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Kuruluı Tarihi Onbeşinci Yıl - Sayı : 4481 

1 Kanunusani - 1924 5 Kuruş 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZElE Ulucami yakıntnda hususi daire Pk. 44 

LONDRA'DAN ÇOK MANALI BiR 

Alman kıtaları , İtalyan 
halinde bulunuyor 

haber hariçte şuyu Roma , bu 
Tirold'aki bilumum ecnebileri 

Londra : 13 - a. a. - ltalyan 1 

Tirolündeki ecnebilerin memleket ha· ı 
ricine çıkarılması , lngiliz umumi ef· 
karını iki cihetten düşündürmektedir. 

Evvela bu keyfi hareketin İngiliz 
tebaasını ne dereceye kadar rr.uı a
ıarm ettiği düşünülmekte, sonra da 
bu muameleye makul bir sebep aran

maktadır . 
Bildirilmiş olanlardan başka se 

bepler mevcut olup olmadığı keyfi· 
yeti, suale şayan görülmektediı . 

Bu sabahki İngiliz gazetelerinden 
birinin neşrettiği bir Cenevre telinde 
Brenncr'de bazı Alman kıtalarının 
hareket halinde bulunduğu ve İtalya 
hükümetinin de gördüklerini ifşa ede· 
bilecek şahitleri uzaklaştırmak sure· 

tiyle bu hareketleri gizli tutmak is· 
tediği bildırilmektedir. 

~aJahiyetli mahfillerde hasıl olan 
kanaate g-öre bıı r<ıraz:yeyi teyit ı :der 

mahiyette ortada hiç bir şey yoktur. 
Fakat böyle bir ihtimal , İ ngiliz na· 
zırları, n::ızarı itibara aldıkları içindir 
ki, mezklır mıntakadaki Jngiliılerin 
vaziyeti mcselesı haı icindc olarak 
ayrıca bu işe karşı da alah göster· 
mektedirler . 

Roma : 13 - a. a. - Yukarı 
Adijde yabancı yurddaşlar hakkındc. 
alınan tedbirlere dair aşağıdaki res· 
mi tebliğ neş~cdilmiştir : 

Siyasi ve askeri sebeplerle ve 
Balzano vilayetinde ikamet eden batı 
milletlerine mensup bazı unsu rların 

bulmasın 
çıkarıyor 

diye 

faaliyetleri hakkında siyasi polis ta· 
rafından verilen raporlar üzerine, da
hiliye naza re ti aşağ'ıc! aki tedbirleri 
almıştır : 

Balzano vilayetinde muvakkaten 
1 

ikamet etmakte olan bütün yabancı · 
ların derhal hudut dışına veyahut 
İtalyanın diger 93 vilayetine gönde
rilmesi . 

Yukarı Adijde yerleşmiş olan 
diger bütün ecnebilerin , kendilerin~ 

işlerini tasfiye imkanı verilmek için. 
bir müddet sonra çıkarılması , 

Fransa, İsviçre ve l ngıllere gibi 
bazı memlek l tlerin mümessilleri va· 
ziyet hakkında haberler almak ıçın 
hariciye nezare tini ziyaret etmişler 

ve ha.tic iye müsteşarı kend ilerini lü. 
zumu veçhile tenvir etmiştir . 

hududunda hareket 
ç;'~·~ ·~·~ · ~ ·~ ·~ · ~ ·~ ·~ ....... . "'l 
l Haziran ayında ! 
• • i devlet tahsilatı i 
i 30,235,972 i 
i lirayı buldu i • • 
• • • • ! Ankara : 13 [Telefon- : 
! ta] - Mallye Veklletl, 1939 i 
! man y rhmn birinci ayı 0 i 
! lan Haziran ayı ıçlnde i 
! yapılan devlet tahs113ttnı i 
! tesblt etml•tlr. Haziran i 
! ayı içindeki devlet tahşl 
!lltı 30.235.972 lll"ayı buı . • 
! mu.tur. • 

' ! ·- ·---·-·- ·- ·-·- ·-·-·- ·- · ~ ~ ..... 

Dahiliye Vekilimiz 
Ankaraya döndü 

FAiK ÖZTRAKtN BEYANA Ti 

MOSKOV ADAKİ 

ingiliZ b~yük 
Yeni talimat 

MÜZAKERAT 

elçisine 
veriliyor 

[ <l 
. L'I ·a _ Jngifü diplo· 

.-on ra . · a · 
t.k hC' \l . de sövlendiginc ı;örc ma. ı ma .ı crın · • 

1 · : b sceds e pek 
•"\oskova bUvllk c çısı · · ' . 

k d 
~ t 1. ııa' ••öndcrilecckttr. 

ya ın a ,·enı n ıı • "' 
· B · hf''ll . f\'\.nsko\'a.'dnki ln· u ma ı cı , b 

· ı · . b llk ckilcri ile · 
j;l i Z \ ' C frnllslZ Uy y • 

[\ J L tla hu.,.Un hır 
'\olotov arasın a na o , 

ınUsteb ad 
ı;örll~me _vapılııı:ısını 

görmcktl'<lir' 

L d 
. ı · ı n a - lngtfo.. kabi· on ra . · ... . · 

. d edilmek. Uzc· ı 
nesı mUzakerclcre c'°aru • 

l , "ndcrilccek olnıı 
re y ak ındn. :>CC( " e ~o 

y eni talimatı tas \•!b clıni~tir . 

Fransa hukıiıncti de ııagginr'a ye· 
ııiılcn Lalimnl göndcrmi;;tir. 

lngiliz n· Fransız 'cevahlarının 
ıııct.ni hakkııııl:ı malumat edinmek ka

hil olmanıı::-lır. 13uuunla hernb11r , So\ · 
.Htleı· birliği mUzakerdcı·c devam : el· 
mck i stcdiı:,i lnkdinlc İngiltere ile 
Fr:uısa'nrn mllzakerelcrin bo.~langıcııı· 
danb~ri ği.ister<likleri uzlas ma lfikrilc 
hareket dnıdcı·i lazınıgclcc cği -.i.' ' i'si 

mah fillerde ... udenmt.'ktedir . . . 

Bin İngiliz tayyarecisi 
iKiNCi DEFA OLARAK 3200 KiLOMETRE 

6 Adana elektriği, Ankara 
i~ elektrik ve havagazı 

Başvekilimiz 
Yalovada 

~·: ------

23 Temmuzdan itiba .. 
ren mülkiye memur
ları Hatay da vazife
ye başlayacaklar. 

Fransa üzerinde uçacak 

Fransız 
üzerinde 

tayyareleri de İngiltere 
yapacak uçuşlar 

d' 

' 

Şirketleri belediyelerimize 
ne suretle intikal ediyor? 

Ankara: 13 (Hususi muhabirimiz) 
den) - Ankara elektrik ve hava gazı 
ve Adana elektrik şirketlerinin Anka
',, ve Adana belediyelerine geçeceğini 
evvelce yazmıştım. Bıı hususa dair 

------- -------
İ T AL Y J-\ DA 

Grandi adliye 
Nazırı oldu 

f kanun çık lığından intikalin ne ~urctlc 
yapılacatıncı dair: ıafsil atı: veriyorum: 

Alınan ınalümala göre, her üç şir
ketin sermaye ve istikraz ınikdar• 
9,344,l128 liradır. Hükümcl bunu, 
3, 100,000 lira pazarlıkla s<ıtın almıştır. 

Bu şiı ketler bundan ıki sene evvel 
lıükümele ınünıcaal ederek, mcınle· 

kelle ecnebi !jirketlcrinin miilileştiril · 
mek arzusunda buhınrluğuna göre, 
kendilerinin de ellerindeki müessese· 
leri devretmek istediklerini bildirmiş· 
!erdir. Fakat o zaman, hükümet bunu 
arzu etmedi. Bu sene yapılan yeni 
teklif daha müsait görül<lüğündeu mü
zakerelere girişilmisti r. 

Ankara : Li ( A. A. )- Baş
vekil Dr. Refik Saydam beraber· 

le rinde Hariciye Vekili Şükrü S ara 

coğlu old uğu ha lde dün akşam 

İstanbula hart-ket etmişlerdi r . Baş 
vekilimiz ve H a riciye V ekilimiz bu· 

gün onbiri o nda Pendiğe m u..,asala t 

etmişlt:r ve istas yond a Parti Genel 

S ekre te ri Vali ve Parti ls ta n bul 

mın lakası Müf. f:, taobul Kumandanı 
Emoiy""t Md . Mebusla r ve k alabalık 

bir halk kütlesi tarafı ndan karşı · 
l anm.şlardır . 

l:faşvekilinıiz halkın sevgi ve 

tezahürleri arasında vapurla Yalo· 

vaya ha reket etmiş ve Hariciye Ve 
kilimiz de [stanbula gitmiştir . 

Mareşalimiz 
tetkike devamda 

------·:: ------..! 

l< oıua : 1 : : a :ı , - thrigo Sol· 
ııin i'itif a'i ı u ı:crinı.: Uino Grandi , Ad· 
li~·c i\a.z ırlı r.ın:ı t .:win cdilmistir : 

::ı • • 

Kanuna göre, hükümet 85,000 
lirası Ad ana elektrik şirketi, Mütcba. Dahlllye Ykillmiz Faik Öztrak 
kisi Ankara şirketlerine ait olmak üz· ... 

NOT : lıır mudJcltcıılıcı·i :ttaly a' re peşin olarak 450,000 lira verecek· Fevzi Çakmak Marmaris- i 
1 il. tı· r . Mu"tebakisi yüzde bec.: faizle yirmi d k f · ·ı stanbul · 13 (Tel f ı ) 

1 n bulunnn Dino Grandi'nin a( ıyc " e ıtaatı te İIŞ eth er hili V ·. . e ona - Da· ı. · b l u senede ödenecektir. ye c:kılı B. Faik Özt k b 

Paris : 13 a. a. - Hava nezareti 
lngiliz hava kuvvetlerinin önümüz· 
deki hafta bidayetinde Fransa üze· 

rinde bir uçuş daha yapacağını bil · 

dirınektedir. 
Hava nezareti, evvelki sabah 

yapılan gösteri uçuşlarından da ç?~ ' 1 

d ! g·ılı'z hava kuvvetlerının memnun ur. n . . . . 
14 temmuz şenliklerinde ıkın.cı ~ır 1 

h • • alaıı tesbıt edıl· 
go~t erı uçuşu }·apm . 

. uçu ... una r ransız 
mıştir. 14 teınrnu:a .. 1 ' . h 

. 1 · · de n"ılız ava 
h~va kuvvetlen 1ancın ' · 6 

• • 
olarak bın ka· 

kuvvetlerine ınensup . kt ' . . . ' k evlıyecc " il: 
dar tayyarecı ı~tıra J • • 1 

F . hava kuvvctlerının de n· 
rcınsız 5 ıçın 

giltero üzerinde uçuşlar yapmaF ı 
kt dır rans ız 

pı ojeler hazırlanma a · 

tayyareleri, lngiltere üzerinde evvela 
" d'' b'ılahere de gece uçuşları gun uz, 

yapacaklardır. 
Jngiliz tay yare filoları , Fran· 

sa üzerinde yapacakları uçuşlard a 
Jıiç yere , inmeden muhtelif istika· 
metlere doğru seferler yapacaktır. 

Londra : 13 a. a . - "Star,, g«t· 
zetesinin bildirdiğine gôrc 18 lngiti.z 
hava filosunun Fransa ve Akdcnrr. 
üıeıinde hir uçuş yapması için bir 

plfın hazıılanmaktadır. 
13iı kaç : gün içinde yap:lacrık 

olan bu uçuş esnasında katedilecek 
mesafenin yekanu 3.200 ki!oınctre • 
dır. Uçuşa bin pilot vesair mürc~ 
tebat iştirak edecektir. 

Tayyare Piyangosu 
50,000 lirayı 28,358 
numaralı bilet kazandı 

12,000 lira şehrimize düşdü 
ııc~arctinc "Clı'rildi ıı- i haucn. uglııH. b hk ' ra u sa o o a · ı trenle Ankar· 'd 1. • 
sartlar içimle hayret uyandıracak mn· Bu vaziyete göre, çok mükemm!l g ld ' D h' . cı an st anbut 'a 

bir halde tesis edilmiş ve işlemekte k 3 (T f e '· a ılıye vekili Pend ' k'ı lıiy cttcdir. Pari., ' tc çıkan "1\ılııtch" An ara: 1 ele onla) - Bura den inerek Kart~ l ' da b 
1

1 e lkren· 
ı. 

1 
b ~ " · bulunan santrallar, belediyelere gayet h M ~ u una ıııcl·muası , uugUn gc en u ani layın ya gelen aberl er e göre, araşali· deşinin evine o-itti B F' .k Ön ar-

h al>eriııin mnkiy ctini izah .c<lccek bazı müsait şartlarla temin edilmiş oluyor ·· "/'r.I d 
6 

• • aı ztrak "d · · b 
1 

miz Fevzi Çakmak dün Mu1Tladan °& e en sonra lsta b ı · ı d k ' tav~ilat vermektedir. Hu tavsilatı, ki, bu da cumhuriyet 1 aresının e e- 5 d . n u vı ayetine gi- · osunun ün · ı çe· 
1 f d 

Marmarise gitmişler orada kıtaatı erek \'alı muavini B f-l "d · Tayyare pıyang . · d \llın nıutad ihtirazi k .'.l_yitlar :ıltında okus u- diyelere yeni bir ut u ur. ban . . . ıu aı Karata- kı' l 'ıs ·ınde 12,000 lira şehrınııı e ı 
l Ç k k 

·· h · ket· t f t ' t k M • 1 d ·' ' cmnıyet dırektöıiı· B s d · ---\'ul ·"rıınız :ı kısaca bildirmeyi foy c alı "ı an anuna gere, er şır ın e ışen sonra e rar ug a ya on. Ak I . a ettın u · a , stanbul 1·andaı·ına k . ı ı · me 
d 

v n h'ıs"C sen .. dleri belediyelere d cvredi· .. 1 d. M a ı · 'z ş r· . um d . "b en satı an c ın . gürJuk : Bu mecmuonın ·'az ıgı a ... .. muş e r ır . ar şa ımı ere ınc Ziya Timur .1 an anı mezbahadan ıtı ar . . .. 
6li r c Musolini 'nio damadı olan Kont lecek ve bu suretle ~belediyeler şirket m illi o yunla r yapılmış ve akşam alay ve d h ı e göıüşmüş suliyetini lstanbul be'. ediyesının uz~-' ı · makamına kaim olacaklardır. Santral . a . a sonr.~ b .. c.l.ediye reis rnuavinı· ş h ·rde satılan etın 
Ciano siddctle Almanyayı i tızam et.· tarafından bir ziyafet verilmiştir . ve ıktısad mudurunü kab 1 d rinde görü_yoruı . e 

1 

erek iktisadi 
ıııdt~ .. :,e bunu ,· ap"rkı:n İtalyanın ]arın idaresi gelecek devrede ayrı bir 3 1 • h 1 u a erek k hı Qartları, g ~~ " .. · G k A nkara : 1 ( "·· A. ) - G,ncl ıza at a mıştır. Vilayetle aaıet .1 . gere sı ~ k' t 
Bcrlin sefiri Att~liko ile :nariciye oe- kanunla tayin edilecktir. ene anu· kabul eden vekil şıınlan6 .. elcı ~rı şartları haiz olmasını ve haklı ~nl ı 
zarcti siva .. i i.;ler nıüdUrU Butti ve nun bir maddesine göre, şirket aynı Kurma y Başk a nı Mareşal Fevzi tir : soy emış- !erden masun kalarak halde u un-

~ ' d u kanuna tevfikan bir ı-;ene zarfında tas· Çakmak bugün Muğladan Aydına nyni nc•"rct muamcla"t uınum mll ur ' '- istanbul'a hus • · ı masını istiyoruz . .. \" ~... l · ı f'ıye •dildikten . son_ra . beled. iyeler.in 1 . . 1 k ld' usı ış erim için Dahı·ı ·ıye Vek 'ılı· bundan . son.ra ıttctid cn \'aruım "örmektedir. ngı • ... gc mış ve merasını e arş ılar,mı ş· ge ıro . Hu akşam gene dönu" yo 
t " 0 • k. bı' rer müessesesı vazıyetıne gırecektır. t rurn . t k · ıa ı ve dığer ış-cı•cnin sou zamanlarda alJıgı azım ar ı r . Burada bulunm.,ktan istifade cdeı·ek. Hatay'daki yenı eş ı . . 
l . B'ınaenaleyh bu müddet içinde nafia d deıniştır kı: 
awa Musolinin dikkatini çekmek içın Belediye reis muavini ve iktisat mu"· ler hakkında a · " I <' kaletinin mürakabesi altında tasfiye • ,,_ 23 Temmuzdan itıb~ren mu • 

n '.''~ndi . hari cisc neı: arctint~ bir rapor ~:vam edecektir. Her biri başli başına Jkt • t k•ı• • müdütü iie lstanbul'un el ve eknıek k l Hatayda ışe başlı . 
·son ernıi ş, fakat rnpor bu zatl~r ta· l A k ISa Ve l 1010 işleri hakkında izahat aldım ve baıı i memur arım.ıı . zı valiliklerde r,,fından el ı. c.1·1 . . :\. mükemmel birer eser o an n a~a ve l . 1 d . yacaklardrr . Dığeı ba . 

• 
orta an voJoL c ı mıştır . • ı- il a· rızasız bır .• c- t tk• ki . avs:ye eı e bıılundm. ls tan bul Bele- . 1 yap ı l:ıcaklıı .. , 

1a .. G ~ Adana santra arının . . .. e ) d ı - · · ı tay ın er 

1
.
1 

·~ c.. ranui , -.·aziycti bizzat Muso· - b 1 efl diyesi ekmek işleıi üzerinde çalışı · o ay0·ısıhy' l~ Vekı·ı1· idaı r teşkilaıta 
nı ı ı .• ·

1
1de işletilmesini nafia . veka[ctı e e- e Ye an a(;ıuak için Rooıay ıt ıı:clmi~ r. yor· a 

1 ıy 1 t ı yacahı hak· 
\ e ~ • d b klemektedır deX.ı' ı'kl ı'k yapılıp sapı n 

5 
• 

• . 0 7.8.man bu raporun Musoliniyc diyeler en e · biz kendilerine bu hususta bir 
6 ş . . 1 cevaben de şunl<ırı 'crı lm d" ~· d " k kındakı bır sua e 

li . c ıgı anlaşılmıştır . 'Fa ... i·q ihtila· ıre lif vermed ik Kendileri çalışma uın hasınd" b · 111 ı · · '. k ı· 1 Ankara : 13 (Telefonla) ·- fkti· neticesinde en faydalısın ı yapacaklar- söylemişt ir: - ·ınde tetkikle· uı·ı , .... n crı ı~ıu-.o mının ya ı n l la yan "- Bu 01evıu uzcr .. . 
l\lld(t Trablusa ge en sad v~kilimiz B, Hüsnü Ç"k lr o- nu"mu"z d A k k" l . ı 1 1 ııın Paı·r Y olan Grandi. aynı ' ananda ... ır. nca ve a etın belediyeden İ s· . ı nce emt erım •nın ç k f . .. fı· loları deki günlerde kömür havLasında tet lediğ-i b. uğday fiyaliyle ekmek fiyatı rimizi ilerletıyor~ ki ·lcri bir kanunla 

clisinin b o nu uzlu azasındandn'. Kcn kiklerde bulunmak üzere .ZonguldaX-a sonunda yapllac,1 ş. . ıl c n " una rağmen Londra 'sı:forctin " araı,ınkı meşru haddın Ü .tüne çık mı- B" .. k M'll t Mcclisınc arzcdccc~ıı. . 
"~akı t • gidecek tir. Vekil bu seyahatte G :lık k h lk ı- uyu 

1 
e ' · ı deiril 

.,;diril a) ı rılıp Adlivc nezaretine T rablua •. 1 .ı a .... - ikinci ltal · y<ıra a a azım evsafta ekmek ye Henüz kati biı mahıyel a mış c. 
nıc,,- 1\\ v .. 1 " ve Çaydamarı mevki inde Tınaş mü- dirilm e id · Et · · d d mcıı .h 11 • usolinin her fse.)'C rağ· 14 s ır · ışın e e belediye dir 

oluk kişesinden satılan 15733 numar 
lı bilete isabet etmiştir. Bu bilet sa 

hibi Cansaf zade mahallesinde 40 nu 
maralı evde Yasin oğ"ln Nihaddadır . 

.Di.in biletin satıldığını Altı noluk 
k işesi sahibi Bay Şevki, bilet sahibi 

Nihada vaziyeti derhal müjdelemiştir 
Bay Nihad büyük bir heyecan ve se 

vinç göstermiştir . 

lstanbul : 12 (Telefonla) - Tay 
yare piyangosunun keşidcsine devam 
edildi kazıınnn numaralar şunlardır . 

50.000 lira 28358 numaraya çı 

mıştır sonl a r ı (58) ile bi ten b iletle r 

onda bir hesabiyle 2 şer lira amoı 
ti a lacaklardır 15.000 lira 35357 rı 
maraya çıkmışlı r . Bıı numaranın sc 

iki raka miyle biten bileiler ikişer 1i 
ra amorli alacaklardır. 12.000 lir 

14733 numar alı bilete 10.000 lir 
da 4768 numara\ı bilete çıkmıştır 

1000 lire kazanan numara lar. 

18996 26862 39859 
j 

nu V··ı· . • . . ) • .ı · f !osuna mensup gc- esscscsi taraf ndan inşa olunan ame- Ja" ıım ı tk 'kl d ··• k \ k cdcı;t·~· ' "1.'asctım tutmıya devam yan :Jenız 1 • gc en le ı · er f! bulunmakta· Dahiliye Vekili bu a ~,un ı n a · 
1nc ılclil ad cdi .~ mi Trablusa gelmiştir. le tesislerini de ıiyarct cdcccktiı. dır. icap edenleri ycıpacaklıı . Yalnı?.. rc.ıyü har.:kcl e tl i ve uğudand ı . Gcr i~i iic;üncü sah ı fcdr:-

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



SiY ASET SAN' ATI 
VE YENi iCADLAR 

YENi NE,RIYAT 

1
, 0 p n.-; .5\ ~ ~ nııo U ~ nı=t Umumi tevl<ifat o ~ u,·u Q;aB l.YI \S;' u· ~ u leri ve vergilerin sllr 

'-----------·---mııılİ-------ııiiilil•----.ıliiıııiııiıiii __ .. #-r- hesabı hak kında tat 

Yazan : JAK BARDÖ 

Be şeri olan her şe"e kar~ı duy 
gulu insimlar acı saatler geçirmek· 
tedirler. 1914-1918 den !Onra 
korkunç hadiselerin kadehini tüket
miş oldu~umuzu sanıyorduk. Hal· 
bulci bu kadeh durmadan dolmak. 
tadır. Ve siyaset . sanatında yepyeni 
formüller keşfetmekten başka tesd· 
!imiz de yoktur. 

- Le 1'cmps'dun -

teaddit teahhütler de yırtılmış oldu 
yalnız imzalarına tamamen sadık ka 
lan Polonya ile Çı:koslavakya sefer 
berlık yapmı1yı teklıf ettiler. Lokar 
no paktını yırt.nakla Hitler Ren sed 
dini y.uahyar. Bir e"şiği kapıyor bir 
mania vücuda getiriyordu. 1936 mar 
tında Fransız verlngiliz hükumetle 

Adli tebliğat 
posta ile nasıl 
yapılacak? 

Otuz ki ilik bir öğret
} men kafilesi-şehrimizde 

Adliye vekaleti, adli tebligatın 
posta ile yapılması hakkındaki ka· 
nunun tatbik şekli hakkında hazır · 

Manisalı Öğretmenlerin şehrimizdeki 
tetkikleri ve temasları 

* * * 
Avrupa )'eni tipte rejimleri 1 

ortaya çıktığını görmüştür. 
Bu rcjirıılerin iki çarizmin hara 

beleri üzerinde doğdu. Bugün adet 
leri çoğalmaktadır. 1933 son kanu· 

ri biri · protesto etmekle diğeri mü 
messilleti vasıtasiyle diplomitik su· 
aller sormakla iktifa edince Alman 
ların hakimi İngiltere ile Fransanın 
daha sarih teahhütl~ri yerine getir 
mek daha uzak menfaatlerini koru. 
mak daha az hayati bir hududu mü 
dafaa etmt<k için silaha sarılmıya· 

caklarını anladı, 

lamış oldugu nizamnameyi devlet 
şurasına vermiştir. Devlet şürasında 
müzakere edilmekte vr yakın bir 
zamanda tetkiki bitirileceği tohmin 

edilmekte olan projenin ihtiva ettiği 

esaslara göre yalnız gecikmesin 
de zarar umulan işlerde ve ayni 
yerde bulırnan mahkemelere adli 
daire ve müesseseler arasında ve 

bu müesseselerde bulunan şahıslara 
yapılacak tebligat mahkemelerce 
kendi memurları vasıtasiyle yaptırı· 

lacak diğer tebliğat ise posta vası · 

tasiyle yapılacaktır. Tebliğatın han 
gi hallerde telegrafla yapılabiltce· 

ğini hakim tayin edecektir. Proje 

Man·salı on bir Bayan ve 22 ' 
Bay öğretmenden miirckhp ka · 
fılc dün şehrimize gelmiştir . Öğ 
retmen misafirler istasyonda ~CJana 
Öğretmenleri tarafmdan hararetle 
karşılanmışlardır. Misafirlerimiz Kız 
Lisesinde misafır edilmişlerdir . 

yemeği verilmiştir. 

Mi saf rrlerimiz bugün şehrimiz · 

deki Mens~cat fabrikalarını . geze
celderdi,-, Saat 9-1 O arasında mi· 
safirler Vilayet ve Partiyi ziyaret 
edecekler saat 1 1 de de Atatürk 
Anıtına merasimle Çelek koyacak· 
lardır. Müteakiben Kız Enstitüsüne 
bir ziyaret yapılacak ve saat 12 de 
de misafir Öğretmenler istasyonda 
uğurlanacaklardır . 

:nunda, Almanyada bir tek parti şe· 
fi devlet rrisi olarak her şeye ha
kim olduğu gün muvazene ve sulh 
için aşikar tehlikeler meydana gel 
di. Avrupa kakimiyeti için mücade 
lenin yeniden başladığına artık ü 
mit olunabilir. 

* * * 
Yeni tipte re jimdl'n sonra, gö. 

rülmemiş tarzda harp : iktisadi ve 
asabı yıpratma harbi, münasebetler 
kesilmeden :ve ekseriya açık muba 
rebe vapılmadan harJ?, beyaz harp 
başladı. 

Fakat, yarattığı hava, icap el· 

tirdiA"i seferberlik, s~bebiret verdi. 
ği hareketlerle ne de olsa ~u gene 
hır harpti. 

Bu hareketler üç şekilde tez;.,hür 
eder. ·· 

Önceden müzahreve girişilme
den ve haber vr.rilmeden meıi bir 
muahedeyle teminat altına alınmış 

bir vaziyetin işgal suretiyle tadili: 
Ren mıntakasının askerilt>ştiril 

mesi ve Ml'melin •işgali. Motörlü 
istila yoliyle muhtelif memleketler 
tarafından istiklali taahhüt altına 

alınmış hiikünıran bir devlet ilhakı: 
Avusturya, Çek Slovakya, Arna 
vutluk. Müstakil devletlerin iç mü
cadelt>lerine, yıuattıkları partilerle 
iştirak, hatta asker ve :silah gön. 
dermek suretiyle onların iç harple 
rine rnüdahale etmek. 

Mis;tller her Fransız ve lspanyo· 
lun hafızasında mtnkuştur. Diğer 
tt'Cıü~ell'r de hazrrlanmaktadır-M1 
Cllrİslan, Polonya, Rorr.anya. 

Efkarı umumıve bu yeni tarz harp 
üzerinde aldarımamalıclır, 

Bu harp Münihden ve 1938 ey 
lü!iinden itihartn değil fakat 1936 
başında Streza muvazent'ii ihlal e 
dildiği andan iti~areo başlar Hitler 
k. Musolininin 16 haziran 1934 de 
Venedik mülakatından 15 eylul 1935 
tarihli giıU Nüremberg anlaşmasına 
kadar Duçl':yi Habeşistan üzerinde· 
ki eski tasavvurlarını Almanyayı bir 
istila ile tatbik mevkiine koymıya 

sevketmek için el altından gayretler 
sarfedildi bu istila tedriçi ve muha 

Viyana ile prağın Memcl'le Tira 
nm akibetleri, ıki . üç &ene evvel' 7 
mart 1936 da Ren üzerinde taayyün 
etti, Siyasi adalet tedbirleri daima 
yavaştır. Bu tedbirlerin en ağır me 
suliyetleri hiç bir zaman kafi bir 
şiddetle tecziye etmez. Milletler hü 
kümctlerinden çok daha ağır ceza 
lara maruz kalırlar. 

ile adli tebligat f için iki formül ha· 
zırlanmışrır. Teblig mevzuu münha 
sıran davet olduğu halde bir aayılı 
formül kullanılocaktır. 

Yeni tarz kızıl ve beyaz rejimler 
Davetiye ile birlikte ba~ka evrak 

den sonra görülmemiş tarzda yeni 
bir muahede totdlitet topluluk mu· veya muamelenin tebliği de icap 

ederse iıc.i l umarah formül kullanı· 
kavelesi, 22 mayıs 1939 tarihli kara 
pakt. lacaktır. Bu tebliğlerr, tebliğ keyfi-

ldeolojia protokolün tabirleri ' yetini gösterecek ve kolaylıkla ay
itibariyle bu muahedtııin bir benzeri rılabilecek şekilde hir tebliğ maz· 
mevcut de~ildir ... Dostluk ve top batası paglanacaktır. Tebliğ maz· 
_luluk münasebetlerine " olduğu gibi batası zımbalanmış olarak formüle 
Avrupa kültürünün tem Jlerini temin bağlı bulunacaktır. Postamemurları 
etmek vazife.,lerine sadık, düny.c te- 1 tarafından kimseye imza ettirecek 
lakkilerinin dahili brnzerftkleriyle ve ' ve mahalline iade edecektir. 
menfaatlerinin geniş tesanüdiyle bi Tebliğ memurları, bu varakaların 
ribirine bağlı olan iki ttazıülimza is ı usulüne göre doldurulup doldurul· 
tikbalde, hayat sahalarını lemin et , madığını tetkik :edecek ve ancak 
mek ve sulhu muhafaza fctmek için ; usulüne uygun görülen davetiyeleri 
birleşmiş kuvvetleriyle, yan yana İ kabul edeceklerdir. Tebliğ yapıla 

müdahelede buluıımaya lcarar vermiş cak şahıs bulunmazsa tebliğ memu· 
Ie,.dir ., ru o şahsın hangi güo ve saatte bu· 

Bu muahede altı maddeııinin lunması lazım geldiğini mübeyyin 
bir ihbarname doldurarak C\·in ka· 
pısına yapıştır acaktır. 

Dün saat 18 de misafir Ôird· 
menler şerefıne Halkevi tarafından 
bir çay ziyafeti veıilmiştir . Saat 
20 de de Seyhanparkta bir akşam 

Orta okul kitapları 
tesbit edildi 

Orta okul okuma kitaplarının 

yeniden yazılması için bir komisyon 
t.-şekkiil etmişti. 

Haber aldığımıza göre bu ko 
misyon vazifesini bitirmiştir. Vücu
de getirilen 300 cilt okuma kita 
bı .. maarit: vekaletine verilmiştir. 
Eserler, talim terbiye heyetine" tet 
kik edildileten sonra önümüzdeki 
ders sene,ine yetiştirilmek üzere 
bastırılacaktır. 

İlk mektep mezuniyet 
imtihanına hariçten gire 

cekler 

Resmi bir vazifede bulunanlar
dan veya resmi bir vazifeye girmek 
üzere müracaat etmiş~ olar.ludan, 
aranmakta olan ilk tahsil şartını İs

tihsal İçin, hususi tahsil gördüklerin 
den bahsile ilk tahsil imtihanına 
girmek istiytnler hakkında Maarif k:ıtiyeti itibariyle 'benzersizdir. Bu 

muah!!de gizli hükumierinin .ehemmi· 
yeti itibariyle benzersizdir. Daha 22 
mayısta B. V. Gayda, Giomaled' 
ltalia'da garplıların dikkatine bu giz 
li hükümleri koymak istiyordu : tek 
kuman lanın organizasyonu : genci 
kurmayların yaratılması, asker müba 
delesi, imalatın taksim ve tevzii, si· 

! 
Vekaleti bazı esaslar tesbit etmiş
tir, Bu esaslara göre imtihana girmtk 1 

isteyenler için maarif müdürlüklerince Musiki tedrisatının ıslahı 1 

1 
münasip görülecek bir ilk mektepte 

lalı Vt": ma lzeme!cr in tevhidi. • 
Büllln tarihçiler bu hususta müt 

tefıktirle.r ki hiç bir zaman .sulh 
ortasınJa iki d~vlet, lıu derece sıkı, 
iktisadi v~ id ol ojık, diplomatik vo 
askeri. ht'T sahada bu derece mut 
lak bir istirak tdhııkkuk ~ettiren bu 
derl'ce sıkı bir te fafüi ve taarruzu 
mu .. hede akdetmiş değildir. 

Le Temps 1 

ŞEHiRDE HAVA 

Okullarımızda bugünkü musiki 
1 

üç kişı!ık bir ko ruisyon huzurunda 
tedrisatından arıu edıleo netice alı· ille mı:ktcplerİo dör<lı.irıcü ve bf'şİn · 

ci :ıınıfları müfrf'dat pıogrcımlarına 
namamaktadır. Bunııun için Veka-

gprc şulıat. ınıı yı~ -li!'o:.tos ve: ilk teş 
let tedr;satı ıslah etmeğe kttrar ver 

rırı ;\ )' löııııırı soıılann J,. olıııak üzere 
miştir. lık teJbir o_ !arak musiki d~rs ı senı; cic uört d fa imt han ·yapılı1cak 
!erinin ihtisası olan Ö~relmenlcre l l · trr. ırıl ı ı-ıııf .. u dd muvaffak ol,mlar 
veril nıesi diişünülmek tedir. 

Muallimlerin mezuniyeti 

Maarif vekileti muallimlere izin 
verme selahiyeti hakkında tf'şkila· 

tına bir tamim yapmıştır, Bu tami · 

nıaaıif miidürlıiklerinc~ tasdikli ve 
fotoğr<tflı Lir v, ~ika V"r ilt C<'. k ve 
bu V<"stb Mdatıf V c:ka1etinin tasdi 

kinden grçıniş bulunacaktır. 

Şehir mekteplerinin tamirı 

fazakar şekilde yapılmış olsaydı Af' Şehrimizde dün gökyüzü açık, ı 
rikada sömürge sahihi üç devl~t a· hava hafif .-üzkarlı idi. En çok sıcak : 

me göre m(cburi sebehler ve meşru 
mazeretltr karş ısında kazalarda kay 
makamla, vilayetlerde valilar, maa· 
rif müdür veya maarif memurları . 

nin mütaleasım alarak izin vt-rebilc· 
çeklerdir. 

Lise ve oı ta okullarının tamir v~ 
dt:rs1 malzemesine ait havt1leler ma
aıif vekalrtinden şehrimiz kültür di 
rektörlüğüne gdmiştir.' Bu tatil dev 
resin.ie tamir işleri sürat!~ · neticelen 
diril"C( ktir. rasında münasebetleri sıklaştıracak göledc 33,5 dereceyi bulmuştu 1 

tır. Almanyayın tavsiye ettiği istila 

şekli ise akdenizde bir ge .. ginlik ya •'-·-~~ 
ratac;ıktı. OOMONI "Danzig ayanı,, ~özü 

MEVZUU giinün en mühim haber 
Bu yeni tarz harbin tn mühim 

hadisesi herşeyi alt üst edeni ne mü leri arasında geçmektedir. Senat, yani ayan. Volksdag :le de 109 Cin, 935 de de 130 bin rey 
nih konferansıdır nede Avusturyamn Danzig ayanı nedir ? n<'n teşrii meclis tarafından seçilmiş kazandılar. Sosyalisti. r 37 bin, kato 
iş~ali bu gayn askeriltştirilmiş Ren D.rnzigJeki ayanın b:Jdiğimiz tir. Binnazariye yalnız onun müvace lıkler d~ 30 bin miktarında kaldılar. 
mıntakasının 7 mart 1936 da işğa· diğer ayanlarla benıt:rliği yoktur, hesinde m~suldür. F ~kat şimdiye ka PolonyAlılara verilrn reyler de bin· 
lidir niçin dört sebeple o gün yalnız Bu teşekkül 11 kişiliktir. 189

0
4
00

ki
0
· dar teşrii Volksdag ile icrai mahi den 8 bine çıktı. 

garp sulhunun esaslı hükümleri de limetre murabbaı mesahalı ve 4 O yetteki bu ayan arasında hiçbir ih 935 ttşrii ml'clisi ( Yani Diete'i) 
ğil fakat daha manidar olanı Berfin nüfuslu serl>es şehir arazisinin .d.ahi tilaf zuhur etmiş değildir. 44 Naziden, 10sosyali.-1tten, 9 katolik 
tarafından serbestce teklif edilmiş li İşlerini yürütür. Harici siyasetı ıse Danzingin nüfusu % 95 nisbe lerı, 3 Alman mültecisinden, 2 ko 
serbestçe müzakere edilmiş ve im Polonya idare etmektedir. :Polonya tinde Alman olduğu için iki meclis mıinisttcn, 2 !Polonyalıdan mürekep 
zalanmış olan bir palet çiğnenmiş ile Ddnzigıliler arasında fzu~ur ede· de Almanyanın tavsiye ettigi 'tema ti. Hatta Alman mültecilt~rinin de 
oldu avnı zamanda 13 ve 17 niHn cek ihtilafları Milletler Cemıyetinin yülleri göstermekten inhiraf etme- iltihakile, Hitlerciler, Anaysayı ka· 
1935 de Streza ve Cenevrede taze bir komiseri hakem s:ıretile hal ve miştir. · nuni şeki:de değiştirmek için zaruri 

Danzig av anı 

Jenrniş olan ve Belçikayı detilss bi· fasleyler · 93 ~ de, Hitlercilı:r, ser bes şeh r olan iki sülüs ekseriyetine sahip ola 

Yumurta ihracatı 
çok durgun 

Yumurta ihracatımız so:ı gün. 
lerde bir durgunluk geçirmektedir 
Almanya yerine son haftalar zar
fında ftalyc; yumurta almağa baş
lamış!ır • 

ispanyaya dahili harpten evvel 
mühim miktarda yumurta ihraç 
edil<Jiği IHaide harptP.n sonra eski 
ihracatı yapmak kabil olamamıştır. 
Bu vaziyet dolavısile yumurta pi· 
yasası çok düşüktür . 

Yeni Mersin valisi 

Yeni Mersin valisi Bay Burhan 
Teker Mersine gelmiş ve dün vazi
fesine başlaını~lır. Hoş geldin der, 
muvaff dkiyetler temenni t'deriz, 

j Karataş 

'·-----Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularmızı bu tabiat cenne· 
tlntn Havasmdan, Ne.ş'esinden 
ve Faydalarından mahrum et
memek için hiç olmasa Hafte
dallkllgUn oraya götUrUnUz. 

l f cl' gUn munta~nnı otolıucı .sefer 
lcri vardır, 

-, 
mıyorlardı. 

Lakin bazı rakiplerini siyasi fa 
aliyet ten iskat ettiler. Polonyalılar 

da buna göz yumdu. Çünkü Varşo· 
vada, Ddnziglileri serbes bırakmanın 
en iyi siyaset olacağı kanaati hasıl 
olmuştu. 

Birinci Nazi ayanın mutedil ştfi 
Ba)ı Rausehning 934 de mevkiini 
gene Alman olan ve42 yaşında bu 
lunan şimdiki şef bay Greiser'c ter. 
ketti. Ou, yüzünde talebelik zama. 
nından kalma kıhç yarası taşıyan 
eski bir Hitlercidir. Şimdi Danzigin 
mukadderatına hakim olan odur. 

le lngiltcre ile ltalyayı bağhyan mü-----~-----~------.. ~----.---------------------.._ _____ _ 

misaller 

Jlesleki lh t!\t!r • soO 
lııfc jiatı 200 . kurıl 

ft:5) irinci tab'ı Divanı ~~ 
~ sebat Yüksek Rcislıl1 ; 

rafından tabettirilerek 
rakip arkadaşlara teyzi otuo" 
• Umumi Tevkifat Cedvelleri,, ~er 
sian " Vergilerin Sureti Hesr dii 
hakkında tatbiki Misaller .. me~1rıi 
ilave edilerek ikinci tabını rıeşt' ba 
dilmişti · ol 

Bilumum Devlet Devair ve flll'bu 
essesatının , ldarei Hususiyelerİll 

1 

Belediyelerin ve hakiki ve hök,ta,ı 
şahısların " Hesap, tetkik , mü'akt 
be, tefti~ vesair tediyat işle!'İ,,df IO 

çalışan memur ve müst ahdeaılt'11•t 
vazifelerinde sürat, kolaylık, dotrd' n 
luk temin eden , zaman , emek "'la 
enerjiyi tasarruf ettiren, hülasa l'l'kı 
iine ve müessesata bir çok sa•tl(İşt 
rin kaybolmasına mani olan bu ki' 
tap Divanı Muhasebat mürakiple 
rinden Yusuf Kenan Ünsal tarıf
dan yazılmıştır . 

Divanı muhasebat tarafınd~~a 
bastırılmasile ehemmiyeti teb3r~ . , ı>ır 
eden, herkese ve her; daire ve rrı11 •• , 

esseseye lüzmlu bulunduğu anl,şr<o 
lan ve bir çok hesap yanlışhkl•~~ 
dolayısile muhasipleri ve tahakkıık 
memurlarını ve hatta amiri ital•~ ~ 
divanı muhasebat zimmet ilarrı111 

dan kurtulacak olan bu kitap rtıe' 
le'< mensupları i.rin şayanı tavsif 
dir. tıl 

Bay Kenan Ünsal bu eseri ye. 
barem kanununa göre. tekrar tarııİI' e 
ederek öashrmaktadır . f 

Genç maliyecimizi hararetlt 
1
: 

tebrik ederiz. 

BÜGUNKO PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFüzıyoN 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU ll) 

ANKARA RADYOSU ~ 

lll 
CUMA - 14/7/939 ~ 

12.30 Program t 

12.35 Türk müziği -Pl.) 11 

13.00 Memleket saat ayaı ı, ııi•1,v lr 
ve meteoroloji haberleri. D 

13.15 - 14 Müzik (Karışık prof 'i 
rdm - Pl.) ili 

19.00 Pıcgıam 
19.05 Müzık (wa grıer Mcis t cr:; İ~ 

ger opeıasının üv, rtüıü - Pi.) 
19 .15 Tüık müziği (F. sıl he}'eıı 

· ır 20.0(J Memleket s.tal a yım , ,ıJll 

ve meteoroloji habeı lcı i . a 
20.15 Korıu~ma (1 i.ı rı:ıl ık Spıır , 

s~rı:isi) 1 
20 JrJ Tüı k ınu1.iğ i (S;ız eserler ~ 

ve nıuhtel ıf şarkılar) 
1 - Mö/ımut Celalı.tlin µaşıı _,. ıl 

Hiizzam şa~kı - Kerem eyle mcsııı' it 
ne. 2 - Lemi - Suzinak şaı l.;ı / li' 

•/ 
Yeter hicranlı sözler. 3 - Lell11 • ır: 
hicazkar şarkı - s~n aşkımı canla: il 
dıı an. 4 - Lemi - Rast ş:ırk• 
Tokmu cana aşıka hiç mürvctin 5 # 

Öyle yaktınki b\!ni. l 
21.10 Konuşma 
21.'25 Neşeli plak! ır - R. 1 
21.30 Müzik (Radyo Oıke:.lf8~11 

- Şef : Praetorius 1 - Haydn: S~, l; 
toni sol majör, Nr. 100 2 - Ad" . it 
- " Sij'cıais roi .. operasından iıve•, •ı 
tür. 3 - Jah • Strauss : Ka} ır tr 
velsı. ,,,, 

22.30 Müıik {t. pcra aıyalıııl 
Pi. ) 

1 
23.00 Son ajans lı;ıbeaılcıi , Z1111:

1
j 

esham tahvilat, kambiyo - n\lı. 
borsası lfiyat) 

23.20 Mü :r. ik (C~1.barıd) P.I) 
23.55 - 2-t Yarınki progr~ il 

. r1e o 
Tarsus kaynakamı dahi~ di ı\i 
müfettişligine tayin edıl ' 

Haber aldığımıza göre, f arsll: 
kaymakamı Bay Mehmet Ali :o~~ 
terfian fzmir dahiliye müfcttişliğ' 
tayin edilmiştir. 

tı 

'· 



İngiliz Genel 
kurmay Başkanı 

Paris'e geldi 

Paris: 13 a.a. - tcgiliz ordusu 
rkinı harbiy" reisi General Gort, 
\in akşam tayyare ile Paris'e gel· 
İştir. Mumaileyh yarın 14 temmuz· 
ayramı münaseLetiyle yapılacak 

lan askeri geçit resminde hazır 
ulunacaktır. 

General resmenF ransa lıükumeti 
rafından kabul edilecek tir. 

SOO lngiliz askeri dün öğleden 
nra Dieppe'de karaya çıkarak sa 
t 18,15 te Paris'e gelmiş ve Pari· 

askeri kumandanı tarafından karşı 
nrnıştır. Bu askerler, yarın Fransız 
ıtalariyle birlikte geçit resmine 
tirak edeedeceklerdir. 

arz 

Ankara: 13 ( l'clefonla) - t3ura 
a gelen malumata göre, Dikilide 
U&Ün iki saniye süren şiddetlice 
İr yer sarsıntısı olmuşter. Bazı 
öhnc binalarda çatlaklar vücuda 
imiştir. insan ve hayvanca zayiat 
ktur. 

aşvckilimizle Dahiliye 
Vekilimiz arasında 

telegraflar 

Ankara: 13 (Telefonla) - Baş
kilimiz Refik Saydamla Dahiliye 
ckilimiz Faik Ôztı ak arasında, 
1ttbuat kongresi nıünaselıetiyle 

brik ve tt'şckkür telegrafları teati 
ilmiştir.! 

Küçük Menderesin 
istahı 

Ankara : 13 (Talcfor.la) - Ka. 
Ulayın son celselerinden birinde 
bul ettiği:Küçük Mtn~~res neh 
deki ıslah ameliyesi hakkındaki 
rıun dolayısile nehir üzerindeki 
sisatın en kısa bir zamanda te · 
rnlanması için bir program ha 
lanınıştır. Nehir üzerinde yapıl 

, ası lüzurnlu olan 9. köprüden 8 İ 
0~ 1taş - · f d 1 rnue:ssese3ı tara ın an yapı 

ıştır. 

R..ıkı fialları 

Aııkar~ · 1 3 (Telefonla) - Pa. b . . v 

ahc;e<le Titaş firmasının yaptıgı 
~. fabrikasının inşJ<th bitmiştir. 

Yiiz bin liraya mal olan bu fab. 
a, rn'.>dern teknik vasıtaları dola 
c rn-.liyeti ucuzlatacağından fiyat· 
da bir indirme miimkün olacak. 
' inhisarlar idaresi bu fcıbrikanın 
b"rızerini yine ayni firmaya imal 

"" suslarıoı tetkik t'ltirmektedir. 

YYare g .:misinde iı filak 

Nevyork - virjini - 13 a.a.-
nger t . . • d b -. " ayyare .gtmısın e ugun 

rınfılik 1 vukubulmuştur. f, fılak 
•ccsind k 

t c çı an yangın, üç sailt 
aşıldıktan . d"' "I .. t" sonra son uru muş ur. 

'1ınin 1 . lk Yon ardakı beyaz 
111 askerlik meselesi 

Pa. 
•ıs . 13 lıfiltc .' a.a. - Siyasi fransız 

tın de .. ,,e brıdra h"'-~ soylendiğinc göre. 

Bitaraflık kanunu 
hakkında 

Bay Ruzvelt kon-
• greye mesa1 

gönderecek 
Vaşington : 13 - a. a. - Tatil 

devresi Jtaşlamıdan evvel bitaraflık 
kanunu meselesi hakkında kararım 
vermesi için Ruzvclt 'in kongreye 
bir mesai göndereceği bildirilmek
tedir . 

!'öylendiğine göre mesajda şim· 

diki bitaraflık kanununun meriyettc 
kalması keyfiyetinin doğuracağı va 
him neticelere işaret edılecck ve 
bu kanun ile :1ükum•tin kolları bağ 
lanmış olduğe kba•liı ettirilecektir. 

İngiliz - Jopon konferansı 
cuma:-tesi toplanıyor 

Londra : lJ a. a. - Titnçin 1 

hadisesini görüşect-k olan lngiliz· Ja ! 
pon konferansı, pek muhtemel olarak 
bu cumartesi toplanacaktır. 

rnacaristanda yakalanan 
casuslaı ın muhakemesi 

Budapeşte 13 a. a. - Askeri 
mahkeme casusluk cürmiinden do 
layı 3 Romeni 4 sene ağır hapse 
mahkum ~tmiştir .. 

Beton inşaatta yeni 
bir makine 

Ankara : 13 (Telefonla) - An 
karaya inşaatta ucuzluğu ve kolaylı
ğı temin eden yeni bir makine geti· 
rıımiştir. Bu makine beton inşaatta 
kullarıılmakta ve 35 metre İrtifa, 200 
metrelik ufki bir saha üzerine beton 
harç çıkartarak işçiden ve dola}isi· 
le maliyetten mühim tasarruflar ya· 
pılmaktadır. Bilhassa büıük devlet 
inşalarınında kullanılacak olan bu 
vasıtayı, Titaş mütssesl:si getirmiş· 

tir. 

İngilterenin Yunani .;tana 
açtığı kredi 

Londıa: 13 a. cı. - Dün 
imı,ı edilen bir itilaf ıle Yuoanis 
tan<t iki milyon stcrlırıglik bir kredi 
açılmıştır . 

Yuııani!Stan, bu kredi ile lııgil 
teredt"n eşya alacaktır . 

"' 
İngiltere' de 
bir yangın 

Londra : 13 a. a. - Liverpol 
civarındıt kain speke'dc "Royal air 
Force,, hava meydanı karargahında 
dün gece bir yangın çıkmıştır. 
Yangının çıktığı mahal, mühim bir 
yardımcı tayyare fabrikası civarın · 
da bulunmaktadır. 

Royal Air F orce idaresinin talim 
tayyarelerinden biri yangın netice· 
sinde hemen kamilen harap olnıuş, 
bir diğeri de ·ciddi hasara uğramış . 
tır. 

Vaka mahalline çağırı/an Liver· 
pol polisi derhal tahkikata başla. 

mıştır. ı Hava meydanının itfaiye 
servısı ateşin tayyare fabrikasına 

sirayet etmemesine uğraş~a ta· 
dır. 

Şehirler ıçın nakliyat 

Ankara : 13 (T eiefoııla) - Şe· 
hir içlerinrleki nakil vasıtaları ücret· 
lerini ucuzlatmak gayesile yapılan 

tetkikler neticesinde, benzin yerine 
kömiir yakan otobüslerin kullanılma 
sı daha çok ekoııomık olacağı neti· 
cesine varılmıştır. 

Dahiliye Vekaleti evvela büyük 
şehirlerimizden başlıyarak bu tip o 
tobüsler getirecektir. Benzin istihsal 
etmiyen meınleketlrrce muvaffaki. 
yetle İş gören bu otobiisln iç.in Ti· 
taş müessesrsi, nüıııuneler getiı nıek 
üzeredir. 

Romadan çıkarılacak 
Fransız gazetecileri 

Paı ıs : 13 a. a. "Joııreclıo 
de Par is., gazetesinin • Öğrendiğine• 
göre " Paris . Soir, ve "Par is midi , 
gazetelerinin Roma muhabiri Devau 
İtalyan gazetecisi Petnlnıato'nun Pa 
ristt'n çıkarılmasına bir mukabele 
olmak üzere ltalyan makamları ta· 
rafından lıudut haricine· sevke<lile· 
cektir . . 

-------------------------
Hususi Riyaziye dersi 

Orta bir , iki , iiç ve Lise dör· 
diincu :;ıı ıflarıııııı hullU!>İ Riyaziye 

1 

d, rsi almak r ı lZU:ılllıda olanlar 
Ariana Se}haıı ın.ıtbaasıııa ıııüra 

<:aat rdirıiz.. Pn~ta kutu ( .: 9 ) 
10851 

Mevsimin En Müthiş Facialar ve En 
Heyecanlı Maceralar Şaheseri 

Muazzam ve Harkullde fllml görmek Uzere bllalstlsna 

Bütün Adana Halkı Muhakkak 
BU AKŞAM 

V AZLIK SiNEMA YA 
Gidecek ve En BUyUk Facia Artist• 

----=~- Varner Bakster 
T r d E nsalsiz ve çok hazin bir tarzda yarntılan senenin bu Sincrr.a 

arcı ın iHl ~ı ı · · 
. kden kendilerini men eı cmıycceklcrdıı. Katıyctle iddıa 

Abıdesını gorıne c:. h . . · 
. k' ı. la Bir Sinema ya aserl sl hı·ımızde pek az 

cdı\'oru:t. ı uu n~ an• . 1 .. t . 
• Göster• mış ır. 

AYRICA • En Yeni D~nya Haberleri 
--:'9 ...... -'J . u~urrı r 

D' racaat cd e ı, dominyonlara Eh mlyetl• Nazarı Dikkate : 
ki beyaz erek bu memleketler· . 

1 
• 

111 1 
emt .. 1.11 bu nıll {esna filmi lıcı·kc .. iıı e•iı·(lıilıııc:;i 11,·ın 

' . J •rka 8 Ü\ uk lcl ckıu· 1 c 1\1' a sc ırı c 
c ue ol Juıı. .rnensub halkın in(Til · . 1 t r KiCE erken :ı.;ılncn ındnıı Masalarınızı 

ıı;lJ &ıb' • fiatlnrd:ı. hıç zam yapı nı::unı~ 1 
• Y I 

ırı t• o ı m b ~ k 1 k 1 b fılia t nn \'crilnı l'llll'il rica olunur. c ıııe tab· cc urı as eri cv\cltlcn i-. al edilmesi \c k• a a Jrl ıııc.\ 

Tayyare piyangosu 

- !3ırıuci sahifeden aı t.ın -

500 lira kazanan numariilar. 

798 1166 1149 1816 2233 2967 
5217 6443 6905 7595 7680 17256 

11257 11254 12084 12317 13198 
13899 19964 21394 21427 22206 
22937 22880 23693 23807 23969 
24098 26773 27436 29480 29584 
30042 31074 31507 J5016 35211 
35604 359i2 35993 37126 

200 lira kazanan numaralOr: 

1577 2547 3666 5220 5220 
8865 8937 8952 8:170 9o89 

11178 11185 12278'12553 13660 
13922 14077 14561 14982 15022 
25053 17350 2038~ 2858. 24219 

100 lira kazanan numaralar. 

4089 4172 4841 9217 6895 
8845 

10125 10651 t1600 11814 14989 
17175 17572 20056 21300 21300 
21555 23409 33250 24288 24419 
26666 29950 27048 27071 27655 
29407 29743 30J61 31668 31101 
32509 13692 33969 34259 35045 
36793 ~8390 s8622 39461 

So lira kazanan nıınıaralar : 

201 73() 783 1047 1563 1772 
1881 1960 2075 2081 2157 2161 
2250 2325 2399 2586 2779 305~ 
J398 4936 4931 5013 5113 5330 
582~ 0450 6707 7402 7694 7835 
8060 8161 8303 8854 8~33 9067 
9071 9316 

110010 10943 19992 15036 11998 
12252 ı2453 1264 12711 12878 
13961 14043 14211 14285 14~98 
14160 14211 14285 16042 17093 
17297 1737l 17935 18096 18233 

18753 18996 14091 19451 19864 
21320 21314 213.6 21732 21472 
22638 22642 22822 22995 23107 
23237 234GO 23421 24112 25513 
25579 26473 26684 27050 27306 
27855 28284 29389 29446 29719 
29995 30557 30996 31136 31493 
32669 32856 33596 33~23 34144 
34810 24979 35311 36777 36082 
36157 36856 37171 37277 37604 
37686 ~739() 37776 38157 37574 
38761 ~9290 39718 39930 

l 9996 l>iletdc 10.000 liralık ınü 
kafrt kazanmıştır. 

1 Muhabir alacağız 
G,ızetemize hır Şehır Muh b 

alacağız. a ırı 

Asg1:1ri orta m 'kt e ep mezunu 
Mlunnıak şartil<ı bLJ f • ' vazı c>y talip 
olanların gRrl'tcıniz ıda 1 

1 
nıürncaatları. • re ıanesıne 

Kongreye davet 

1 Seyhan - 1-\dana Spor Ku
lübü başkanlığındarı : 

14 - 7 - 938 tarihinde mev 

kii rnc:r İyt-te girmiş 1 ıılunan 3512 

sayılı c miyetler kamı ııı ahkamına 

göre kuliibümüz nizanı a'Jı•sinde 
yapılması gereknı tadilat hakkında 

Heyeti uınuıniyeınizi temsilen bütün 
üyelerimizi ik ı tE'rnmuz 1939 paz ır 

günü Kongre> e davet etmi~kı:-n -:k 
seriyet hasıl olmadığından; \ ıı dda 

ekseriyet hasıl olsun olıııasııı karar 
verilmesi Uınu.ni rıizamm•menıiz 

hükumh·rindcn olduğunu ılan eder ve 

biitü ı iiyd~rimizi ( O ı nltı ) Tem 
muz 1939 Pdz:ır güoü !Saat tam 
( on ) d T .:ış Köp li ya nındakı Ku 

lii\Jünniz bın-ısına lcşııflcıini r'ca 

Casusluk, Aşk, lh•ılal, O.üm, Heyecan velhasıl her sınıf halkın 
8ıaka ıle takibedeclıkleri bü}ük pıogra ıı 

• Asri sınema 
Bu akşam 20,45 de 

VATAN KA) GUSU .... A~KADAŞLIK D~YGU?U ... . 

1 1 · zı'mam eden CASUSLU.< .... MÜCADELE ... . ve >un ara ın 

t Ş T E: 

(o~!~~~~~! Bl~G~ e2N~i~;~ 
Ç k R 

'ci mezalim ve ısk\ neden altında ınleyen Pol 
arlı usyal'ın ezı . . . .. 

k d. .. b l'kl · ·ı elde etmek ıçın yaptıkları en çetın rnuc 
en ı oz en ı erın .. • . 

k 1 h 1 · nlı bir surette gcısttren, mevzuu taınamıle 
t':n anı arp erı ca . _ .. 

1 t.. b .. ··k . siz ş.ıhe-serı gormelerını halkımız\' tavsıy 
a ınnıış ııU uyu eş (MÜ 

AYRICA : _ Büyiik Aşk Heyecan - Sergiizeşt fil 

M 1 Kovboy BUCK JONES tarafından 
eş ıur 

( Kahraman Süvar 
DiKKAT . _ Sınema müıeaddit Vantilatör ve hususi tcrti 

· serinleştirilmektedır 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğretm~n 
Duhuliye 15 " " 

ve Taleb lere 20 
10 .. .. 

Asri 250 
Telefon 

10443 

---------~-:-:-~o~ dana erkek okulu ğretmen 
direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı 
Muhammen B. Temin 

Ereğli veya 
Zonguldak maden 
kömürü Lave veya 

2500 ton 9 
kriple 50 ton 

. ·htiyacı için ) ukarda cins ve mik 
Okulumuzun 9~0.senesı 1 ' • • b .. 

nıad k.. .. .. .. 1 l 711939 tarihinden ıtıbarcn otı eş gun ın 
en omurunun . . 1 k u" zere her gt 

· T ı· ı · şcraıtı an ama .sıl lmeye konulmuştur. a ıp eı ın .. . d t dokuzd 
'26 · · rşaınba gıınu e saa 

evvel okul idaresin ve ıncı ça . 1 ·ı birlik 
rektörlüğünde toplanacak ihale komisyonuna teınınat arı e 

~tları ilan olunyr. 
14 18-22 26 

Yeni çıkan kanur ve nizami 

Milli Müdafaa Mükellefi 
Kanunu 

Kar un No : 3634 
Kabul tarihı:7 

Neşıi tarihi:1 

_ Dlinden artan 

b'ldirmtğe ve alanl.:ır da kasabala 
Belediye mtnrnrlarına ı d hoçludurlar. 

k.. 1 k 1 ra yaı ırm .ı 
·oy e rındı· aynı ma ama ' 1 ci'ğer bir ııınhrılcle eldrn çıkar: 

1311 sonuncular daha evve 1 .ı 1 ı . Al. I' nıakamlıua )azuırır nr. 
manaldekı sala ııyel 1 

• • dil ı ah oluırnn belcdıye me 
K .. · ı . h ı lcrı ve yur.ı rı 

oy ı ıtıyar e~e f e Mılli Miidafaa miıkellefiyeti iş 
d 1 . . 1 · ve St er< 

zar a ta 11ır ış cıınııı 1 takih etmegt• ve kanunu~ d 
tinde ve doğru o'ar ak Y•"P1 masını ı. d 1 

. 
1 

h ber vcrmı>ğe mccuuı ur ar. 
ket edenleıı komısyon ara a 1 , belediye memuıl rı, 27 

Madde ?8 - İhtiyar he} et en \ e . . 
... . b'l I' l .. n mıntakalarındakı nakıl 'asıla la 

"b' k d 1 c 1 cııı \. ~u~ı ın~e. ·en ı er ın "1'11" Miıdaf aa mükellefı, eti komisyonlar 
şıklıklerını mahallen '' ı 1 d 1 . . d' ~ mecbıı r ur ar. . 
ay ıııyrtindc bıl ırmege k 1 J .. .. her türlu k<1ra na ·ı vasıta arına 

B _ Motorsuz . L "k 
Milli Müdafaa nıııkdlefıyt tı tatıJı ı 

l . · : ınaddesindc )'azılı hallerde 
M ld 29 Kanunun >ırıno 

a<. ~ . :- olu> 22 nci ınaddedt> )azılı at, aygır, ı 
vasıtaları ıçın luzumu 1 d 'le bunların çekti~ı her türlii a 
k t k d "küz maıı a ı 

a ır, CŞf' ' ~ve, o ' r M"dafoa mükellcfiyelı yolu ile alınab 
zaklar ve bisikletler Mıl ı u . 1 .ı 1 

1 du}'a elverışlı ) aşt, ol n!ar .ı ınuı 
25 • . ddede- yazı ı or 1 

. ıncı ma l li Mü afaa Vekaletı daha } • şlı cır 
yırıe ihtiyaç ha"ıl olursa M. 
etınek salahiyetini haızoir. 1 akıl vasıtalarına Mılli Miıdaf. 

Madde 30 Aşağıda }azı ı n 

lefiyeti tatbık edılm:z: . . 
1
. line mahsu tl..ır ,c arabalar, 

1 C" 1 Reısının ıs ıına lcJ \ 
um 1ur fe ıf ası için kullanıııağa nHıc9ur o u 

ti Memurların vazı r..ı 1. ·1 h 
ikda(ll lcrıt Vekıllerı ııı:ı• yetr Katarı a' 

ve arabalar "dunlann m · 
1 . 
:n: olunur dk d 1 . b. . h 

1 Il - 'öamır.lık olduğu l:lü!.9'\ı~,.~çj tas ı c ı ınış uluJl a 
._ 

1 
f "' Tfı ay Sahıl,, ~ıga kad.n yavru ıı hu unan 

gcuc:: o an ve atı ay a 

eş~kler ve develer, .. 
iV _ Harp reklifleri tatbıkına ttt~addınn dt n· s nenııı bın 

nuııd.ı 24 ııncii rnaddede yazılı sg-aıı yaşlımian aşıgı olan ha~ 
V u.uuıni. mülhak ve hµsuı»i bütçcl rlc idare olunan 

t ı tutulma · . · ıc 839 ....:..:-..__ •ını lSiıVf"C.&k..-L------------.....:...:.:..:.:;::.::._._~~~-~-~~---;t.__-~------------------------'A--..__.....ı.ıt.--ı.....;....._ __ ...Ll.!LA.S....-
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Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

Erzakın Cinsi 

Birinci nevi ekmek 
Koyun eti erkek 
Sade yağ 

Maraş sarı çeltik pirinç 
lstanbul makarnası 
Zeytin 
Tuz 
Kuru fasulya maden 
Nohut 
Zeytin yağı 
lstanbul şehriyesi 
Toz şeker 

Beyaz ptynir 
Kuru soğan 

Patates 

Azami Kilo 

35000 
7000 
3500 

4000 
500 

1000 
800 

2000 
800 
850 
250 

3000 
500 

4000 
4000 

Muhammen bedeli 
Kuruş Sm. 

9 50 
40 00 

100 00 

25 00 
24 00 
30 00 
5 00 

l'i 50 
10 00 
40 00 
25 00 
27 50 
35 00 
6 00 
6 00 

Dipozito 
miktarı 

Lira Kr, Gün ve saalı 

249 37 20-i ·939 perşembe 
210 00 günü saat ıO 

262 50 

75 00 
7 50 

22 50 
3 00 

26 25 
6 00 

25 50 
4 69 

61 88 21.7 939 cuma 

13 12 saat 10 

18 00 
18 00 

r ' 

" ır, .J , 

~ 

. 
( ~ • loıf'Jr 

• ) -'~·" ,,.. . . .. 
il~ 
·~ 

,. 

SUdOrı kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

r': ,.,.,."' ~ tııır-'~?',,. "...-........-'• . .J"' v~) ~'*~ .. -........ """"'.'- \ - -ll4':ııı 

. . ... . ... 
.;: 

Dört yıldız un 
Beyaz sabun 
Soda 

2000 
1500 
1000 

10 00 
35 00 
12 50 

400 00 

15 00 
39 38 
9 38 

50 

• ·u-.... ~ Adana - Mersin ve haYalisAcaJ\tas 

Adanada hükumet caddesinde .. 
25 7 

500 10 00 3 75 
Çay 
Mercimek Orner Başeğmez ticarethanesi 82 

Ereğli ve Zonguldak maden 
kömürü. Lave ve kripk 
Benzin 
Mazot 
Gaz 
Vakum yağı 
Gres yağı 

50 Ton 
200 Teneke 
350 .. 

75 .. 
30 .. 

200 Kilo 

2500 
285 
137 
280 
450 

24 

00 167 50 
00 42 75 ,.. "' 50 36 10 22. 7-939 cumartesi 
00 15 75 saat 10 Türksözü ' 
00 10 12 
00 3 60 

Gündelik siyasi gazete 

1 - Adana ziraat ve makinist mektebinin 940 mayıs wnuna kadar 20 kalem muhtelif erzak ile bir kalem 
mahıukat ve bf'ş kalem yanıcı ve yakıcı maddelerin 6-7-939 tarihinden itibaıen hizalarında gösterilen gün 
ve ~aatlarda e\csiltmeleıi yapılmak üzere açık eksiltmeye 15 gün müddetle konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme vilayd ziraat müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye giıtceklrrin 2490 ~ayılı kaııuııun 2- 3 üncü maddelui IJ'lucibince lazım olan vesaik ile 

0/0 7.5 nisbetinc'e muvakht trmi~atlaıını elsiltme uatınclrn 'v~el mal sandığıı:a yatıımaları lazımdır. 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
lOO 
100 

4 - Şartnameyi göımtk isteyrnln ilan mücldeti ıaıfıı da pazaıd•n maJa her gün Adana ziraat mektebi 

müdürlüAüne müıacatlaıı. 6-10-14-18 10824 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye emlakinden aşağıda mevki,-cins ve nuıuaralarla muham· 

me11 icar ve muvakkat teminatları yazılı bel~diye emlakinden muhtelif ma 
hallerdeki dükkarılar ihale iarihinden 31. Mayıs. 940 tarihine kadar açık 
arttırma surdile kiraya verilecektir' 

2- ihalesi 17.Temmuz. 939 pazartesi günü saat 10 da belediye bina• 

sındaki belediye daimi encümen odasında yıpılacaktır. 
3- lstr.klilerin ihaleden evvf') muvakkat teminatlarını yatırmak ve şart 

namr)i görm'k üzere belediye hesap işleri müdürlü~üne müracaatları ilan 

olunur, 

~~ .. 

No. Crnsi Mevkii Muvakkat - teminat 

25 Dükle an Sebze hali 7,50 
27 " .. 3,75 
14 .. " 7,50 
26 " .. 7,50 

30 
.. Buğday pazarı 7,50 

36 
.. .. 5,65 

38 
.. .. 5,65 

40 .. .. 5,65 
54 

.. .. 5.65 
58 

.. .. ),65 

60 
.. " 5,65 

62 .. .. 6,00 

74 
.. " 7,50 

67ı1 Yazıhane Hükümen içi 2,75 
6713 " .. 2,25 
6714 .. .. 2,25 

3 Dükkan saat kulrsi 13,50 
5 .. .. 13,50 

7 
.. .. 16,50 

o Baklcaliye Cemal paşa .1,90 
dükkanı .. 

O jandarma Hükümet 9,40 
eratının bu ıçı ... 
lunduğu bina .. 

177 Çinko baraka Eskiistasy..ın 1,90 
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Muhammrn ıcar 
bedeli 

ıoo 
50 

100 
100 
ıoo 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
80 

ıoo 
30 
30 
30 

180 
180 
220 
25 

125 

25 

30-5-8-14 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 
başlcımıştır. 

sehan Vilayetinde:n 

1 - Vılayet hizmet otomobili 
nin bir senelik ihtiyacı U~in beher 
tenekesi ( 3 ) liradan tutarı olan 
( GOO ) lira muhammen bedelle (200) 
teneke benzin açık eksiltme surdile 

satın alınacaktır. 
2 - Şartnamesi hususi ınuhase· 

bede görülebilir, 
3 - Açık eksiltme 27 Temmuz 

939 Perşembe günii saat 11.30 da 
Vilaytt daimi eucümeninde yapıla· 

1 caktır. 
4 - istekli olanların ( 45) li 

ralık muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte daimi cncümrne müracaat 

etmeleri ilan olunur. 

9-14- 1\1-24 10833 

Kayip askerlik 
terhis kağıdı 

Ceyhan askerlik şubesinden 928 
senesinde aldığım terhis kağadını 
kaybetti'll yenisini alacağımdan es 

1 -Dış ıncınlci<ctleı ıçin Abone 
bedelı değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ıçin idareye müra

caat erlilmelidir. 

Seyhan İli Kültür Di
rektörlüğünden : 

ilkokullar İçin salın alınacak o
lan beher k.losu 1,5 kuruş muham 

m•n bedelli (15000) kilo sobalık çam 
odunu 29- 6 939 tarihinde yapı 

lan eksiltmesinde süıül•n p~y had 

dılayık görülmediğinden 20 Tem 
muz 1939 Perşembe günü saat 11 
de ihale edilmek iizere tekrar ek· 
siltmeye konulmuştur. 

isteklilerin yüzde 7,5 luııinat 
makbuzu ile birlikte ayni gün ve sa 

alta Vılayet Encümeninde hazır bu
lunmaları ve şartnameyi görmek i 
çin de her gün Kültür Direktörlü· 
ğüne başvurmaları ilan vlunur. 

2-8-14 10845 

kisinin hükmü olmadığını ilan ederim ----------·--
Malatya jaıidarma siivari 
efradından Ceyhanın Ha 
liliye kö)·Ünden Hüseyin 

oğlu 322 doğumlu 
Mehmet Oral 

10848 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskap"ı civarında 

Halk eczahanesidir 

Seyhan Vilayetinden: 
1 -- Husuzi idarenin bir senelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı 

yazılı ( 425 ) dört yüz yirmi beş lira muhammen bedelli odun ve kômür 
açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
3 - Açık eksilme 27 - T emmvz - 939 P crşembe günü saat ( 11 ) 

de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
4 - lstrkli olanların ( 32 ) otuz iki liralık tnninal makhzu 

ilebirlikte Daimi encümene müracaat etmeleri ilan olunur. 

Cinsi Miktarı Beheri Tutarı 

Kuroş Lira 
·-- --· -

Kok kömürü ( 10 ) Ton 3200 320 

Kuru çamodunu ( 4000 ) Kilo 1,75 70 

Mangal kömürü ( 1000 ) Kilo 3,50 35 

9-14-19 -24 10832 425 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete ge 
Banyo - Lokanta - Gazino - Ot 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek iç 
yüzde 50 tenzilat yapıl 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz 1 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarır>. 
Yüksek zengın bir tabiat hazinesidt 

[Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek, Mesane l 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak 

1 
Birkaç gününüzü burada geçirİ 

Konfora, temizliğe, ucu:duğuııa hayran kalaca!< 

Tarifeye bakınız 
Lıra Kr. 

1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yalak ücr;tı 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Bırinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifaıider görecek, memnun kalacak5 

Çiftehan r aphcasını bugür 
haliyle bir kere görünüt 

10631 43 

• 

Tarsus Belediye Baş
kanlığından : 

Atatürk caddrsindc halrn nıev . 1 Elektrik e 
cut parke kaldırımdan başlamak üz- ~ı 

k k 
- . Her türlü Elektrik ve 

re oca me tebıne kadar keşıf ve t . 1 El k 'k 1 •si, . . _ esısa ı, e trı ma zrm• 1 şartnamesı mucıbrnce (4200) metre 1 El kt .k •1 1 . . atı 
bb k ,. ve e rı a et erı laınır 

mura aı par e kaldırım taşı vazı · A . f bri~' 
. . . ram mpullerı, Ganz a 

yesı ve ıkı tarafında bulunan bordür ı · 1 Ad A ığı . mu a ı ana cenla ı · .ı 
taşlarının yenı kaldırıma yanaştırılma - E ·k· O d'b k k ,,1 sı I' 

k k 
.
1 

.
1 

'h s ı ı oz ı a a , 
sı açı e sı tme suretı e ı ale edile· J v 736 
cektir. Muhammen keşif bedeli :.;;.;;.;..;.;;. ______ _ 

(1767) lira olup muvakkat teminat 

akçesi (13~) lira (53) kuruştur. !hale 

si 20171939 Perşembe günü ~aat 11 
de yapılacagından isteklilerin şartna 
mesini belediyemizden aramaları ilan 
olunur. 8-11-14- 17 10830 

.. ı.1~· 
Umumi neşrıyat ıııU 

Mdcid Güçlii 

Adana Türksözü 


