarken ve çalışırken 
kafamızı, zek1mızı kullanacağız. 

Daha doğrusunu bulmak, daha 
iyi5ini yapmlk, daha ileri, çok ileri 
gitmek için kanuşacağız, konuştura 
çağız, hem tenkit edeceR"iz, hem ktn 
dimizi tenkide arzedeceğiz. Biz ten 
kit ederken haklı ve insaflı olmaga, 
bizi tenkit ederlerken tahammül ve 

müsamaha göstermeğe alışacağız; 

hem tenkit etmesini hem de itaat 
etmesini bileceğiz kafaları taş olmuş 
ve dilleri tahtalaşmış bir insan yığı 

nı büyük hadiseler karşısında ürk· 
meğe mahkum şuursuz bir sürüden 
başka bir şey değildis. 

Milli zindeyi veren hesap formü 
lünde nüfus adedini gösteren rakam 

1 

tar en tesirli yeri İşgal etmezler. ı 

Pölrtinin bf'şınci büyük kurulta. 
yına başarılar dilerim. Türk milleti l 
de ve onun asil bir timsali olan par 
ti kurültayına hürmet; bugünkü var ı 
lığımızı kendisine meydan okuduğu , 
muz E»cdi Şef Atatüık'e minnet ve 

ı'ahmet olsun. ! 
Recep Peker 

Kozanda bir cinayet 

Dört gişi yaralandı 
bir gişi de öldü 

Koıan: (Hnsusi muhabirimizden) 
27 - Kozanda dün halkı heye· 

cana getiren ve teessüre sevk eden 

bir kavğa ve bıçaklama hadisesi ol 
muştur. Bu feci hadise dört kişinin 

yaralanması ve bir gi~inin ölümü il~ 

neticelenmiştir. 

Hadis~ bir tiyatoru kızmın ars· 
lanlı köyüne ğötürülmesi ve orada 

ellerinden alınarak hükumete teslimi 
sebep o!muştur. 

Dün kuşluk vaktı Ahmet deniz· 
le Mehınet dağlı arasında zuhur eden 

bir ağız ve to~at kavğasından sonra 
kahvede çıkan bu büyük hadisede 

emin Tıraş ve Ahmet deniz tarafın 
dan Mehmet dağlı ve suçsuz olarak 

ta Hüsnü ve fsmaili bıçaklamış ve 
çarşıya çıkan caniler rastladıkları 

Mehmet dağlının kardaşı Ôıner dağ 
lıyı da fırına kaçdığr halde yarala· 

mışlardır. Rüsttm dağlıda Ahmet 

denizli böğründen yaralamıştır. ~uç 
lular tutulmuş ve yıldırım mahke~e· 

sine sevkedjlerek Ahmet deniz ve 
Emin tıraşla müşevvik zanlısı Halil 
topal oğlu Tevkif edilmışlir. 

Pul Pazarı 

On bir senedenberi Londrad• 
1 

,. 
her sene bır milletler arası pu P 

ol1 .. 
zarı kurulmaktadır. Geçenlerde \l 
ikincisi, büyük bir lokantanın sa· 
!onlarında açıldı, 

Paristen, Mifanodan, Arnster 
damdan, Züıibteo, Liyejden ve D•0' 

zigden gelen kadmh erkekli b:f 

Yüz kadar pul taciri yüz dokuz ııı' 8. 
1 dı· sada toplanıp çalışmağa baş • da 

lar. . zak• 
Pragdan gelen bir tüccar içtıı miy 

de bir yer ayrılmıştı. Fakat ne ya· ittif. 

zık ki yeri boş kaldı. 
1 

Londra pul pazarında her )1 l1 
on iki milyon lngiliz liralık pul s•· rvı 
tışı olur, Çünkü burada toplana~ 
tüccarlar, dünyanın en büyük pil 
ticaretini yapanlardır, · Bazıları brŞ 
yüz bin pul birden alır. ~ 

Bu seneki:pul pazarında en ço diri 
pul alan memleket Hindistan °1

1 
l'ür 

muştur. Hindistanıo Bombay ve 1'• tacı 
kuta şehirleri, pul koleksiyonlari)'le celC 
maruftur. Bu şehirlerde öyle kolek' 
siyonlar ~ardır ki kı~ımetleri 30.00o 
ile 40.000 lngiliz lirası arasında· 
dır. 

I ntransigeant 

BÜNOUKÜ PROGRAM )'IS< 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYOr-' ortj 
POSTALAR! TÜRKiYE RAovosı.J tarı 

ANKARA RADYOSU tas 
gö 

ÇARŞANBA - 31/S/939 baı 

bö 
o 12.30 Program . 

12.35 Türk müziği 1 - Osın&11 

Reyin Hüzzam Peşrevi 2 - M. Ce' lar 
!alettin paşanın Hüzzam Şarkı : (J<e• 22 

r· rem eyle mestane) 3 - Hüzzam şa 
kı : (Cıkar yücelerden) 4 - Lemini11 '. J 
(Cıkar vücelerden) 5 - Leminin · 
(Yeter hicranlı sözler) 6 - Taksi111; se 
(Son c;şkımı cana) 7 - Halk türkii .. ıı 
(Yürü dilber yüru) 8 - Halk türku· 
sü : (Demirciler demir ... ) 

13.00 Memleket saat ayarı . ajttn$ Vt"' 

ve meteoroloji haberleri. Üz 
13.15-14 Müzik (Ri)aseti Cüıt1' 

hur Bandosu - Şef : Ihsan Künçcrl et~ 
1 G. Gesesse - Marş 2 - PopP) da 
- Endülüs Valsi 3-Flotow-",V!Btt· mi 
ha,, Operr.tinin Uvertürü 4 - Ch· ve 
Sılver -"La belle au bois dorman1" veı 
Operetinden seleksyon. et 

18.'30 Program. 
18.35 Neşeli plakldr - R. 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziğ'i ( F.1sıl heyetı} 
20.00 Memleket saat ayarı. ajan$ 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Türk müziki 1 - Mahll; 

Peşrevi 2 - Şere'-: İncilinin Mahıl oc· Şarkı : (Alamam doğrusu) 3 - ) 
denin mahur şarkı : (~ana layık• 111 • 
4 - Klarnet taksimi 5 Kürdili hic81 

kar şarkı: (Aşkınla dolan sinemc)6 ~ ta 
Kürdıli hicazkar saz semaisi 7 - "'r 81 
lakinin Eviç şarkı : (Aşkınla harıl 

};I Şİ 
8 - Yasaıi Asımın Eviç şaı ) 
( Benim öksüz benliğ'i ~de_. ~· .' -~. 
olduğumu) 9 - Halk turkusu · (

13
• 

göılcrine kurban 10 - Sarı kurde 
21. Haftalık posla kutusu . o 
21.15 Esham, tahvilat, Kanıb•) 

rukut ve Zıraat borsası (fiyat) 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük Orkestra _,, 

Şef : Nedp Aşkın) 1 - 8ecker el 
ilk Bahar - melodi 2 - Osca~ .f / 
ras - İkinci a\•cıları - Fantezı J ,. 

. d b' bD) Oemeısseman-Aranıuez e ır p.ı· 

ram 4 - Origo - Serenat 5 - ,ş 
ul Uncke - Olimpi) atlarda - M:ıs) 
6 - J. Strauss-Artist hayatı tV • 

• ı1I 
7 - Chopin - Nokturne - rnı 

nör. 
22.50 Müzik (Melodiler) 11 
23 00 Son ajarıs lıahcrlcri ve ) 

rınki program. ,,,, 
23.15 - 24 Muıik (Caıbarıd 

Pi.) ~ . 
Alman Lejiyonerlet• 
Hamburg yolunda 

1 rıt' Londra : 30 - a. a. spa kle 

kıldıkça cılızlaşan kibar evlatları gi 
bi gövdeleri nazik ue çelimsiz. Ta 
biatla mücadele bu teknık yirminci 
asırda bile güç ve külfetli. Bununla 
beraber tabiatın bu nankörlügünü 
tükenmez sayı, ğayret günbegün 

Professör Opitz (Herlin - Da
helm in teşhir ettiği Berfin çocuk 
hastahanssinden böyle Anemisi kiz 
lenmiş çocuk bahs ettikten sonra 
ez cümle demiştirki: Bir cocuğun 

irsi bir hastalığı ve > ahut vucudun 

hava gibi üç un.surun yardıınıle ço· 
cuğu bu kar sız hastalıktan kurtar 
mak kabildir . 

Yarası beyninden olan Hüsnü 
ölmüştür .. Bu ölüm mühitte büyük 

teessür uyandırmıştır. Yıldırım mah 
kemesinde devam edilen dava ne· 
tiçesi ayrıca bildirilecektir. 

daki Alman Le-jiyonerlerini "8 b'~ 
den brş büyük vapur , bu s• ı'' 
Manş denizini geçerek HambtJ~·,. 

doğru yollarına devam etmişler 1 
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Cumhuriyet halk 

Partisinin gördüğü 
mühim işler 

l C. H. P. Seyhan İlyönku 
ru\ Başkanlığından; 

__..._ ______ ~---------------- -------------------------------

.~ .................. ~~~~~ 
'~ .. illiiiMıl~l.ıMilia..~--...--.:~~M5M-

e ;Büdçe müzakere-1 ispanyadan dönen itaı-
leri bitti yan lejyonerleri 

- Birinci sahifeden artan -

29 Mayıs 939 pazartesi günü 
saat (15) te Parti binasında açık 

artırma ile ihalesi yapılacağı ilan 

edılr.n 

Ht>rkesin görnıt'ğe doyamadığı ... Zevkıne 
yandığı tek film 

kanamadığı ... Ateşine 

As " 
e 

ada 
Bu akşam 

ık. 1 ·• •• k . lmilel şöhret ( JANNET MAKDONALD NELSON 
ı myıı neyne .. .. ter 

o.ıı· 

b,_ A k n ara : 30 ( Telefonla ) -
ı - B. M. Meclisi bu günkü toplantısın· I 
taSr da 1939 yılı bütcesi üzerindeki mü· 

HARAKET GÜNÜ GECiKİYOR 

rine ihtiyaç gösterilen ·on üç ınınta
kada yı•niden Adliye teşkilatı vücude 
getirilmiştir. 

6- Ceza kanuuumuı.un bazı kı· 
ı-;ımlarında esaslı değişiklikler yapıl· 

mak suretiyJe de\'letin iç ve dış em
niyeti geni mikyasta müeyyidelerle 
takviye edilmiştir . 

1 - Adanada asfalt cadde üze· 
rinde inşa edilmekte olan Parti ve 
Halkevi binasının (9897) lira (80) 
kuruş keşif bedelli dahili ve harici 
sıva işleri ve (4151) lira (26) kuruş 
keşif bedelli ahşap parke dşşeme 
ve linolyom ferşi ve (6529) lira 51 
kuruş keşif bedelli muhtelif karo 
muzayik şap ve döşemeleri için ta 
lip çıkmadığında11 pazarlıkla ihale 
sine karnr verilmiştir. 

EDDY) nin çok biiyük muvaffakıyetlcrle yarattıkları en buyuk Aşklar 
ı En baygın nagıneler En kıvrak oyunlar şaheseri 

· ( Ley ak ça ken ) 
zakcrclcri bitireıck muvazenei umu- 1 

'r.İ' . k 1 

CadiX : 30 (a.a.) - f talyan lej· 
yonerlerini nakledecek olan iki va 
pur, evvelki akşam buraya gelmiş 
tir. 

7 Avukatlık ve Noterlik mes-
lekler ini, gerek mensupları ve gı•

J"ekse iş sahipleri bakımından günün 
ve ileri cemiyetin icapla: ına uygun 
olmasını temin edici kanunlar yapıl -
mıştır. 

1 Misilsiz fılminin yeni 0<ijiııal Kopası 
ly rnıye anun layıhasını 364 reyle ve 
yı· İttifakla kabul ~eylemiştir. 1 

; ; Hariciye vekilimiz J 

~ Moskovaya gidiyor 
bd 

ok Mosko\'a : 30 ( Tas ajansı ~il· 

Öğrenildiğine göre dahiliye na· 
zırı şcrrano suner, azimet merasi· 
minde hükumeti temsil edecektir. 

Muhtelif teehhürler dolayısile 
vapurların 31 Mayıstan, hatta 18 
Aazirandan evvel hareket etmeme 
leri mJhtemeldir. 

8 Ceza evierinin ayni zamanda 
birer islah yeri olması ve küçüklerin 
ahlaki düşkünlükleriııin giderilmesi 
esası göz onünde tutularak Ce7.a 
çektirme sisteminde esaslı değişik· 
likler yapılmış ve Ceza evlerinin bir 

2 - ihale 8 · 6 · 939 perş~m · 
be giioü saat l6 da Parti binasında 
yapılacaktır. 

3 - Keşifnameleri görmek için 
llyönkurul kalemine müracaat edil· 
melidir 

ı 
1 

DİKKAT . _ Sinema müteaddit vantilatörlerle pek .serin bir hale 
· getirilmektedir 

31 M Çarşaınba gündüz 2,30 tenzilatlı - ayıs- . . 
halk matınesınde 

1 A ken ( Jannet Makdonald - Nelson Eddy ) 1- Leylak ar çar 

K 1 ( T" rkçe sözlü - Buck Jones tarafından ) 
2- Beyaz arta u Asri 250 

Telefon çl diriyor) - Haber alındığına gore 
n ~ıl Türkiye Hariciye vekili Şükrü Sa· 

tacoA-lu yakında Moskovaya ~ele· 

Diğer cihetten yaralı ve hasta , islahane haline getirilmesine karar 
ltalyanlar "Geadisca. hastahane ge· ı verilmiştir . Bu karara göre biıçok 
misine bindirilmeğe başlamıştır. Cew evleri ~imdiden bu hale ıfra~ 

edilmiş ve bu tatbikattan miisbct 
Roma : 30 (a.a.) - ltalyan tay · 

1 
neticeler alııımıştır. Bu sistPme mad· 

4 - l"alipl~rin her işe ait ke · 
şif tutarının °'o yedi buçuk nishe
tindt: muvakkat teminat veı mel eri 
ve bu işleri yapmaya muktedir bu· 
lunduğuna dair nafıa ıniidiirlüğünden 
ehliyet vesikası alınış olmaları la 

10691 _________ ___:.~-----
• ,, 6 

rıY cektı"r 
olek' · 

~ Yurdda yağmur 
vaziyati nasıl ? 

Orta Anadoluda bere
ketli yağmurlar yağdı 

Ankara: 30 lTelcfonla) 26 ma
)'ısda başlıyan faydalı yağmurların 
orta Anadolu topraklarına ne mik. 

yarecileri di~er ltalyan eski muha- 1 di imkiinın azamt nisbetinde devam 
riblerile birlikte 31 Mayısta ispanya' edilecektir · 
dan horeket ctmiyeceklerdir. ! 9- Memleketin muhtelif yer-

zımdır. 10696 ltalyan lejyoner havacılığına men· !erindeki Ceza ve Tevkif evlerinin 
sub zabitler, küçiik zabitler ve as j tamamen yeni baştan yapılması esa. 1 

kerler tayyarelerini muayene edib, 
1

. sı kabul edilmiş ve ta tl>ikata ge· Seyhan vilayetinden 
lspanyol makamlarına teslim ettik. çilmiştir · . . 1 

6 H . d C d'X Keza; C\dlıye bıoalarının )urdun B I k d k" H . k ten sonra 5 veya azıran a a ı . a ıçe azasın a ı a runıye ap 
'd h k d ki ihtiyacını karşılayac:ık mahıyetle 1 l d 1. b k 1 ( 670 ) 

1 veya Seville en are et e ece er· ıcası 'e e ı !a ı ı o an a tı 
yapılması karar altına alınmış ve .. t · ı· ·· · d · ki" k dir. . . . . yt·z ye mış ıra uz. rın en ıste ı ç.ı -
bu husu!'lta da faalıyete geçılmışlır . d.,,, . . 1 ki k" .

1 • ma ı 5 ı ıçm pazarı· a ıraya verı e 
Muayyen bir programla bunların k . 

. ı ce tır. 
süratle ikmali bilhassa gayedır. f l kl'I :ı t · .. k . . .h. . . s e ı u ş r nameyı gorme • ve 

Adana Belediye Riyasetinden : 
• . • 'l 939 Cuma günü saat 10 da fevkalade• olarak lo 

Beledıye ıneclısı ~ 6 1 
1 .. k .. amesi aşağıda yazı mışlır. 
anac.sktır. Muza erat ruzn 

5 
_ . . dj 

5
•
1 
ınucibince ilan olunur . k' nun ) ıncı ma e . Keyfiyet beledıye ·anu 

~uzname · · · · k'I' 3 k~ t" ) · . . . t'I bı (B:rinci ve ıkıncı reıs ve ı ı ve - ·a ıp 
l- Rıyasct dıvanı ın 118 

2 D . · ·· n intıhabı : - aımı encume 
3- Encümenler intihabı: . . 

b. ı· · · e ayaseçımı 4- Seyhan imar ır ıgın 

5 - 939 bütçesi 00 ı· ı k · 'k H • 
1_ k ile yapılacak 650 ıra ı ıstı raz · 

6 - Belediyeler uan ası . . · · ] 0998 
. . , emurların tasdıkı memurıyetı. 7 - Y ~nı ta)'ın o unan m g~~ tarda nüştüğü hakkında rasat is· 

tasyonlarından alınan malumata 
göre Yozgadda bir metre mura b 
bama 25 kilogram, bu civardaki 
bölgelere 17 kilogram düşmüştür. 

1 

. Köylü için ucuz el- . 
bise ve çamaşır 

10- Bır çocuk ısla anesı >a· .. k .. 8 6 
939 .. pey surme uzere - -

pılmı~tır. Bunlar lüzumuna gore ço t ·L· k d h • h b • .. 
- it 1 kt arı·ııııe a ar ususı mu ase e rnu- ----------.....------------------------~ Müjde Müjde 

• Orta Anadolunun muhtel:f mıntıka
~· larında yağan yağmur mikdarı 11. 
(t<c:· 22 kilogram 1rasındctdır 

p ş•" 
iniıı: 

nin : 

um· 
çer) 
pp1 

vıart· 

Clı· 
ant •• 

ahıl' 
ahılr 

ve:· 
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ic•ı· 
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İngiliz hükümdarları 
seyahatlerine devamda 

Albettı 30 a.a. İngiltere Kr;,I 
VC' kraliçesi, Lake · Louise'e gitmt"k 
üzere otomobille Banff'dan harekı t 
etmişlcr<lir. Orada kendilerinden 1 O 
dakika evvel Banff ,dPn hareket el 
mi~ olan trene bineceklerdir. Kr;..I 
ve kral içe, bundan sotıra Voncov· 
vcr'e doğru ~eyahatlerine devam 

etmektedirler. 

Fransada bir tren 
yoldan çıktı 

Bir ölü on dört 
yaralı var 

Paris: 30 ı.a. Montparnasse İs 
tasyonunda bir:katarın yoldan çıkma 
sı neticesinde bir kişi ölmiiş, 14 ki· 
şi yaralanmıştır. 

ga ı aca ır. .. 
dürlüğııne ve mahalli hususi muha· 

ı Dehlllyede : b ı r. ·· d · se e memur Uı;una muracaat e ebı 
1- Yurdun , en medeni mem· 

lekctlerde olduğu şekilde teessüs 
etmiş olan emniyet ve asayiş işleri; 

her gün daha ileriye götürülmek. 

Ankara : 29 - Sümerbank köy· 

tcdir. 
2- Maddi ve manevi evsafı 

her gün artan polis ve jandarma 

lülerimizin giyccf'.k ihtiyacını ucuz 
bir şekilde karşılayarak onları ih· 

tik.irın elindtn kurtarmak maksa
diyle Öledcnbttİ yapmakta olduğu 
telkıkleri muvaffakiyetle sona er· 
d:rmiş ve hazırladıgı ko> lü elbise 
!erini verli mallar pazarında satışa 

çıkmıştır. 

Sürnerbank fabrikalarının halis 
yünden imal ettiği şayak ve kumaş

lardan htr boya höre dikilmiş çok 

1 teşkilatı , vatan !aşlar arasında va
zifesini kolaylıkla ifaya muktedir 
olacak derecede sempatik ve gii 
vcnilır bir anlayışa mazhar olmuştur. 

dayanıklı ve temiz t:lbiscler takımı 
360 kuruşla 700 kuruş arasında sa 
tılmaktadır. Ayrıca vücüda getiril· 
miş olan köylü daire_sinde Kayseri 1 

bezinden mintanlar .:>6 kuruş, Kay 
seri ve Nazilli kaput beziııcien don 
ve gömlekler 45 kuruş, tire çorap· j 
lar 12,5 kuruş halis F esane yünün· 
den kaskrtler 30-35 kuruş, Beykoz 

faı.ırikasında yapılan kunduralar 190 
ve fotinler 290 kuruş fiyatla satılmak 
tadır. Kar endişesi gözetilmeden sırf 
milli bir davaya hizmet için giri~ilmiş 
olan bu iÜıel teşebbüsü köyliileri. 
mizin layı< olduğu alaka ile karşılı· 
yacaklarına hiç şüphe yoktur. 

3- Ş.ehir ve kasabaların tanzim 
ve imarı işini planlı ve aht!nkli bir 
surette yürümek ve kı>ııdileıine la· 
zınıgelen rehberliği yapmak ve ko 
!aylığı göstermek için bu işleri mer· 
kezden planlayacak tedbirler alın· 
mışt ır. 

imar işlerinin husu i için Belt!· 
diyeler Bankası en kıymetli bir yar 
dım miiessesesi olmuştur . 

Sermayesi yedi milyon lira) ı 
bulan bu Bankanın 927 mali yılı 

sonuna kadar biıfıil 1kraz ettiği 

miktar 3,700,000 lfrayı geçmiştir . 
Bu kadar da ketaleti vardır. 

lirler. 10692 

1 

1 YENi MÜSTE'CIR iDARES-lN_D_E_I 

Yepyeni Tesisat ve 
ınükemınel konforlu 
. 
Istanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

6 

Seyhan 
ğından: 

Yeni müsteciri 

Hilmi Kuşçu 

defterdarlı-

Dünkü ilanıını7.da bu miikı-llefin 
ismi yanlış y,ızıldı~ınd::.rı tashih ede· 
rck yenidt'n ı:ışağıya nrş•edi}oııız; 

Mükellefin , dı: Hüsayin o~. Ali . 
Köyii: Hocallı 

• Icsap No. : 3ü 
Yılı: 938 

:. cf:· :-------------------------. del•· 

Halen kırk sekiz ş·hriıı h;uita 
laıı bitirilmiş, yirıni üç şehrin imar 
p1anları yaptırılını~tır . Ve 941 so· 
mıııa kadar da 8lJ ş"hir ve kasaba 
nın yine bu plaıı i.:-leriyle beraber 
sıı trsisatları tamamlanmış olacak
tır . 

ihbarname ııııın;ıra~ı: :! 1 l 
Bir kat zamrııilc lıayv,m vergisi: 
18 lira. 

. 
r• 
l 

Önümüzdeki Cuma Akşamı Büyük Müsamere ile 
Açılacak Olan 

YAZLIK SiNEMANIN 
İlk Büyük Programı 

Ateşli Sinema Yıldızı 

( Viviane Romance) 
Tarafından hakiki bir hayat Romanı Olarak Yaratılan 

Kadınlar Hapishanesi -Müessir ve Beşeri Büyük Film Olacaktır 

Cemiyetin zalinı telekkilerine kurban gitmiş bikes 
Ve zavallı Kadınların mazlum hayatını canlandaran 

Bu Müstesna Film 

- Sonu var 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel şaheseri o:.rn dünyanın erı kudretli 

rtjisöıü Sesil B Dömillt'nin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür~çe söılü biiyiik şaheserin baş rollerind~ bütün 

ve takdir ettiği bir çift 

March - Frausika 
iLAVE . 

dünyanın tdıııdığı 

Gaal 

Yazhk Sine·manın : !~nd~·~~~::~ Mmimin hu son şahese<İnİ gÖ•mele<ini b!Hün müşl<nh·•İnn7.< 

' 

ccği bir birinden Güzel ve Büyuk Şaheserlerin B:rincisini Tcıkil Edecektir bilhassa tavsiye ederiz 

Frederik 
OLARAK 

En yenı dünya haberleri 

10684 Tel : 212 10617 
~!!!!'!!!~~s_.. ..... ..._ __________________ ...,:~;;:_ı.__ __________________________________ _ 

' 

Sayın Müşterilerimize 
lsviçre mamulatı ARLON marka 

Doğr 11 işli yen ve şaşmıyan 1 d bulunur. 
cep ve kol s~atlarıınız gelmiştir. Sair marka saat arımız a 

Tarsuskapu Numara (9) Saatçı Dilaver Belen 

~------_,.,----~~------~2;.,_5 ____ 10612 -----------

yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

-

H t Zıaı-ına karşı }Jasif korunn1a ava aarru .. 

2 
/\.u111111111ııı· \ıı: !Of .',U 

. 
Nizamnamesı 

_ l)ünden artan 

ı rına ı.:""rayan yerlerin yatak ihtiyacı ar. 
M dd 114 Hava taarruza o 

1 a e - mntakalarda da yardımcı hastahane er 
tınca tPklikPye maruz olmayan 1 

nçılır. I . açılır Hastahane bulunan bir şelıir 
Y ı h· tnhane t rı oyrı · · 

aralı vr: gazı a~ . 1 1 arılııc'lk olan h:ıstahaneler, o mev-.. · bın~ ar:ı'l ... 
vey:ı kilsab da mutem nıo~ . b ıırı bulunur. 
k.d k" h h l taLıbıne aı; ı . l h" ı e ı asta ane >RŞ d cı bu"tün hastahanelerın ve sı ı ıyr 

D . • ve yar 101 
Madcle 115 aımı aza karşı korunma vasıta ve tertib-

. · · Jıavnya ve g 
müessese ve t('şkıllerınııı "' ·h 1 I hem tedavi altına alınan yaralı ve 
leri hem memurlar \·e nıusta enıledr, 

A('f t m brılunına ı ır. . . k 
gazlılar için ha ı ve a I d ki hastal&r hava ~ehlikesı halı taba • 

H hl'k . maruz yer er e . k b k"" 
ava te ı esıne t k lara veya civar şehır, ası\ a, oy. 

kuk edince tehlike5i olmayan nıın a a 

lere ~önderilir. d d h 1 nz:H zamanında falım gelen tertib. 
B .. b'"•le yerl<"r c a a ı. . ki h 1 

unun ıçın °> ~ lmı bıılunnıalıdır. Bılhassa a ·ı asta arı 
1 d .... ··ı .. ve ı>lanlaştırı ş . . h 1 ki .. er uşıınu muş I t I korunması ıçın asta ı arına gore 
b .. elerde ırıs a arın 

ulunan murs.5CS " .. '"ne alınmılıdır. 
. b 'bler evvelce goz onu 
•ca eden tertı 

1
• I) sif korunma teşkilleri guruplarına ayrılac!l k 

M d ı 116 Mahal ı a. ·ı h 1 .. • a ne .. h 1 1111 
tabbi rnuayenesı e ava rncumıına ug 

askerlik yaşı dışındakı şi\. 15 
a 

1 
• va\ a mevki in seyrekleştirilmesinde ve· 

1 lhuz lıır şr ur '• 
raması kuvvet e nıe 

1 1 " 1 ın akıl hastalarile zaif ruhluların, ço 
·ı h ·ıe ve o ıusa aı ' . k'I ya hasta, alı, amı. . hunları ılıtiva edrrı müesseselerın na ı 

• . 'htıyarların \C f 
cuklarla acız ve 1 t b'. :ıeçimın o mahal !e bulunıın muvazza V~· 

, hl" . d icab eden ı >• • 1· 1· 1 • ve ta ıyesın e .. 1 1 "t''n tabiblcr tarafından ıcrası azım ge ıp >U 
b k r ve sıvı >LI u . .. h l 

)'3 ser t'Sl as e f d'I er.ive vezaıfin taksım ve tevzıı usuc; arı pa· 
h k. 1 ·n tavzı e ı ec ı; k . 
usıısta ·ını erı . ~ . l',.,inirı teklifılc vilayet pasif korunma omısyonu 

sıf korunma srhhıye anur 115 

tarafından tesbit 
0

1 
lu.~u;~rasında istina J edilecek bedeni ve ruhi kabili · 

işbu muayene erı l . M u . M" r V k. · Sıhhat ve çtımaı uaven t ve ıvııllı uda aa c a yet Talimatııamesı 
1 ti . .. t ·reken tan1inı olıınıır. e erınce muş c 

B) Veterıner hizmetlerı 

Madde 117 - Pasif korunma ın cburiyctine tabı şehir ve kasabalar· 
da luva taarruzlarına karşı hayvani rı konınrna için mahalli korunma 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
• PAMUK ve KOZA ·--------- KiLO FIATI 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. 

koza 
- !=-=-=--- --

Piyasa parlafı • ·-=;.__- 15~50-i - -35)5--
30 

Satılan Mikdar 
Kilo 

-

Piyasa temizi • ··-------

·-----.-·--1----
Klevland 1 45 

YAPAGI 

r ı-ı--Beyaz • 
Siyah 

ÇIGIT 

-=y·~e.....,.rl-i -,....,,.Y~e-m-lik_n ___ l====ı'-----• -------
" "Tohumluk" I~ 5,50 

HUBUBAT 
• __ B_uğ.._cl_a .... y_,,K..,.ı_br_ıs_· ___ 1 .. -~ -· .. Yerli -------- - -------.. Men tane 

- -~.3:( ----; Arpa 3,27 
Fasulya 

ı-,..,,._---------- __ ____ ,_ --- -------
Yulaf 3,37 ·--------- ---'----!·---- - -------Delice 

ı · Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
Dört yıldız Salih __ __.::. _______ - - - -
üç " .. 

-~---"---"-------ı------·-Dört yıldız Doğruluk 

üç " • 
--~=-~---=-----r---Simit ,, 
---,="""'"-~--=_;_:_----- --- -Dört yıldıl Cumhuriyet 
--::-~----~---·-------üç 

" " ---
Simit 

;;,;..------~·~·------~----------~~---------· 

1 
Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 

30 I 5 I 1938 
/'eni! 

iş Baukasından alınmıştır. 
~antim İ--:-.,....--·--------.---

Hazır 5 ~O ı~1·i:'.,!;!reı_--;----ı--
v d )• 1 

-
5
- -

07 
Rayişmark 

a eı . (F ) ---------- - ---- Frank ransız 3 35 
Vadeli il. 4 79 Sterlin ( ingil_i) _ -S ~ 
Hind hazır 4 

1 

38 - Dolar (Amerika) - 126 J 1)6 
Ncvyork -8- 90 -Frank ( isviçre) 00 oo 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylfıl , 

1 İf<İnciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

lKRAMIYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 " ) .000 " 
R .. 500 .. 4 000 .. 

16 " 350 " '1 .000 .. 
60 100 6.000 .. " " 
65 " 50 " '1.750 " 

25U ,, 25 .. 6 250 .. 
435 32000 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnıı para biriktırnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

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

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün nıuayeneha~esinde hast .. arını kabule 

başlamıştır. 

Seyhan Hususi Muhasebe Müdürlüğünden : 
Bedeli 

Numarası Cinsi Mevkii Lira 
13 Dükkan Bucak 36 
41 ,. Hükümet civarı 15 
39 .. " .. 30 
28 .. Siptilli .. 220 

213 ,, Kapah çarşı 24 
255 ,. Saathane civarı 230 
37 ,. Köşkerler çarşısı 15 
50/ 1 Mağaza Yorgancılar .. :.tO 
39 Dükkan Kunduracılar .. 80 
15 Hane Karasoku mahallesi 84 

sabıkı 

K. 
00 
00 
00 
00 
32 
00 
00 
00 
00 
()() 

Cins ve mevkileriyle numaraları yukarıda yazılı akarların açık artır· 

malarına istekli çıkmadığından pazarlıkla kiraya verileceklerdir . 
istekliler şartnamelerini görmek ve pey sürmek üzere Hususi Muha-

sebe Müdürlüğüne müracaat edebilirler. 10697 

ı l STEAUA ROMANA 
Petrol Sanayi Anonim Şirketi ( Oükreş ) Adana ve havalisi accntalığı 

Hükumet cadde~inde 
•• 
Omer Başeğmez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZİN , MAZOT VE MAKiNE YAGLARI 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 
48 

----------------------------~------------------...--r. 
Yepyeni bir 
VE YENl MÜSTEClRIN 

tesisatla 
iDARESiNDE 

Tesviyeci ve T orn 
alınacaktır 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kırıkkaledeki fabrikalarımızda çalıştınlmak üzere iyi tesviyeci ~ -
nacı alınacaktır. isteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kmlckale ~ 
Müdürlüğü ile Ankara, lzmir ve Z'!ytinburnu Silah FabrikaJarulldlJ 
dürlüklerinden birine müracaatları. 10591 7 10 12 15 17 22 25 26 tJ)l 

1 1 1 1 • ' ' , 

1 

' 

.. 

i ( 
i 

t 

• 

l 

\ \ 
:i • 

l TURKIY! 

ZIRAAiBANıRSf 
i 

• 

ç i f t e h a n ,--................. -----·=----'es ,J 

Kaplıcası faaliyete geçti !Adana belediye riyasetin-~----,...,. 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel ı den = . 

1 - Bcledıye zabıta memurları Türksözü 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrı1arandan kurtulmak için 

Birkaç . gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucu:t.luğuna hayran kalacaksınız 

Lira - Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
1 5 

Tarif eye bakınız 

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

yatak iicreti 

için otuz adet mantar şapkanın açık 
eksiltme ile satın alınacağı evvelce 
ilan edildiği halde talibi çıkmadığın 

dan ıhale müddeti on gün uzatılmış· 
tır. 

2 - Beher şapkanın muhammen 
bedeli üç liradır. 

3 - Muvakkat teminatı yedi li 
radır. 

4 - ihalesi Haziranın sekizinci 1 
perşembe günü saat 15 de belediye 
encümeninde yapılacaktır, 1 

5 - Şartnamesi yazı işleri mü· 
dürlüğündedir. 

isteyenler orada göıebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü aynı 

saatte muvakkat teminatlariyle bir-

Gündelik siyasT razcte 

abone şartlara 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurul 
1200 
600 
3()0 
100 

1 -Oı~ memleket leı ıı;ın 1-
bcdcli dcgişmcı yalnız posla rtl 
zammedilir. 

2 - llinlıtr ıçın 

cııat efiilmclidir. 

likte encümene müracaatları ilin olu 
nur. 10694 Ceyhan tapu sicil 

Adana icra ve iflas memur 
luğundan : 

Hulihi ağagil iflas masasına yal 
nız mahkemede idare hey'etinden 
ikisinin temsile selahiyettar kılınma· 

sı ve münazaalı işlerde idare hey' eti 
ne sulh yapabilmek selahiyetlerinin 

luğundan: 

lran teb'asından olup " k' 
nazaran .. Ceyhanda r.ıükim • f 
oğullarından lsmail " Bıni ,,, 
namına Ceyhan tapusunun 

k k l k verilmesi hususlarının müzakeresi Büyük istifa.-leler görece , memnun a aca sınız için idare hey'etinden alacalclıların 

J39 tarih ve 20,21 No: ları~ 
kayyet bulunan kürt köyündeki 
Kıta tarlanın kaydına ( Haciz 
işareti vardır. Bu haciz hangi. 

Çiftehan Kaphcasını bugürık 19 ı 6 ı 939 tarihine müsadif salı 

k 
günü saat onbeşte Adana ticaret 

1 
ha 1iy1 e bir ere gör Ün Üz Ü odasında toplanmasına karar veril· 

ve hangi dair~nin iş'arı üze 
ne sebeple konuldutu dahi 111 

w iL. 

Şık 

10631 10 ·ı miş olduğundan mukayyet alacak· 

1 
---·--------- lıların muayyen zeman ve mekanda 

----------------~, r hazır bulunmaları ilin olunur. 
10695 

zarif 

değildir. Bu No: lu haciz k•Y~ 
tesadüf edil em !mişdir. Bu h, 
alik•h olanlar varsa bir ı'/ .._.,il 

Ce, han tapu sicil memurluJ":'" • 
yahut Ceyhan tapu dairesine 
rilmek üzere bulundukları :ıo• 
tapu dairesine tahriren 
olunması ve aksi takdirde ,t• 
haciz kaldırılacatı il•n oluP 

1 

ve 
Görrıl ek , pijama ve iç çamaşırları 

lstanbuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız.kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarını zı 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

Belediye karşısı Yeni .. 
maS?aza 

10533 18 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alrnanyada tahsilini ikmal elmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri · 
f at eczahanesi karşısında her gün s :~bahlcyin saat 12- 8, öğleden sonra 

2--6 ya kadar kabul td ·r . 9598 g. a. 

- . • 

Sallık taş ve enkaz 

800 adet 40XSOsantim boyunda 
Mersin Sülckiri 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 satılı~tır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür pazarına dönecek 
yerde Abdurrahman Şenere müra· 
cıatları. 6- 15 10648 

1o6 

Macid 
Adana Türkaöıü • -- - _.., ... ,.,.,...,,.. 


