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le, muracaat zamanına kadar nere· 

Yoklaması 

!erde bulunduğunu, ne işler yaptığı '--------------•·------------------··----•' 

Almanya'nın 
mali durumu 

nı ahirı:t süali verir gibi sayıp dök 

Geçenlerde. bir müessesede ç a 
lışan memurların sicillerinin yokla 
nacağını, gazeteler yazdılar. Üstün. 
de ehemmiyetl e durulmağa değer 
bu haber • mevzii hirJhadiseyi haber 
veriyor olsa bile · bize, çok önemli 
bir me~rleye temas edildiğini müjde 
!emektedir: Sicil aranması, medeni 
bir cemiyette ahlak ve seciyeye ve 
rilen } üksek kıymetin ifadesidir. 
Esa en Sınhhiye V ekaletetinden be 
ri "Sicilcilik" meziyetini bildiğimiz 
muhterem Başvekil Refik Saydam, 
hiç şüphe yok ki,'bunu sırası geldi. 
ğin d e idare makinemizin her koluna 
yayacaktır . Zira, şimdiye kadar la 
yık olduğu ehemmiyetle mütenasip 
derecede geniş ve şümullü tatbik 
sahası buldu~unu zaıuıetmeditimiz 
bu ideal usul , başlıbaşına bir vicdan 
kontrolörü ve besleyicisidir. Hizme· 
tıne aldığı adamın mazisini titiz bir 
itina ile araştırıp soran müessese, 
kendi i~inin selametinden belki da . 
ha ziyade,: cemiyete hizmet etmiş 
olur. 

meğe vt tarihleri ardı ardına ekli 
şahadetnamelere istinat eden hal 
tercümesile tevsik etmeğe mrcbur. 
dur. Ve asıl mesele de buradadır. 
Bu imtihanı yüz aklığıyla başaramı 
yana yer verilmemesi elbette doğ· 
rudur. Ya kın zamana kadar, bizde, 

Halkevimiz 

Yoksul hastaları tedavi 
ettiriyor ve onlara para

sız ilaç veriyor 

Arazi vergisi ne vakit 
terkin edilebilecek 

Almanyanın milletlerarası ser 
maye pazarlarındaki vaziycU 

Alman altın ve yabancı dövizi du 
rumu ve Almanlar elinde bulurıjll akş 
ecnebi sermayesi vaziyeti şu surellt .1 • 
h .. I. d'I b· ı· 1 erı 

kat'i tarihle konuşulmaz, doğum 1 Şehrimiz Halkevi çok güzel bir 
günü sorulduğu zaman, mesela "316 hareket göstermektedir.Halkevimiz 
lıyıml,, denilmekle iktifa edilirdi. 1 Seyhan oteli altındaki muayene 

Hizmetimize, aramıza alacağı. 1 evinde memle:Cetin mütchassı! dok
mız adam, !:ize, sekiz on sene ev 1 torları tarafından mlllJyen gün ve 
vel ve daha ötesinde neler yaptığını, saatlarda müracaat edecek hasta 
fasılasız tarihlere dayanarak isbat 
edemezse, ona nasıl güvenebiliriz? 
insanlar, içinde yaşadığı cemiyette 
barınabilmek için icabında mazisi 
hakkında hesap vermek mecburiye· 
tinde olduklarını bildikçe, her şey- 1 

den evvel hlyat kaygusu onlara dü 
rüst ve temiz kalmalarını ihtar eder. 

1 

lan parasız muııyene ettirmekte ve 
bu yoksul butaların rcçı telerini 
meccanen yaptırmaktadır. Halkevi· 
mizin bu güzel teşebbüsüne ail bir 
ilanı ayrıca bugünkü gazetemiz ~e 
bulacaksınız . Orada muayene gün 
ve saatları ı azılı bulunmaktadır. 

Vekaletten vilayetlere bir tamim gönderildi 

Ar•zl vergl•I k•nununun bazı hUkUmlerlnl de61ftlren k•nun 
d•hlllye vekllellnden vlllyetıere tebll6 edllmlfllr. Kanund• 
denlllyorkl: 

•1833 Sayılı arazi vergisi 
el kanunun beflncl m•ddeel 
•••6ıdekl f•kllde de61ftlrll· 
mletlr. 

"Herhangi bir köy ve kasaba 
veya şehir arazisinin tamaminin ve 
ya muayen bir mıntakasının mahsul 
lan sel, dolu, knraklık, yangın, mu-

Milli topraklar muhacir 
ve çiftçilere tevzi olacak 

Maliye Vekaleti, şehir ve kasa 
lıalar Belediye hudutları içindeki 
arsalardan mada milli toprak· 
(arın müzayedeye konularak satıl · 

masını yasak etmiştir. iskan mınta · 

u asa e ı e ı ır : k 
Almanya, büyük harpten öoef ~ 

büyük bir kredi memleketi idi. Ya :u 
bancı memleketlere yatırılmış Alını! d ~r 
sermayesiniu miktaıı 25,000,000,001 n 
markı buluyordu. Ru :sayede harp 

1 

yıllarında ithalatı ihracatını 4,000• 
000,000 mark aşıyordu , 1914-1918 g~ 
senelerinde ise ithalati, ihracatında' ~ ı 
16 milyar mark fazla idi. 'Alman i~ Ba 
paratorluğu kuvvetli krediye malik b~ · 
oldugu için bu farktan muztarip ol ır 
mıyor . idi 

Alının devlat bankası harbın sat' t · 
zamanlarında bile elinde 2.500 OflO u, 

Ya 

Malumdur ki, kültür seviye~i 
yüksek memleketlerde, yalınız dev 
let ve millet hizmetine girmek de
ğil , herhangi hususi bir müesseseye 
kabul ı-dilmek isteyen bir adam bi 

Diğer taraftan; Sicil yoklaması ve 'ıs . 
onun esasını ltşkil eden, taıihleıi erı konferanslar 
birbirine kinetleyerek doldurulmuş 1 
hal terciimesi, ceza kanunlarının yü 
künü h•fifleten en mütekamil ahlak 18 Şubat cumartesi akşamı 

1 

( bu akşam ) ş•hrimiz Halkevinde 
müeyyidesi, karakter yapıcısıdır. bir konferans verecek olan Hukuk 

S.S F akü ite si Dekanı Bay Baha Kan· 
tar, ini husule gelen bir mazerı t 

AKDENİZ Hüriyeti 
Esaret 

dolayısiyle bu tarihteki konferan · 
sını veremiyeceğini bildirmiştir. Te 
hir edilen bu konferansın ne zaman 
verileceği Halkevi tarafından ayrıca 
bildirilecek tir. 

ı 

' zur haşarat veya bulaşıcı hastalıklar 

1 kası olarak tefrik olunan vilayet 

gibi sair fevkalade arızalar dolayı l 
siyle en az üçte bir derecede zayi· 
ata uğrarsa, bu su retle zarar gör· 
düğü idari tahkikatle sabit olan 
farın o s• rıeye ait vergileri, vilaytl 
umumi mec1is kararı ile ve bu meclis 
münaakkit olmadığı zamanlarda dai· 
mi encümenler karariyle kısmen ve 
tamamen terkin edilec ktir. icar e· 
dilmiş veya mahsulatı sigortalanmış 
araziye ait vergiltr için terkin mu ı 
amelesi tatbik olurımaz. 

!erdeki bu topraklar iskan idare 
si rcc muhacirlere ve yerli çiftçilere 
badema muhacir iskan edilmiyrceği 
cihetle maliye emrinde bırakılan 

vilayetlerde de bu topraklar keza 
mühtaç çiftçilere Maliye Vekaletin· 
ce tevzi olunacaktır. 

HAVA VAZiYETi 

000 altın mark bulunduruyordu . d 
Üçüncü Rayh ise alacaklı bir u 

memleketten çıkıp borçlu bir meın 
leket olmuştur . Onun kısa ve uzuo sa 
vadeli borçlarının yekunu 10.000.· b' 
000.000 marka baliğ olmaktadır. 
Şimdi Avusturya devlet bankasının 
altın ihtiyatlarını ele geçirmesine \t 

' dışarda bir takım gizli altınlara vt d 

lı yabancı kambi yosuna malik olması' 
1 

na rağmen vaziyet de göze görünÜ1 b 
bir sefih yoktur .... 

Dr. Frıtz Sternberg -
Manchester Guardian 

Akdeniz limanları bir günde 
harap edilebilir mi ? 

Arazi vergisi iki taksitte alına · 1 
cakıır . Taksit ıamanları her mahal 
lin zirai ve iktisadi vaziyetine göre 
vilayet umumi meclislerinin mi' tale- l 

- Tayyareltr bomba yağdırır ası alınarak valilerce tayin olunacak 

Dün şehrimizde gök yüzü ka· 
palı ve yağmurlu idi . Hava rüz· 
garlı, en çok sıcak 16 derece idi . 
Geceleri en az sıcak 2 derece . 

n 
y 

' ken, avcı tayyaıeleri gemilerdeki ve tır. Tasdik taleplerinin müsadıf ol 1 
karadaki tayyar~ dafı to~ları ona duğu seneyi takip eden mali seneden , 
mukabele etmiyeceklcr mi ? muteber olması muvafılc görülmüştür. 

Diye düşünsceksiniz . 1 Tadilat talepleri, komisyonlarca tet 
Maalesef hiç de öyle değil. ..._

1 
kik edilerek intaç olunur. Köylerde 

Bir limanı bomba yatmuıuna bulun~n arazi için tadilat komisyonu 
1 k · y · h b · d AO k'I 1 Şarki Anadoluıla haşarat üzerin· 

Je Sa is Tauı'daıı 
Mutahassıs Boden 

Haymer 

RADYO 
• BugUnkU program • 

t ürki)l' //od) CJ dıfhıı orr pP•to/ıırı 
Türkiye /lod) osu - .ln lia tu Rad)O u 

Bir zamanlar: • hti1if çıçı arsa 1 iatıyoruz. anı er ırın e · ı ı o tutmak tayyareler için o kadar kolay köyün tabi olduğu kaza kaymakamı 
A 'd k • D 1 f l"k dd · b ı 60 k'J de tetkikler yapmakta olan mutahas. orta vrupa an çı ar. er erj in i a ma csı u unan şar ı o ve tehlikesi dırki ... Gece olunca. limıı veya doğrudan doğruya vilayete Cumarteel - 18 - 2 - 39 

d. 1 k b b 1 d b' h k ·· · sıs Bay Boden Haymer şehrimize ı . u om a ar an ıır e tar uzerıne nın üstüne h.000 metrede motör ke merbut köylerde vali tarafından ve 13 30 Proğram . 
Ş. d' hl 'k ki t d kt' 12 b b d d b h d ı döıı müşlüı . Mutahassıs :bugünlerde Ç ) ım ı tc ı e ya aş ı eme ır. om a yag ırma an a se iyo· sen bir tayyare düşünün, 6.000 met köy halkı taıafından seçilecektir: 13 35 Müzik ( Cazbant igan 

• H Akd · 'd h d kti' B f t b' b b Ankaraya gidectktir. arp enız e zu ur e ece r. ruz. u suret e yapı an ır om or· reden nesi va•u li:nana döküyor ve '--------------- Lan taş O, kestrası , 
Haritaya bakacak olursanız, bu dıman sonunda 10.000 tonluk bir ıcne geldiği gibi, gittiğini bildirme. J 11.00 Memleket saat ayarı, 

geniş gölün sahillerini ve adalarını kruvazöre 3 bomba isabet eder. Kr den ortadan kaybolu}or. 
1 

dar emniyet altında değildir. Eğer nıeteoroloı'i ajans haberleri . 
il d 1 k 1 1 k 4 b b · b 1 1 ma tersanelere daima bağlı kalma-e erin e tutan ar, omşu arını güç Ü uvazöre om a ısa et ettiği tak· Fransız bııhriye istihkam şefi mü ngiliz bahriyesi, Cebelütarık i. kele 14.10 Müzik ( dans müzigi -

k d b b d d b·ı k d d · k ğ h k • ı V ıı.a mecburdur. Gemi, üssünden mu çe me en om ar ıman e e ı ece ir e gemı artı a ır surette asara hendis Rujron diyor i : "Bir 1 erine aşington anlaşmasının inşası ıı; Pi ) 
h ld d. K ı · · b - d kt' ı d hl b vakkaten kaçarsa da bir gün mutla O T k ·· · · a ~ ır. ara arın vazıyetı una mu uğramış eme ır. tayyare. deniz üssünün üzerine ğuya na müsaa e ettiği on beş zır ıyı ir 15.00 15.3 ür muzıgı -
· · z· Akd · 'd h.k. 1 M ı. d h f.f ·ı 1 k ka üssıine dönmeğe mec?urdur. Li · h F R f k sa ı ttır. ıra, enız e a ım o a u .. avemet e en a ı gemı er gündüz gelerek bomba atmağa baş sıra arsa, apalı bir havada bu gün Çalanlar - Fa ire ersarı , e ı 

cak şey ne harp gemisi, ne de piya Pek azdır. Diter taraftan böyle bır larsa ne yapılabilir? Tayyare, hava ' kü bombardıman tayyarelerinden mana döndüğü zaman gene aynı Fersan. Okuyanlar - Necmi Rıza. 
dedir. Buraya ancak tayyare hükme bombardıman neticesinde limanda da farkedilse bile, mermiyi atmak yüz kadarı, hiç bir tehlikeye maruz tehlike mevcuttur. 1 1 - Tanbuıi Cemil - Hicazkar 
debilir . 1 bülunan bütün tesisat ve tersane, için bir dakika, allıktan sonra mer- kalmadan bu zırhlıları mükenımclen Eğer, bu asktri merkezlerin, silah 1 eşıevi . 2 - Udi Cemil Hicazkar 

Akdeniz 'in hüriyeti veya esareti, artık kullarıılamıyacak hale gelir. minin hedefe ulaşması için 40 saniye tahrip eder. la müdafaa edilen lirııa'llarının şarkı - ( Layıkmı sana dil ) 3 -
harp gemilerine değil, tayyarelere Deniz üslerinin tahribi için ne ka istiyen bir topçu tayyareye ne yapa 1 Demir atmış bir donanma üzerin hali bö ı le olursa, ticaret limanlar.nın Arif bey - Hicazkar şarkı ( Açıl 
bağlıdır. Akdeniı mıntıkasında tay. dar hava kuvvrtine ihtiyaç bilir? ı de bombardıman tayyareleri hali nice olur? Hele }Ük gemiler ve ey gonca satberk ) 4 Lut fi bry 
yare, istediği hava meydanına inebi· vardır.? Tulorı için 720 ton bomba Bu br m',aıdıman tayyaresine uçurmak ne kada; vahim ise, düş· pt1sta vapurları tayyare bombaları Hicazkar şaıkı ( Saııa noldu gö· 
lir. Zırhlı, kruvazör, torpido mı.hı.ibi kafidir. Bu kadar bombayı 400 -500 karşı bir avcı tayyarrsinin havalandı 1 man tayyarelerinin seyir kutru dahlin na. harp gemilerind, n daha elverişli nül şadolınayor ) 5 - Refik Frr-
ve hatta denizaltı gemileri dahi, üs tayvare taşıyabilir. Cebelüttarık için ğını farzedelim. Avcı tayyaresi bu de donanma temerküz ettirmek de dir 1 san - Tanbur taksimi. 6 - Arif 
!erine merbuttur. Akdenizde deniz 110 tayyare kafidir. bombardıman tayyaresinin bulurıdu o kadar vahi'lldir Bugün pek İtibarda olan Marsil bey - Hicazkar şarkı (Güldü a· 
üssü sekiz kadardır. Tulon, Bizcrt, 1 Bütün diğer deniz üsleri gibi Tu ğu yere ve o irtifaa çıkıncaya kadar Eğe r lngiltere 1914 de ltalya'ya ya gibi bir limanın, bombardımanına çıldı yine gül yüzlü) - 7 Rakım -
Fransan'ırı Cebelüttarık ve Malta lon !imamda da donan na v~ tersane 1 bomhardımıın tayyare~i 100 kilomet bir tazyık yapmak isteseydi, donan· karşı vaziyeti ne olur? Bu liman aza _ Hıcazkar ~arkı ( Bekledim frc· 
lngilte enin ; Speziya ve Napoli hal dar bir mıntıkada toplanmış bir hal. re mesafeye uzaklaşmış olur. Açık masını derhal Malta' da toplayacaktı mi 5 kare kilometre vüsatindedir. 1 ıc kadar) 8 - ... Saz Semaisi ) 
ya 'nın : Katajtn, Mahon ispanyanın dedir. Mesela Tulon liı:ıanındaki bu havada bu böyle oıuncı kapalı Halbuki 935 de ilk tazyık işi, Hesap edilmiştirki, Marsilya li· 1 17.30 Proğram . 
deniz üssüdür. Her ne kacar ispanya topluluk 4 kilomatre içindedir. havada tayyara taarıuza daha ko- maltada toplu bir halde bulunan ge manında, daima bu limana ait ve 17.35 Müzik (dans saatı-PI ) 
iç harbı , memleketi parıım paıça et Şu halde 200 tayyare bir bom lay olu . ınilerini oradan 2 000 kilometre me bağlı bulunup da srfere çıkan gemi- 18 15 Türk müzigi - ince saz 
mekte ise de, lspanya'ya ait olan bu ba yağmuıuna tuttu mu, artık deniz Grniş mıntıka üzerinde, yüksek safeye çekti. Bu iki muhtelif telakki ler kadar gemi bulunur. 1 hryeti - Şetaraban faslı . 
iki askeri limanı saymamızın sebebi üslüğünden hayır kalmar. irtifa-lan bo'.llhardımana tutulan ge ve enlayış, 1912 senesinden 1935 se Soara, buradaki gemiler, harp 1 19.00 Konuşma ( dış politika 
bu limanların gerek Fransa ve gerek Pek ali, Fransanın muhtemel miler, hafif kruvazörler, torpido n u nesine kadar tayyareciliğin terakkisi gemilerinden daha k· s f lıir hal,ıle hadiseleri ) 
düşmarıları için İşe yarıyacak mahiye düşmanları bugün böyle drııiz üsle hripleri ve d. nizaltı g~mileri şöı le ni gö t!rİı ." toplanmıştır. Şehirde tesislere gelin· ; 19.35 Türk müzigi Çalanlar -
tte o!mıolarindadır. 1 rini tahrip edebilecek derecede hava dursun mükemmel ~urette himaye Fakat gemilerin üslerinden hare ce, bunlarda yangına karşı son dere 
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Cevdet Çağla, Rrfık Eersan ) Kc· 
Bu deniz üsleri nedir? Deniı üs fılosu hazırlamışlar mıdır? Buğün eJilemiş o'a1 zırhlılar dahi ağır sı ket etmesiyle mesele halledilmiş ce hassastır. Bir kaç bomba, depo· mal Niyazi S r yhurı, - Okuyan -

sii fırtınalardan mahfuz, içinde tez· evet. ette barap olur. Cebelütarık'ın topu olmaz. Süratli fakat çok kömür sarf )ardaki ticaret eşyasını alevlendirme Haluk Recai . 
gah, tamir ati-iyeleri ve havuzları, i · Yarın hatta bu fıloları iki misline ile himaye edilen Nc!ol)U zırh 1u ı, Tu eden, aletleri çok karışık fakat her ğe kafıdir. ı 20 00 Ajans, meteoroloji ha· 
erzak ve mühimat depoları bulunan çıkarabilırler. lon limanındaki kuytu mahalde ya zaman bozulma lehlıkesine maruz Mühendis Rujran'un hesabına berleri Ziraat borsası (fiyat ) 
bir limandır. Deniz ü~lerinde, o üsse Fakat siz: tan Düken fransız harp gemisi ka gemi'erden mürekrp o'aı asri donan - Gerisi üçüncü sahifede - 20.15 Temsil - Carmon. Ya· 

bağlı donıınmanın her an İçin dörtte ------------------------- zan - Prospcr Merimee) Tercüme r ----------------------------·--------, üçü hazır bulunur. ve adyofonuk mentajı ( Ekrem Re· 

Akdeniz üsleri muh'elif 'llÜsatte ' • M ,. n o r k a Ada s 1 ~~o mil mur~~baınJa olan ve şit ) Temsil esnasında küçük or 
dir. Speziya 14 kilometre mu· lngiltere'nin müdahalesi sayesin ahalısı 42.000 kışıden ıbaret bulu. keslJa J. Biz: lin operasından par· 

de Minorka adası fazla kan 1 M d k rahbaı, Tulon 10, Kartajen 4, Malta dökülmeden Franko kıtaları nan '\da, ngilterenin an a ası a· ça çalacaktır . 
3.5 Mabon 3, Cebelütarık 2.3 Napo hüküm~ti••e lıildirmiştir. Adanın merkezi olan Port Ma· dar büyüktür . Minorka '>ir ·müddet 21.15 Memleket saat ayarı -

tarafından sessiz sadasız İşgal edili h • 1 ı · ı d k ı ok li 1.5 kilometre murabbaı!ldadır. Minorka adası, Balcar adaları on, bütün Akdeniz ın en iyi limanı ngi terenin e in e a mış ve ç Esbam tahvilat K. Nukut borsası 
B b d d verdi işgal esnasındaki tek hadise. ı ki h d Ad 1 · ı f b.. ··k ı · k h · f d om ar ıman eyince, nişan ala içinde büyük ük itibariyle ikincidir; o ma a meş ur ur. a ngı iz İr · uyu o an strateı • e emıye ı o· ( fiyat ) 

'rak atmak akla gelmemelidir. De· Bu adanın, maları tarafından tahkim edilmiş ve layısiyle burasını 1756 da Fransa 21.25 Fo kldor. 
1 bu t•kım adalar içinde çok mühim 

mir atmış koca bir dritnot veya mu Majorka'dan gelen talyan tayyareleri ispanya harbinin devamı müJdetin ya kaptıran amiral Byng, öldürül v~ edebiyatı - H. 
( H•lk müzigi 
B. YönetgtP; 

azzam bir su bendine ateş etmiyor· tarafından bombardıman edilmiş ol bir stratejik mtvki işg.tl etmekte, ce de fransız harp gemileri tarafın - müştür. Ada halkının çoğu lngiliz Kutsi Tcc~r) 
sunuz . halla bu file merıııi atmak masıdır. Son haberlere göre de, Fransa'nın şin:al Afrika'sındaki top· dan, burasının ltalyanlar eline düş · isimleri taşırlar. Çıftçilik ve balık· 22.00 Haftalık posla kutusu · 
ceylan sürüsünü mitralyözle tarama Franko bu bombardımandan dolayı raklariyle olan muvasala sını kontrol mesini önlemek üzc1re gizli bir tuz la çılıkla m~şgul olurlar. 22.30.24. Müzik, ' opera arya · 
ğa benzemez. Bombardıman maksat duyduğu memnuniyetsizliti İtalyan altında bulundurmaktadır. muhafıı olunmuştur. Olly Herald'd•n ları, ( cezband ) son aj8ns ve ya· 
genış mıntıka bombardımar.ı demek ._ _________________ ·---------------------- ı ı k ı pı oğıam . 

il 

s 

• 



\ TORKSÔZÜ'NÜN KÜÇÜK H\KA YESI 

ADLi HATA! 
\.o İrmi sene 

u· V evvelin 
111 karlı bir 
ı. akşarn lk· f,. . ı... ımetre 

ılcriu' .. k "1 goremivccek 
~ :dar kesif bir tipi altında, parde 
a suınün k t d - .. .. ya a arı arasın a yuzumıı 
il ~f\rıı sak.~a~ış bir vaziyette Bayazit'c 

Ok u }'Ururken, ismimin ça~rıldığı 
rp nı duydum ve döndüm. 
, Seslenen, üstü başı dökük, sol· 

t8 gun yüzlü bir adamdı ancak onıJ, 
af ~dıını samimi bir şeklide yüzfınıe 
illl B arşı tekrarladığı zaman tanıdım. 

ik b~· yıllardanberi iıini kaybcttitim 
1 ır mektep a:kadaşı idi. 

. d' F' otinleri parça parça bir halde 
sol 1 ı. Ayakları kar sularından donmuş. 

tu. Topallıyarak hareket ediyordu. 

dYaklaşarak ellerinden tuttum ve sor 
Um: 

- Nasılsın Fazıl? 
Arkadaşım bana hayatının bahtsız I 

: ~~f ahatını üç kelime ile hulasa ~den 
ır cevap verdi: 

il 

ır. 

ırı - Hapistne yeni çıktım! 
- Niçin ? Sen hapiste mı idin? 1 

e de ~u~llerimc cevap verecek halde 
sı' ğıldı. En makul hareket, bu eski 
jjt 8 brkadaşı elinden tulup derdine çare 

ulmaktı. 

,, 
,, 

ı, 

Onu evime götürdüm. 

••• 
Gürül gürül yanan sobanm ya. 

nına koydu~umuz şezlonkta Fazıl 
Yarım sHt kadar bitap uzanıp 

İki çıty içtikten sonra aııcak kendi· 
ne gelebildi. Ve o vakıt daha benim 
sormama vakıt bırakmadan anlat 
ınağa başladı: 

- (•)Kazası kaymakamlığına 
tayin edilmiştim. Harcırahı cebime 
koymuştum. lstanbuldan ayrılmaz
dan-daha iki gün evvel Akrabalara 
veda etmiştim. Niyetim iki gece bol 
bot çapkınlık yApmak ve ondan son 
ra :Anadoluya hareket etmekti. 

Aftı aya mahkum 
edildim. Bundan \ 
tam altı ay üç gün 
evvel beni hırsızlık 
suçundan altı aya 1 

mahkum etmişlerdi. Bu nasıl olurdu? 
Ben bunu yapabilirmiydim? Salta l 
nat adliyesi bunu-aramadı, sormadı. 1 
Çalındığı iddia ~dilen paı atar benim 

1 

daha birkaç gün evvel devlet kasa· 1 

sından aldığım harcrahtı. \ 
Bu muhakkak şöyle olmuştu. 

O gt ce sarhoş bir halde uyuduğu · 1 
mu gören oda arkadaşım olacak vic 
dansız, cüzdanımı çıkararak içindeki 
paraların numaralarını almış ve tek 
rar ycrirıe koymuş ve bilahara da 
polic:e haber vermişti. 

fşte ben bu ihtimali üzerinde o 

1 güf' muhakemede müdafaa yapma
mışlrm. O anda, uğradığım felaketin 
iftiranın şeklini, hilrsioi anlıyacak 
bir muhakeme sahibi değildim . ., 

Zavallı fazıl acı acı mırıldandı: 
- Bir hatayı adıi beni mahvetti. 

Asma Ceyhan 
köprüsü inşaatı 

Direklerin yeri sağlam 
olmadığından bu inşaata 

yeniden başlandı 

Ceyhan : 17 ( Hususi muhabiri 
mizde'I ) - Ceyhan nehri üzerine 
ve kasaba civarında 200,000 liraya 
Nafia tarafından demirden yaptırıl 
ması takarrür eden büyük Asma 
köprünün ayaklarının temeli 937 
yı!ında atılarak faaliyete geçilmişti. 

938 yazında kasaba tarafında 

3 ' -
Alman yadaki 

topyekün harp 

içme su projeleri hazır
lanacak şehirlerimiz 

_________________________ .... ____ ,_, _________ _ 

Almanya'da son zamanlarda B. 
Hitler tarafınd;n imzalanan bir ta 
kım ordu emirleri hem siyasi hem 
de ilskeri ehemmiyeti haizdirler. l 

Askeri manada terhis edilen bü· 
tün askerler, Lundan böyle, ihtiyata 1 
kaydolunacaklardir. Bu karardan 
maksat da bütün bu insanları, siya 
si ve polis kontrolu altında bulun· 
durmaktır. 

Askeri hizmetlerini bitirdikten 

• 
Dahiliye Vekaleti belediyeler 

imar Fen heyeti yeniden muhtelif 
kasabalarımızın içme sularına ait 
tesisat elüd ve projelerinin hazır · 
lanınas nı eksiltmeye koymuştur . 
Bu şehir ve kasabalarımız Kırşe· 
hir, Bafra, Zile, Toya, İskilip, Niğ· 
de, Develi, Bayburd, Adıyamak, 
Mardin ve Siirttir . 

Kültür Direktörleri 
arasında 

Açık bulunan Bilec;k kültür di· 
~onra terhis olunan askerlerden gö· 1 re1<.törlüğüne çel kültür direktörü 1 
nüllü olarak nazi yıldırım kıtalarına B. Recep Nuri imece, Edirne kül 
iltihak edenlerin nisbeti büyük de ğildir. tür direktörliiğüne tarih dil ve çağ· 

rafya fakültf'si müdürü A -:hl , Ka · 
Par ti şefleriyle polis amirleri, dıköy birinci Orta okul riyaziye 

terhis edilmiş askerlerde ubüyük yor 

1 

muallimliğine Edirne kiiltür direk· 
ğunluk alametleri" görmüş oldukta· törii Şahap tayin edilmişlerdir . 
rını da söylemişlerdir. :------------

B. Hitler, bunun üzerine parti ---

ve polis teşkilatrnrn islahı liizumımu Alsa ray 
duyn\Uştur. 

Bu emirnameler, ayııca Alman Sineması 
!arın bir topyekun harbe daha ge 
niş ölçüde hazır bulundurulmaları Bu akşam 
hususunda dileklerde bulunan B. Sayın müşterilerine iki fevkalade 
Hes ve polis !şefi Himler giqi müf · film sunmakla bahtiyardır 
ritluin arzularını da yerine getirmek 1 
maksadiyle çikarılını~tır, Peter Lorre'in 

En miikenımel sanat eseri Manç.ester Guardian 

Akdeniz 
- ikinci sahifeden artan -

garc Marsilya limanını , hektar başı 
na 50 yangın bombası atmak için 
her birisi 1000 kilkluk 22 bombar 
dıman tayyaresi kafi gelmektedir. 

Bu suretle yapılan bir bombar ı 
dımanda, limanda bulunan bütün yük 
gemileri ve deporlarda yanacaktır. 

Memleketlerin ekserisinde liman 
!ara, on kadar bomlıardıman 

tayyaresinin haftada bir kerre yan· 
gın mermisi yakdırması, licatet ge 
milerini tahrip etmesi miller arasın 

1 
da en nazik bir amme hııkuku mese 
iesi olacaktır. 

(Kesik el) 
Şaheserler şaheserinin kudretini 
ifade edecek kelimeyi bulamadık . 
Sızlerde bu büyük filmin kıvme· 

tini gördükten sonra -takdir 
edeceksiniı. 

MÜHiM : Fazla heyecan:ı ta 
h&mmülü olamıyanların ihtiyatlı 

olmolarını tavsiye ederiz 
- 11 --

(Pariste buluşalım) 
Baş rollerde : 

' 
CLODEf CJLBERT-ROBERT 

YOUNG-MELVYN DOULAS 

Telefon 212 ALSARAY 
___ , 10295 

UNUTMAYINIZ • • • 

• 
sınema Asri 

gündüz Bugün VE bu akşam 

l'arihin en bjy:i1c ın ıc z-:sı D.inydnın en büyük filmi 

(Nuh un Gemisi) 
Tamamiyle Türkçe sözlü şaheserler şaheserini sunuyor 

A \'RiCA : Vıyan;ı Operetlerinin en güzeli, A~k, Saadd, Neş'e kaynağı 

Kral eğleniyor 

DiKKAT : izdihama mahal kalmaınak için Localarınızı ve biletlerinizi 
erken aiınız . Kişe her vakıt açıktır 

Telefon Asri 250 
10298 

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

Askeri Fabrikalar Umum müdürlüğü 
Merkez satın alma komisyonundan: 

1250 Ton Demir l-lurdası alınacak. 

3284 sayılı kanun mucibince 1250 Ton Demir Hurdası Kırıkkale lstas 
)'Onunda teslim şartile beher tonu ~artoamesin 3e izah edildiği veçhile (22) 

lira ( 16 ) kuruştan satın alınacaktır. 
Şartnameler Merkez satın alma komisyonundan bila bedel verilecek-

tir. Talipltrin 3 Mart 1939 Cuma günü akşaınıııa kadar teklif edecek· 
ri Demir Hurddsı kadar 0 o 7,5 nisbetinde teminatlariyle birlikte şartname 
yi kabul ettiklerine dair kayıt ve sarahtı havi fiyat t~kliflerini Merkez sa· 

tın alına komisyonuna vermeler• 

10273 14 - 16 - 18 - 21 

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

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

V c nitekim bu arzumu yerine 
getirmiştim . lstanbuldan· ayrıLca· 
ğıın son gece · sabaha karşı otde 
gelmiştim. Yattığım yer çift k:ıryo 
lalı idi. Oda arkadaşımı tanımıyor 
dum. Ve sormamıştım. 

ve nehir kıyısında kazılan ayak çu· 
kuru betonla dondurularak inşaatı 

ıkmal edilmiş ve ondan sonra Kar· 
şıyakadaki ayağın çukurunun kazıl 
ması ameliyesi henüz ikmal edilmek 
üzere iken,kazıkların çakılı bulunan 
toprağın çürük bulunması ve nehrin 
suyunda tazyikı neticesinde bu onar~ 
metrelik çakılı demir kazıklar bü· 
külmüş ve kazılan çukurda bu su· 
retle kapanmıştı . 

Akdeniz'deki donanma n ikterı 
o suretledirki, mrsafclerin ya kın ol 
ması hasebivle bir liman, bir gün 
içinde aynı tayyareler tarafınd<ın ik' 
hatta üç kere boaıl.ıardım:1n edilebi 

ve Napoli limanları da 12 saate 
varmadan bombardımana maruz ka· 
lı r. 

Çü:-ıkü hiç bir liman tahripten 
1 

. muha~kak surette masun değil 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

r 
r 

f 

• 

O gün Haydar paşadan kalka· 
cak trenin hareketinden bir buçuk 
saat kadar evvel uyandım. Giyinc· 
rek küçük valizimi aldım ve otelin 
merdivenlerinden inmci; başladım. 

Alt kata gelipte, otel katibinin 
~~rn 1 1 odası önüne geldiğim zaman 

ır komiııer ve iki polis kollarıma 
iapıştılar. Beni kaı ak ola çağrı yor 
ardı, Hiç bir suçum yoktu. Bu ne 
olabilirdi? Sersem bir halde merke 
ıc götürüldüm. 
b Oraya gelince üzerimi aramağa 
aşladılar. Cebimden portföyümü 
~kararak içindeki paraları saydılar. 
~ numamlarım, bir kağıda diıil· 

~1~ numaralarla karşılaştılar. Göz· 
"rırn ı b Çanaklarından fırlamış, hayret 
~ .. akıyordum. Komiser de bana 

Ustchz' b 1 akıyordu: 

~ Yarnan hırsız! 
e soruyordu: 

ıniy; ~armak izine evvelce gitmiş 
rnin ın Sabıkalılar dosyasında res· 

var m:? ... 
Daha ne) lırlıya . er neler soruyordu. Ha· 

lı ın )'orum D- ·· Undan · uşup bayılmışım. 
haned k~onra kendimi ancak tevkif 

c ı a 1 1 ' mu b·r uç u ar arasında bulduğu· 
s' 'Yorum: 
uçuınun .. h 

aııcak b" • guna ımın mahiyetini 
hu1.u ır hafta son · · · O 'llna geJdiğ' ra ceza reısının 

iece otel ım zaman anladım: 
rasını c;.alrnı arkadaşımın iki yüz li· 

R . . , ...... 
eısı _ .• ,, 

iki kel' n buıun 1rnc il sorgularına karşı 
- B c ccv 

0 
_cn trı., ap veı iyordum: 

- ucn h Umumi 
f k 

"•ıı d ... 
8 at bunı 'iılimt 

•rı d' 1 
'0 iyen olmadı, 

Şimdi ise bu gömülü bulunan 
. demir kazıkların yeniden çıkarılması 

işiyle uğraşılmakla beraber , diğer 
taraf tan da köprünün üzeri için ge 
rt-ktn her türlü malzemeler kamilen 
Ceyhana ve köprü mahall;ne geti· 
rilmiştir. Köprü ağzından ve dos
doğru Osmaniye caddesine kadar 
çıkacak caddenin geçeceği mahal- ı 
lerde istimlaki icabe.!en arsaların 
istimlak i~ine alakadarlarca şimdi · 
den başlanmıştır . 

Köprü kurulduktan sonra ve 
Ceyhan nehrinin taştığı zamanlarda 
yine münakalatın inkıtaa uğrama· 
ması için köprüoün Karşıyakadaki 
ayağı irntidadına ve yerden bir bu 
çuk metre yükseklikte ve büyük 
Mankıt köyüne doğru l>ir şose yol 

yaptırılacaktır . 

Dahiliye Vekaleti Müs ... 
teşar muavinliği 

Dc1hiliye Vekalt tinde ihdas o· 
luoan Müsteşar muavinliğine Ista~~ 
bul idare heyeti azasından Bay H~ 
seyin Onat'ın tayini yüksek tasdı· 
ke iktiran etmiştir . 

. ' .. 
Belçika kabinesı ne~uz 

teşekkül edemedı 

Londra : 17 ( Radyo } - Roy
terin verdiği malü111ata göre ' Bel· 
çika kabinesi henüz teşekkül ede· 

memiştir 

Jir. 
Fransa ve İngiltere için, Tulon 

dı~. Akdenızin sayısı onu bulan o 
~uz.el bel~e!tri bir günün içinde ha 
rıtadan sılınıverecektir. 

Marsilya Cebelüttarık, Cezair, Bizert 
ve Malta, ilk anlarda Lombardıman 
edilebilecı:k yerlerdir. 

Ertesi günü de sıra sahilde bu. 1 
lunan diğer durak yerlerine gelecek 1 

onlar da hıç bir tehlike d 1 U) U ına 

halya için Ceııova La Speziya dan yok edilecektir. 

Bütün Hukuk Müntesiplerinin Görmesi Lazım Geleıı Müstesna 
Bir Fi 1 m 

TAN Si NEM ASI 
BU AKŞaM 

Sinemanın Uç BUyUk Şahsiyeti 
ALBERT PREJAN - LOIS JOUVET - ERIC YON STROHEIM 

Tarafından Calibi dikkat ve fevkala le ~ir tarzda yaratılan 
Ve seyrr.denleri Merak ve Heyecan içcı isinde bırakacak olan 

Müşkil itiraf 
FRANSIZCA SÖZLÜ BUyUk ve Enteresan 

Fllml Gösterecektir 

G~rek Mevzuu itibarile ve Gernkse Emsalsiz temsili cihetinde 1 

Bu ayarda bir fılm son seneler zarfında ş !" luiın izde kati yen 
G ö s t e r i 1 m em i ş t i r . 

AYRICA: Heyecanlı ve Güzel Bir Kovboy Fil ni 

KAHRAMAN SUVARİ 

Dikkat: Biletlerin Erken Al,Jırılm1sı Rica olunur. 
Telefon l AN No. 266 

Bugün 2.30 da Luclen BarouX,nm Şaheseri 

GENÇ GlZLAR P ANSIYONU ve Kahraman Suvarl 

10292 

J... IUl/lt f\'o: J J ::Ji 
K.ıılml ıarılıı: 1U '(ı 1 J9JH 

\ <'~ri tcmlıı:2j 6t/931J 

- l)ünden artan · 

Tal 
· h ti · · masrafları inhisarlar ldaresirıe aiddir. Tahrirden 

ımın eye e ı ının . . . 
So h t 

· · ı t'"t'" mahculünde bır faılalık veya eksıklık olursa 
nra ava esırı e u un -

ınh ; ı ld · ı rde ayni heyetler vasıtasile tahmin muamelesi. 
sar ar aresı, o yer e . . 

n·ı t k k ık· tahmine nazaran hulunacak fark nısbetınde 
e rar yapara evve ı 

çiftçinin cüzdanında değişiklikler yapar. 

M dd 26 
_ y karıdaki ml\ddeye )'azılan tahmin ve tahrir rıeticcsi · 

a e u · d b'I' Ç f · · • 
k t t f Se

kiz gün içinde itıraı e e ı ır. ı tçı ıtırazını 
n(" ana!t etmeyen ara .. . . 

h t h d t h 
· defterine yazdırır veyahut bu muddet ıçınde 

ya eye uzur un a a rır 

tahriren inhisarlar İdaresine bıldirir. 
Madde 27 _ itiraz Tetkik Heyeti aşağıdaki zatlardan mürekkep· 

ti 1 : 

1 - inhisar ldaresin3en bir memur. . . 

2 Z
. t bulunmadığı yerde zıraat veya tıcaret odala· 

- ıra a a memuru, d . . .. .. . 1 • 

d b 1 l 
de Belediye meclislerin e scçılmış tutun ış crın 

rın an, u unmayan yer er • 
<len anlayan bir zat, . 

3 Köy ihtiyar meclisi tarafından ... seçılen ve tülün ekim veya ek· 

mi~ bıılunan bir çiftçi. . .. . 
B 1 t

. eg" j kararlar kat'idir. Bu he11ete verılecek gunddık· 
u ıeye ın vrrec · . 

ler, ilk baştan inhisarlar ldaresı tarafında.o verilir. ihtiraz çiftçi tarafı~-
dan vaki oluptn neticede çiftçi haksız çı~arsa bu ma~raf ?na. tahmın 
olunur. Diğer hallerde mezhur masnıf lnhısarlar ldaresıne aıddır. 

l
. f d h biri ınahallın en büyük mülkiye memuruna müracat· 
ara cyn en er . . . . . 

1 t
. h ti · ·

1
n t .. şkilini istiyebılır. Bu heyetler bır l:afta ıfJode tf>ş· 

a ı ıraz eye erııı ~ . . . . . 

k · ı ı · ı· 't' ı en kı.:.sa bir zaman la netıcelendırılır. Tanınınde bu· 
ı el ı ır ve ı ıraı ar " 

lunanlar, ihtiraz heyetine giremeıler. 
2- Yaprakların toplanınası ve deknenm~si 

Mad ie 28 Çıftçi, topladığı tütünlerini çardak yardığı yere veya 
kö) ün<leki kurutma mahalline ~erbesce nakleder. Çıftçi, gerek tarlada, 
gerek scıgi.:le ve askıda bulunan ııuhshlünti hepsini kontrolde bulun:.ın 
inhisarlar meınuıuna göstermeğe mecburdur. 

Madde 29 Uzun bir zaman için uzaklaşacak ve ziraat kontrol cüz 
danile üzerine aldığı işi başaramayacak olan çiftçi, inhisarlar idaresine 

müracaatla mes'ul vekil gfütermeğe mecburdur. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
----------KILO-FİAT-1--.----------

CINSI En az j f:n çok 
K. S. K. S 

Koza = ~9,S0.:..__ __ ,_1400~ Piyasa parlatJ~~~.---ı35 
Pıyasa temizi • 35,25 1 36,25 

Satılan Mikdar 

Kilo 

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

Klevland 42 -- ----;;2,50 

YAPA 1 
Beyaz 1 1 Sic-'ya'h _______ ----------1 -------

ç!CIT 
·------ ---ı-----1-----1 --------

•Yemlik. ı-----ı 
"Tohumluk. 5,50 -------

Yerli 

• 
HUBUBAT 

Buğday Kıbrıs ·--.---------
• Yerli 3,25 

- -.--Ment-a-ne __ _ 
ı-----ı------1 Arpa 

Fasulya 
-Yulaf 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

__ Dört Y!l_dız Salih 

üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 

üç • .. 
D_ört yıldız Cumhuriyet 
üç .. " Simit 

" 
Liverpol Telgrafları 

17 I 2 I 1938 

UN 

T O R K S Ô Z 0 __ _... ..... .....,,,_ ___________ _.11!11!m!!1!!1!1!!!!11!!!!!!!!!11!1!!!!11!!!!!!!!!1!!!!!!!1B!I ..... 

Peklyakında Asri de 

10289 

• •• 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac•k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

40-156 10116 Numara: 200 

Adana Halkevi Başkanlığından : 
Seyhan oteli altındaki muayene evimizde memleketimizin kıymetli 

mütehassıl doktorları aşağıda yazılı olan gün ve saatlarda mür 
eden yoksul hastaları parasız muayene edeceklerinden ihtiyacı o 
orada hastalarını muayene ettirebilirler. 

Devamedilecek günler 

Pazartesi 

• 

Salı 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cuına 

Cumartesi 

Dc:va;n saatları 

14 - 15 

15 - 16 

14 - 15 

15 - 16 

15 - 16 

15 - 16 

15 - 16 

15 - 16 

Doktorların adı 

ŞüdÜ Konuralp : 
hastalıkları müte 
Hasip Yıldırım: ~ 
vi hastalıklar müt~ 
SiSi 

Tevfik Pamukçu : 
peratör. 
Nihal Bayat : çoOİ 
mütehassısı. 
Reşat Atameriç: bO 
ğız burun, kulak, ti: 
tehassısı 

Vasfi Güser : baktcf: 
yoloğ 

M. Cemıl Esen H. il' 
bibi 
Osman Bozkurt : da 
biliye mütehassısı. 

10295 

Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki E•kı mu•yeneheneelln istiklal m~ 

ıebi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,t1r. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
18 - 26 10195 

sat 
yur 
çin 
şa 

tu 
lis' 
ba 
le 
m 
14i 
t 
la 
g 
d 

s 
1 

Haur ı 5 08 •-u-,-.,- 1 ._ ................................................ _ ......................... . 

ı-V-ad_e_li_I_. -------4- 76 Rayişmark ~-- -_- or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

ı---------14 70 Frank (Fransız) 3 35 
1 
__ V_ad_e_1ı_· _ı_ı.~: ____ 

1

_

4 
__ 

02 
Sterlin (ingiliz) 5 93 

Hind hazır Dolar ( Amerika ) 126 55 
Nevyork B 40 -Frank isvi re CiO 00 

·---------------------------------~----------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin \e Cavadan doğıudı.n doğruya mücssrsc na. 

mına getirilen rn n.ürıtehap. teze ve hlwlu çaylaıdaıı 'ukuf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertipleıi vardır. 
Muhtelif <:İrs ve lü)üklükte Lutu ~e pahtler içeı~inde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki A lbayrak - Mustafa Nezih çayı 
~ tiketi nefaset ve halisiyetinin ltnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşcker ticarethanesi ve iyi cins mal satın 
bakka'iyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
altında ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

.. 

T. 

~' a 
A 

l~lUJ1Ml1~A1liA 
CAN V<UOTAQIQ 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başldmıştır. 

3-15 10269 g.• ---
--.................. ______ M __________ .................................... _ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal dmiş ve Berlin ha•t<1hanelerinde uzun müd· 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa catldesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hcrgün sabahJt;yin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

------------~~------------~-----------. --

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bıliimıını Elektrik taa~hüt!at -c trsi•alı ha tür:ü Elcktrık makinaları 
ve malzemrsi teltfon makinala•ı ve tesisatı 

Sesli sinema makinalan, hoparlörler ve tesisatı 

Seyhan V:layctinden: 

Hususi muhasebe merktı köy 
lcr tahsil şubesile Dörtyol kazasın· 

da münhal olan (40) kırkar lira üc 
retli iki tahsildarlık için 939 ayı Şu 
batının 2 l inci Salı günü saat onda 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Orta mektep mezunlarından is 
tekli olanların evrakı müsbitelerile 
vilayete mü'8caatları ve muanen 
vakıtta umumi meclis salonunda 
hazır bulunmaları ilin olunur. 

10297 

Adana Belediye Riyase
tinden : 

1- Saathane meydanında Bcle
dıyeye ait dükkanlardan icara git
meyen 1,2,3,5 numaralı dükkanlar 
1- Haziran- 939 tarihine kadar 
aylıkla ve pazarlıkla icara verile 
ccktir . 

2- Her dükkanın aylık muham 
men icar bedeli 15 liradır . 

3- Muvakkat teminatı dört lira 
dır . 

4- Pazarlık encümence yapıla· 
cağından talipler her hafta pazar· 
tesi ve perşembe günleri Belediye 
encümenine müracaatları ilin olu· 
nur. 10296 

Satılık kargir bina 

Kuruköprü caddesi - )enicami 
harşı~ındaki sokakta ; içerisinde ay
rıca kızar hamamı olan ve tamamı 

yağlı boyalı 12 oJadan ilıaret dört 
kallı yeni ve ka•gir bina acele satı 
!ıktır. Binayı gö nıek ve almek iste 

Abidinpaşa 
Noter 

24 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 
1 yenlerin Yağcamii civarında Moda 
1 Tuhafiye pa:ı:arına müracaatları. 

·---------------------·ı 3 - 10 10287 

Ziraat müdürlüğünden 

Ataç bayramı 21 Şubat 939 
lı günü saat 15 de Karşıyaka Gii 
H Mektebi okulu bahçesinde lcul• u' 

!anacaktır. 
O günü Zirat ve Maarif okull,ıl 

talebe ve Muallımleıi bütün memle 
kt:t halkı dav< tsiz olarak bayrıılll 
yerine gelirler. Bayram ve ağaç sr 
gisi hakkında nutuklar ve şiirler stil 
lenecek ataç dıkimine başlanacak' 
tır. Mektep talebeleriyle halkı bay 
ram yerine götürmek üzere saııt 11 
de hükümel önünde üç kamyon bıl 
lunduıulacak tır. l 0288 

16 - 18 

Satlık bağ 
Yılanlı mezraasında Turhan Ce· 

mal bağı yauında 4,5 dönüm bir 
bağ satlıktır. içerisinde kuyusu var 
dır. Alacaklar yeni postahane cad 
dui: No 44 de. 

Latif Arışa muı acaat 

10270 6-6 
r ., 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

Abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruı 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dı~ meınlekeılcr için Abone 
bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye miıra· 

caat edilmelidir. 

Umumi neşriyat müdürü 

Mdcid Güçlü 
Adana Türkıöıü matbaaaı 


