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BiT ARAFLIK KANUNUNUN T ADiLi MESELESi 

DÜN KONGREYE GÖNDERDl61 ÇOK ŞAYAN! DiKKAT 

. ~~~~~~~~~-
Sulh d•v••• ve Amerikanın blt•r•flılı ve emnl· 

yeti için kongrenin bu lçtım11 devre•lnde elzem 
ollm bu k•r•rı ltllh•z etme•lnln pek •rzuy• ••Y•n 
oldugu keyfiyeti benim için bir mUddettenberl phek 
açık bir hakikat mahiyetini •lmı,ıır • DUny•nınll •
llh•zırdakl v•zlyetl k•r,ıaınd• bu k•n••tlml de • 
tırmek için hiç bir aebep göremiyorum 

·--------- . ----------
Vaşington : 15 - a. a. - Dün 

Öğleden sonra Reisicümhur Ruzvelt 
tarafından kongreye gönderilen me· 
şajın metni şudur : .. 

,, Ay:rn meclisi hariciye encume
ninin 11 reye karşı I'.! rey ile . sulh 
ve bitaraflık meselesi hakkındakı ka
tarını kongrenin gelecek içtim• dcv
ıesine bıraklığ'ını öJtrendim. Tarafım
dan ıemamile ıesbit edilen hariciye 
n•zırının bir bcyannamesinı lerlcrı 
ırönderiyorum. Bu v•sikanın dikkatle 
tetkik cdilccekini ümit ederim . Altı 
sahifeden ibaret olan Hullün beyan· 
namesinde muhariplere gönderilecek 
'iliihl•ra ambargo konması usulünün 
kaldırılmasını Amerika lıükumclının 
hangi sebeplerden dola} ı ısıediği 
izahedilmcktcdır · 

Vaşington : 15 - a. a. Hul-
!ün nıes>jında Amerika l•rafındon 

takibcdilen harici siyasetin temel _ta· 
şmın memlekette sulhün ,.e eı~nıye
ıın muhafazasından , hukukuduvelın 
ve beynelmilel hüsnüniyrlin t•kviye 
sinden ıbaret olduğu kaydedilmek
tedir. 

" Sulh, çok kıymetli, harp • çok 
tahripkardır . ,. Amerika halkı ve 
hükumeti , sulhun idamesi hususun
daki adilane ve meşru yardımlarını 

esirgememelidirler. Halihazırdaki teıı

likcli vaziyetıe bizim gibi sulhperver 
bir millet, anormal ve nazık şartlar 
mevcut değilmiş gibi bir sulh ve bı · 
taraflık siyaseti formülüne dayanarak 
nezaketen gözlerini kapayıp • kulak· 
larını tıkayamaz. . 

Bu tehlikeli anda sulh ve bıla
raflık meselesine ve gelecek aylar 
zarfında Amerikanın emniyet ve men· 
faatleri ü1.erindc ynpacağı tesirlere 
büyük bir ehemmiyet atfetmek la 
zımdır. Kanaati•ue göre bu mestle • 
büyük bir dikkat ve itina ile ted~ık 
edilmeli ve manasız bir ıeehhur_e 
meydan verilmeden hükümetçe bır 
karara ba2'1anmalıdır .. 

Huiiün mesajında silah !ara ko
nacak ambargo hükmünün kaldırıl
ması istenmekle ve şoyle denilmek
tedir : 

6 - Silah ve cebhane ihracatı 
için verilen ıuhsatnameler hakkında 
şimdi tatbik edilen usulün ibkası, 

Hull, uzun tedkikler oeticeeinde 

hazırlanan proğramın muhtemel bir 
zuhurunda Amerika'nın' sıirüklenme 
sine mani olacak en iyi bir formül 
olduğu kanaatindedir, 

Bu suretle şimdiki kanunun ye· 
rine çok daha geniş ve fıli imka ola 
rı havi ve görünüşe göıc, her türlü 

hadiseyi uzaklaştıracak mahiyrtte 
yeni hükümler ikamesi teklif edil
mektedir. 

Bu hükümler, şimdiki kanundan 
ziyade harbi ~güçle~lirm,kte ve mem 

lekeli sıkı bir bitaraflık çerçevesi için 
de muhafaza etmekle beraber müm· 

kü olduğu kadar Amerikanın har
l>e sürüklenmrsi tehlikesini azalı· / 

maktadır. 

Mesaj, şöyle devam •lınelctedir· 1 

' Halıhazmla tehdid fedilmekte 
olduğundan kökleşmiş olan kanaa· 
time göre memleketin bir harbe sü 
rüklcnmesine mani olmak için mil
letimiz Amerika 'nın ananevi siyase
tile kabili telif olan her türlü nufu
zunu kullanmalıdır. Dünya !harbi im. 
kanlarını güçleştirmek yolunda atıla 

cak ilk adım. budur. 

Hükumetin de vazifesi, budur. 
Fakat bazı kimsder bunu takdir 
edemiyorlar. Hepimiz ayı ı ayrı bil 
meliyiz ki, umumi hir!harbin pati~· 
ması, Amerikanın kaışılaştiğ1 tehlı · 
ktleri çojaltır. Bu noktayı herkesin 
bilmesi lazımdır. 

Hut şöyle devam elmekteclir. 
Hükumetin teklif ettiği kaııun. 

hukuku düvel kaidelerine olduğu ka
dar Amerikanın 150 sencdenberi 

Gerisi üçüncü sahifede -
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• 1 i Bcrlio : ı;; < a.a.) - Stcfo- i 
i ni ajan'lı bildiriyor! i 
i Poristcki Tcmp• gazetesin- ! 
i Jc intişar ederek ltaı_,.nn topra- 1 
t j!ında bazı Alınan harakatmdoıı. 1 
i Tirycstc Limanında Almaoyaya 1 
i bir •erbe<t Liman terkinden ve t 
i Graodi'nin Adliye nezaretine t 
i tayininin bunlardan ileri geldi· t 
i giodcn babscdcn manasız haber- 1 
i ler Uzerinc ncşredilt-n bir Al- t 
i man notunda, bu kabil gUIUoç ! 
i yalanlnr:şiddellc rcdedcdilmcktc t 
i YC bu knbil yalanlarla ltnlyan - ! 
i Alman doslugunun vasfı olan 1 
i yuk, k Samimilik ha, a"oı boza- ! 
i bileceklerini ancak budalalaı'1n 1 
i zannedebileceği bildirilmcktcdır. t 
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Abdulfettah Y ah
ya Mısıra döndü 

Atinada düo neşredilen 
ı es ni tebliğ 

Aıina : 15 ( a.) - Yahya. pa· 
şa öile Üieri Mısıı 'a hareket etmiş· 
tir. 

Atina : 15 (a.a.) - Bu sabahki 
gazeteler, aş~ğ'ıdaki resmi tebliji 
neşretmek ledirler: 

Mısır Hariciye nazırı ekselans 
Abdülfettah Yabya paşa 11 Tem 
muzdan 13 Temmuza kadar Atina. 
naya yaptıjı ziyaret esnasında altes 
veliaht tarafından kabul edilmiş ve 
Başvekil B. Metaktas ile gorüşmeler 
de bulunmuştur. 

En yüksek bir samimilik havası 
içinde cereyan eden bu görüşmeler 
Mısır'la Yunaistanı bağlıyan anarıavi 
dosluğu ve bu iki memleketin kül 
türel ve iktisadi münasebetlerinin 
daima daha ziyade inkişafı maksa 
diyle itima:l verici işberabrı liğine 
devam hususundaki müşterek arzu
larını teyld eylemiştiı. 

" Bu hükmün ipkasını istiyenlc_'.• 
lıu mcmleketın bu ~uretle harbe su
rüklcnmiycceğ' ne inananlardır . Bun· 
!ar, bu şekilde hareket etmekle Ame
rika efkarı umumiyesini bu yanlış ve 
mantıksız hülyaya ınandırmak isti
yorlar. ~antıksız dıyoruz, çünkü şim
<.lı sılah, cephane ve sair harp mal· 
zcmesi ticareli m••mnu olmakla - be
taber horp için bunlar ~ada'. lazım 
olan diger maddelerin lı~•retı devam 
'<.lebiiecektir . 

Istanbulda bir İtalyan 
casusu yakalandı! 

Hul , bundan sonra ev~elce ta.v
siye etmiş olduğu ve fikrıne ~·ore 
Aınerikayı mümkün oldıığ'u kadar 
harbe sürüklenmekten ~. oruyacak olan 
bitaraflık programının allı noktasın
dan bahsederek amborgonun kaldı· 
rılmasını istemektedir. 

Mezkuı 6 nokta şunlardır : 
1- Amerika ı• apurlarının harp 

ınıntakalarına girmelerinin mcnedil· 
Olesi , 

2- Amerika tebaasının harp mın· 
lakalarından geçmelerının tahdid edil
''ncsi 

• 
le 3

- Muharip devletlere q-önderi· 
~k . . 

cc 11 _eşyaya ait las"rruf SLntllcrının 
•bı aJ . 

ıcılMın namına devredilmesı, 
kı0d~l Kredi ve istikraz akdi bak. 

1 ınevcut kanunların ipkası • 
s - M h . olar k u aıiblerin menfaatıne 

lcıina b·Anıcrika'da toplanacak iane· 
lr -

nızaır.a bağlanma.sı, 

evinde alıcı ve Casusun 
verici telsiz bulundu. 

lsıanbul : 15 (Telefonla) - Ye· 
ilköyde bır ecnebinin evinde, hem 

!1ıçı, hem de verici tertib.4tını muhte· ' 
vi gizli bir telsiz makinesı bulundur
duğu ortaya çıkmıştır. 

Hadise şu suretle meydana çıka-
rılmıştır : . 

B dan bir müddet evvel Yeşıi-
un d b' .. d turan ltalyan lebaasın an ır koy e o d .. 

k . ncu eşyasını kayın pe erının 
amısyo . _ k .. k 

"h a naklettırır en yu ara-ikamelga ın k 
1 d k llanilması yasa o an tel-

basın a, u ld 
siz telgraf aletleri .. ~e-~cNut r· o ,. uğul, 

Teiaraf muduru a ı ı:.ryı • Posta ve • .... 
maz tarafından görülmuştur. .. - .. 

Bundan şüphelenen posta muduru, 
derhal polis merkezini meseleden ha-

d t 'ıştir. Zabıta memurian ltal-ber ar e m . k' 1 • 
k . yoncunun telsız ma ıne erı-yan omıs .... 

ni müsadare ederek merkeze gotur· 

müşlerdir. 

Muayene neticesinde telsiz maki
nesinde memnu olan gizli haber veri· 
ci tertibat da bulunduğu anlaşılmış ve 
sahibi adliyeye verilmistir. Sudu ltal
yan, makinenin yalnız alıcı kısmı faal 
oldugunu, verici tertibatının uzun za. 
mandarıberi metruk olduğunu bu
nun yanında bulunmasının ihtisasından 
ileri geldiğini söylemiştir. 

Y eşilköyde epeyce müddettenberi 
ikam~t eden bu komisyoncunun !elsiz 
makinesinin verici kısmını evvelce is
timal edip etmediği henüz malüm de
ğildir. Muhakeme neticesinde vaziyet 
aydınlanacaktır. 

Bu sabah adliyeden ögrendiğimi
ze göre, suçlu hakkında sorll'll ha
kinıligi tarafından tahkikat yapılmak· 
tadır. 

ORTA AVRUPADAKI VAZIYET ÜZERİNE 

Büyük 
ihtiyat 

Britanyada 
tedbirleri 

Acemi efrad kışlalara yollanıyor 

Paris : 15 ·a.a.- "jur - Epok dö 
Paris,, gazetesi Lond ra muhabiJinden 
aldığı aşağıdaki haberi neşrediyor. 

Bugün Londrada elde edilen ma 
himata göre İngiliz kabinesi ağustos 
ayından itibaren hava kuvvetlerini ve 
deniz filosunu hakiki haliharp vaziye 
tine sokmayı karaı laştıı mıştır. Bu su 

retle zorlu ve tehli~e~ ~~~~j~~il:;;~: 
lan ağustos ve eylul Y 
yi gafil avlıyamıyacaktır. d h 

lngıliz anavaıan filosunun a a 
'Jk .. !erinde tam seferağustosun ı gun . k f' 

ber edilmiş bir hale gelec~ğ~. edy ı
. r la duşunme en yeti muhakkak kı aı .. . 

. b' M" 'h yapılacağını soylıyen yenı ır unı 

Fransa ihtilalinin 150 
yıldöoümü 

inci 
münasebetile 

Daladye'nin nutku 
Fransız gazetelerinin hararetli neşriyatı; 

Hatay da yapılar geçit resmı ve 

Paris : 15 a.& _ Dün Ö"'l d 
• { 6 C Ln .onra ransız ıhtiliilinin 150 inci id .. .. .. .. yı O-
numu munasebctiyle bir nutuk söyle 
yen daladier, demişlirki : 

. Bi~ hiç kimseyi lehdid etmiyoruz / 
ve ıstıla hülyoları peşinde k , 

o,muyo
ruz. sadece milletler arasındd sulhun 

Karataş 

Plajı 

. . . ruz dMceniye-hüküm sürnıesinı ıslıyo · e 
. . edecek ye~an 

tin selametinı ıemın k e teşriki me-
b. do"'rıılu ' çare olan ır 6 halaza et-. · ·ı sulhu mu sai zihnıyctı ı e 1 · m·ııi sadet· . . b" .. aayret eıı mek ıçın uıun • "Z fakat . bulunuyoru . 

meğe azmetmış h kk"m ıeşebbü 
d'd her ta a u 

her teh ı ve hürriyetlerini 
.. k da Fransız su arşısın · ı"la" llerini ko-

'' ve ıs ı~ müdafaa edeceAız en bütün milletl•ıle 
ı umağa karar ver . 
beraber ;hareket edcceğıı, 

G 
. . "çu"ncü sahıfede -- erısı u 

lere ve yahut lngilterenin Avrupada 
yeni bir kuvvet darbesi manevralarına 
mukavemet azminde buiundğundan 
şüphe edenlere veı ilecck en iyi ce
vaptır. sıılhu bozmağa çalışanlara en 
enerjik nutuklardan çok daha kuvve! 
lı surette verilmiş ihtarlar bugün mev 
cutııır . 

Orru gazeteseninin L<•ndra mu
habiri de gazetesine şunları bildiriyor 

Önümüzdeki cumartesi günü as
keri hizmete çağrılan ılk 30 bin ln
gıliz kıtalarına varacaktır ._. ı~_tiy.~tlard." 
nazarı dikkate alınırsa onunıuzdckı 
cumartesi gününden itibaren seferber 
edilecek lngiliz askerlerinin miktarı 
bir milyonu bulacaktır. 

Sivil y•r•lılar için tedblrl•r 

Londra : 15 -a.a.- Hukümet plan 
!arının tatbıkinde cld~ enılen nctirc
lcıı tetkik eden bir beyaz kitap :müs 
tecelıyel halinde sivil yaralılor için 
300.000 yatak lazım oldu2'ıın kaydcy 
!emek tedır. . . 

Bundan başka şehirleri" harıcındc 
birçok k!ly hastaneleri kuı ulması ve 
sivıl yaraiıiarın tedavisi içni mevcut 
hastanelerin kullanılması derpış cdıl 
ınektedir . 24 saat e vdind~n haber ve 
rilmck şarliyle 1200 otobüs. h_astanc 
arabası şekline ifrağ edilecektır. 

226_000 sedye hazırlanmış ve her 
tarol" dagıtılınıştır. 

Londra : 15 ·a.a.- Silah altına a
l anlar bugün 15 Temmuzda ilk de
'"1 k sevkedileceklerdir. lngilterede o ara , . 

0 000 mecbui askerlik hizmelıne tabı 2 _o. 
gençten 34_000 i bugün 6 aylık hızme 
ıc başlıyacaklardır. 

Diğer gruplar sıra ıle gelecek 
hartalar zarfında hareket _edecekler
dir. Acemiler kışla !arda yuksek mev· 
ki sahibi zevat tarafından karşılana
caklardır. 

Folkesıoue'da acemi efradı kra
liçe Mary karşılayacaktır. 

fngilterenin Belgrat elçisi 
Paris büyük elçisi oluyor 

Londra: 15. a, 'a. - Harıciye neza
retinden tebliğ edilmiştir : 

Kral, belgrad'daki fevkalede mu 
rahhas ve orta elçi ronald hugh 
campbell'in sonbaharda tekaüt edi
lecek olan eric phipps'in yerine 
Paris'e büyük elçi olarak tayinini 

lastik etmiştir . 

1 LONDRADA ~!R !SKANDAL 

Çocukların Cennetidir 

Yevrul•rtnızı bu teblet cenne. 
tinin H•v••ınd•n, Ne,•eelnden 
ve F•Yd•lerınden m•hrum et. 
memek için hiç olm••• H•fta
d• lkl!gUn oraye göturUnUz, 

llcr gUn muntazam otobu, sefer 
lcı·i ardıı-. 

Mücevher hırsızları 
içinde bir lord 
Meraklı bir dava görülüyor 

T nımuz ) - Rir [ 
ı Londra - e ı · d 

1 I ııcredc May aır e 
m.üddeı evvc n_gı .1. lirası kıymelın-

. 5360 ,ng< ı1. 
dorl genç 

1 
kla ınaznun (,ia-h ral (a ma 

de mucev c ıtına 'alınmıştı. Muha- J 
rak muhakeme_ a emi; olmak!a bera-
keme henüz bılm ' . . · k· 

alnız ikısıu.n sır csttc 
ber bunlardan Y J · E ı 

1 ld ıı.u anlaşılmıştır. orı rns 
suçu o "• 
A . g adını taşıyan hırsız lar-rtur Herın 
d . . 23 yaşındadır, zabıtaya pc-an bırıs< 

t Ud adını vermıştir. Arkadaşı er pro . 
24 yaşında Geollrey Coop adında lıı-

ridir. Bunlar Al[, mo ve di2'er ba11 
arkadaşlariylc mavfoirde Kuen Slrccl· 
ıe oturan madam Paulın~ Vincent 
Daubenynin 2500 ingilız !ırası kıymc· 
tındeki mücevheratını '.çalmak ıçın leş 

rikı mesai ettiklerini itiraf ctmi~kr· 
dır . 

Hcring, bu hırsızlıktan başka ma
dam Gabriellc Burley adında bır ka
dının 2860 ingiliz lirası kıymetindeki 
mücevheratını çaloıaklıı ı l a müllchem-

- Gerisi üçüncü sahifede-



lngiltere'Cf e1H bü ün 

mı ır' Ü ~ !Mı ~ ~ ~ ır o 

' BERLIN MEKTUBU 

Almanlar tarafından 
teşvik e~fli~or ? 

ı , __________________________ __ 

Loa rada lrlandalı tedhişçilerin Kimyagerin fotoArafı teksir o'.u 
hareketlerini kontrol eden Skotland narak bütün lngi!tere polisine tevzi 
Yard polis hafiyeleri büyük bir olunmuştur. 
kıymeti haiz vesikalar elde etmiş· İngiltere polisi h_eı fta tatiline rağ 
!erdir . Bu vtsikalaraao oir tanesi men aaima silah : başında bulun· 
gerek Londrada,geıekse diger Bıi r maktadır. Hükumet ve belediye dai · 
tanya vilayetlerinde yapılacak si leri ile elektrik scıntralları ve su 
yasi suikastlerin plaolarıdır . depoları gibi umcmi mürsseseler 

J t trafında polis nezareti arttırılmış 
Bu planlar, şimdiye kadar Skot 

land Yani tarafından elde edilmiş tır · 
Şimcndıf tr yolları ve köprüler 

olan haberleri teyit etmekte ve tah d 
t de daima kontrol altında ır. Lond· 

kikatı idare edetılerın r landalı ted 
ra limanındaki bir binada yapılan 

hişçilerin taarruzlarına karşı koya· 
araştırmada ele geçirilmiş olan 

cak tedbirler almasına yaramakta 
planlar el yazısı ile ve mürekkep ile 

dır . 
1 

• 
Elde edilen vesaik bu kere ted yazı mıştır. 

Bu vesikalardan bir çok esaslı 
hişçilcrin Londra ve digcr lngiliz malumat alınmış ve bilhassa tedhiş· 
şehirlerindeki bankalar ve belediye çilerin Almanya tarafından korun· 
dairclerino. bombalar yerltştirmek k 

makta ve para alma ta oldukları 
emelinde olduklarını göstermiştir. meydana çıkarılmıştır. 

Bugünlerde Londra polisi tara· Bu yüzden lngilterc polisi esaslı 
f ından yapılan bir çok araştırma tertibat almıştır. 
lar rıelıcesinde bir çok l:ioml:>a de-
poları keşfolunmuştur . 

Polis hafiyeltri \imdiye kadar Milli Bankalarda tasarruf j 
i ticvaplar neticesinde elde edilmiş ı 
olan ifadelerin doğru olup olmadık · hesaplarının artışı 
lannı araştıımaktadır.Şimdiki halde 
on kişi şüphe üzerine yakalanmış· 

tır. Mamafih maznunların yüzü le 
cavüz edrcrği ümit edilmektedir.Bu 
münasebeti~ .. Hususi servis " kuv 
vetlerini arttıracaktır. 

Bu hafta zarfında Londrada bir 
çok toplantılar yapılarak lrlandalı 
tedhişçilrre karşı nasıl huekct celi· 
ı--ce~i göıüşülmüş~ür . Bu toplantı· 
lara lngiliz hük Cımet memurları,Lon 
dra polis müdürü ve " Husuşi kol " 
şefi iştirak etmişlerdir . 

Ankara: 15 (Telefonla) - Mcr · 
k,z Bankası etüd servisi, milli barı · 
kalarda t~sarruf hareketlerinin inici· 
şafına dair çok enteresan bir ista 
tistik hazırlamıştır, Bu istatistiğe 
göre son beş sene içinde tasarruf 
hesaplarında nisbet bakımından en 
yüksek artış kaydeden milli Danka 
Türk ticaret bankasıdır. Türk tica · 
ret bankasının 934 de 549,493 lira 
olan tasarruf tevdiatı, 938 senesi 
sonunda 6.37 misli bir artışfa 3 829. 
544 lira olmuştnr. 

Bu görüşmelerden sonra yeni 
bir kanun çıkarılarak lrlandalı ted· Pulluk ve araba 
hişdlerc karşı yapılacak hareket
lerde polise yardım edileceği ümit 
cdilmekttdir. Çünkü şimdiye kadar 
polis, vazifesi tahdit edilmiş oldu· 
ğundan istediği gibi hartket f'de· 
memektt-, ve bilhassa lazım olunca 
evlet i derhal ara}amamaktadır. 

Bir yandan Skotland Yara çok 
kıymetli vesikalar ele geçirirlerken 
diğer taraftan da suikastçıların neş 
rettıkleri bir bülten de suikastçıla 
rın çok muazzam bir şekil alacağı 
bildirilerek açık bir tehdit savrul· 
makta vt ayrıc~ şimdiye kadar lr · 
lor.da Cumhuriyetçi ordıısunun da 
işrirak etmiş olduğu suikastların lis 
tesi vt-rilmekte idi. Bu bültene göre 

Londrada yaratılan içtima\ v~ ticari hu 
zıırsuzluk şimdiye kadar üç kişinin 
ölümüne ve yüzlerce vatandaşın tev 
kifine sebebiyet vermiştir. 

ANKARA : 15( Telefonla) -

29],000 lirasi Türk ticaret ban· 
kasına aid olan 700,000 lira :ser 
mayeli demir ve tahta fabrUcatarı 
TürK anonim şirketi. teşkil edil · 
miştir. Türk ticaret bankası Adapa· 
zarındaki fabrikalarını bu miiesse· 
seye devretmiştir. Bu şirket bilhassa 
pulluk ve araba imalatı üzerinde 

meşgul olacaktır. 

. 
Mahrukat kanununun 

tatbikleti 

Ankara: 15 (telef onla) -- Mdh 
rukal kanununun tatbikleri dolayı· 
siyle resmi dairenin tcshininde kö. 
mür ve linyit yakan cihazların le· 
rninine şimdiden başlanmiştır. Bu 

hususta tttkık cdilerı nümunder 
Londr ada suikastçıla rın hareket 

!erin~ mani olmak için hir çok ted r 
veti takviye ~dilerek her taraf da · TARiHTEN lıal)'.aD tahşidatı 
birler alınmış ve bilhas~a polis kuy 1 ·------ı On iki edadaki 

imi kontrol altına alınmıştır. BiR YAPRAK ınünasebetile, lıazı 
Diğer taraftan Fransızca Lint. gaı.oteler Rodosdaki Murad Reis 

ransigeaut gazetesine Londradan ya türbesioin resmini dercettiler. Rodo 
zıldığına göre yeni bir tedhişçi Öc sun bizden ayrılmasına kadar ziya· 
ele geçirilmiştir. lrlanda<ian Britan· retgah olan bu türbenin s.ahibi meş· 
yaya geçtiği sırada yakalanan bu çe hur Ml:ıra Reiş, Törk denizcilerin 
te bilh1ssa Mancister, Liverpol, Bns 
tol ve Kardif şehirlerinde suikast. 
fer tertip edecek ve faaliyetlerini 
Londraya kadar uzatacaklardı. 

Polis bilhassa Dublinli genç bir 
kimyageri aramaktadır. Denni' j5· 

nıindeki bu kimyager tedhişçilerin 
kullanmakta oldukları bombaları 
imal etmek suçundnn maznundur. 
Bu polisler Büyük Britanyada ve 
bilhassa Londrada çok büyük za 
rarlara sebebiyet vermişlerdir. 

en büyük:lerindendir. 
Genç1 iğinde Cezayirde korsanlık 

ederek ken Jini göstermi~tir. Kanuni 
Sultan Süleyman Barbaros .Hayred· 
din zamanında Murad Reis de Üs 
manlı kaptanları arasına girdi. Türk 
ler, Kızıldeniz ve Hind denizi taraf· 

!arına kol atınca. o da Piri Reis, 
Seydi Ali Reis ıle birlikte o taraf· 
larda çalıştı. Basra sahilinde Katif 
sancağı beyliğini aldı. 

• 

Hatay ba~ramına 
Adanadafı gifiecek 

del .:gelerimiz 
1 ~anzimatın 100 •• •• uncu 

C.H P. Scylian ılyönkurulunun 
dünki toplantısında Hatay bayramı 

na Adanayı temsilen İştirak edecek 
ikü öelege seçilmiştir. 

Bu iki <ielegemiz, vilavet idare 
heyetinden Doktor Bahı i Arkan ile 
umumi mecl;s azala•'tlldan Bay F ev 
zi Dural dır. 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün ş<'hrimizde gökyüzü açık, 
hava hc.fıf rüzkarlr idi. En çok sı· 
cak gölgede 35 dereceyi bulmuştu 
ufuklarda kesif bir sis tabak;ısı var 
dı. 

Adana - Tar5us fütbol 
maçı bugün yapılacak 

• Bugün öğleden sonra şehrimiz 
stadında Adana idman yurdu ile Tar 
sus idm3n yurdu arasında bir füt 
bol maçı ye\pıla·caktır. 

Köy tedris~tı 

Maarif vekaleti köy tedrisatında 
ileri h11mlcler yapmak üzere bu ·yıl ı 
geçen yıla nazaran 70 bin köylü 
çocuğunu daha okutmak arzusunda 
dır. 

Bu yıl 1400 köyde yeniden okul 
y~pılacaktır. 

YENi NEŞRIY AT 

Çocuk 
ÇoculC mecmuasının 149 inci 

saym çıkmıştır. Çok ğüzel bir ka
pak içinde olan bu nushayı bilhassa 
tavsiye rderiz. 

Kozanda 

Kozan : 15 • (Hususi) - Uün 
saat 14 de başlıyan ve y.nım saat 
süren çok şiddetli fırtına ile karı
şık yağmur yağmıştır. Fırtınanın şid . 

detinden bir çok .evlerin camları 

kırılmış çinkoları ve kiremitleri 
parçalauarak .uzak yerlere at· 
mış ve bir çok ağaçlar devrilmiş 
tir . 

Y" ğ~ur arasında şehr İn içine 
iki yıldırım düşmüş ise de İnsanca 
zayiat yoktur. Urr.umi hasar belli 
drğildir. 

araııırrda Titaş firmasının lioyit ya 
kan Balnkenburg kalorifı! r cihazları 
en ckonamik ve pratik olarak bu 
lunmuşlur. 

Yıl dönümü 

hazırılanıyor ı 

Maarif Vek31etl tanzlmatln 100 Uncu dönUm yrh mUnasebe 
tlle hazırlamaCia karar verdlil eserin yalnız edebiJatı değll, 
tanzlmatından bugUne kadar ! 
memlet<etlmlzln edebiyat ve '9a· 
nat iktisat, içtimaiyat Ve siye. 
set bakımmdan geçır.dljil bUtUn 

1 
safhaları ihtiva etmesini muva
fık görmUftUr. 

Bu mühim eseri vücuda gelir· 
mek üzere fstanbul üniversitesi, An· 

kara dil, tarih. co~rafya fdkültesi ve 
si yasal bilgiler okulu profesörlerin. 
den ve tanınmış ilim adc;.mlarından 
500 kişilik bir heyet teşekkül etmi~ 
tir. Heye tin lst;\nbuldaki azaları ev· 
vel,.i gün rektör Cemil Bilselin reis· 
!itinde toplanmışlardır. 

Eserın bnı kısıAlların<& f ait tet· 
kiklerde bulunmak üzere l• uı doçent 

ve prof !sörler Avrupada tetkik sc 
yahatlerine çıkmışlardır. 

Eserin t.uihi cephesini edebiyat 
fakültesini dekanı Hamid ve l 9 uncu 
asırda ~akın Şsrk : siyaseti inkilap 
Kürsüsü profc:sôrlerin<Jen Hikmet 
Bayur hazırlayacaktır. 

Siyasal bilgiler okulu · profesörle 
ri de : 

1 - Tanzimattan evvel Alman· 

Bir, Adamı 
Namaz Kılar.
l<en \lurdular 

Meçhul adamlar aranıyor 

Ceyhan: 15 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Dün gice Ceyhaaın Cab· 
ra köyün~e esrarengiz bir vaka ol· 
muş, bir adam nc.maz kılarken vu 
rulmuştur. Bu hadise hakkında edin 
diğim malumata nazaran, Cabra 
köyiinden ve ileri gelnleı inden Is· 
mail yatsı ezanından sonra kendi 
evinin avlusunda namazını kılmakta 
iken, avlu çiti dibinden meçhul el· 
ler tarafından atılan sekiz on kur· 
şundan ilki lsmailin sol böğründen 
ve kaba etinden isabet etmtlde yere 
yatmış ve diğer kurşunlarda elbise• 
nin nıuhtelif yerlerinden geçmiş. 

<lir. 
Silah sesini işiden ha1k koşmuş· 

ya ile Türkiye münabetleri, sada mütecavizler kaçmışlardır. 
2 - Tanzimattan itibaren türki· lsmailin yarası pek ağır değildir 

ye Fransa siya-ıeti. hadisenin neden ileri geldiği ve kim· 
3 - Tanzimattan itibaren lngil· l<r tarafından ika cdildigi hakkında 

terenin müşterek siyaseti, Türkiye hiç bir malumat yokdur. 
ile alakalı tarafları ' mevzuları etrafın Z.-bıta faaliyete geçmiş ve şuç· 
da vazife almışlardır : Juları şiddt:tle takip etmek redir. 

Diğer taraftan 100 Üncü yıldönü Bugün yarın bu adamların yakalan. 
mün bütün kültür müesseselerinde 1 ması muhtemeldir. 
kutlulanması için bir pı oğram hazır ı 

la.?~a~tadır. Bi~ de serki açılması Ögretmen vaziyeti 
duşunulmektedır, 

Ziraat mütehassısı .. . . 
muşa vırı 

Ziraat vekaleti mütehassısı mü· 
şavirlerinden Bay Cevat Berkmen 
A nkaradan ,şehrimize g~lmişler ve 
Hat~ya geçmişlerdir. 

Tiftik ve yapaklaqmız 

Tıf tik ve yapaklarırnızın s.tanda · 
art tiplerini [l f ogiltter t", Almanya 
ve J o pon .,,ada gördüğt..: rağbet üze· 
rine tiftik cemiyeti, Lüyük parti 
ihracatının mua}'yen fırnı.llar vasıta 

siyle yapılmasını müstahsilin men· 
f aatirıe Ciaha uygıın bulmaktadır. 
Bu işin bıı ~anada en çok faaliyet 
gösteren ürün müessesesine veril 
mesi muhtemeldir. 

Orta tedrisat müessesslerinde 
bugün halen mevcut olan Öğret· 
menlere ilavelen· k-1droya yeniden 
450 Öğretmen katılacaktır. Bunla 
rın 272 si Gazi Terbiye Enstitlisü 
nün muhtelif bölümlerinden, ;;5 i 
Avrupada tahsilde bulunanlar, 60 ı 

da yüksek Öğretmı n okulundan 
mezun olan gençlerdir . Bunlar ye· 
niden ·kurulacak Orta tedrisat mü 
esseseleıinde vazife alacaklardır . 
ilk öğretmen okulları da bu yıl 500 
kadar öiretnien mezun vermiştiı . 
Yeni Öğretmenler muhtelıf vilayet 
lerdeki ilk okullara yerleştirilecek · 

tir . 
Yardımcı Ôgretmenlerin m1aşla 

rını tam zam rnında ödeyebilmek 
için 200 bin lira tahsisat ayrılmış · 

, 
12 adadaki tahşişat münas~betiyle .. Kara Cehennem cengi • kaldı . 1 

Murad R<' İS, o gün sabahtan ak 

MURAD 
Büyük Türk denizcisi Piri Rt İş 

Kanuni Sultan Slilevman 1amcınmda , 
bir muvaffakiyetsizliği yüzünden 

Mısırda idam edilince Murad Reii 
onun yerine Mısır donanması kaptan 
lıfrına getirildi. Emrine bir kalyon, 
beş kaldırga, iki büyük gemi verildi 
Uzun müddet orada vazife gördü. 
Basra kör f nine giderek Hürmüz bo 
ğazında Poctekiz donanmaşile harbe 

tutu~tu . 

Murad Reis uzun müddet yaşa· 
mış, beş padişaha hizmet etmiştir, 

Kanuni Sultan Siileymandan sonra 
ikinci Selim, üçüncü Murad, üçiincü 

• 

REiS 
MrhmecJ zamanlarında muhtdif de. 
ııiz muharebeler inde bulundu Kcn. 

disine, birinci Alımed taufından 
Mora sancağı beyliği verildi. 

Meşhur korsan sellseni geçmiş 
bu!nnuyordu ki, bir deniz muharebe 
sinde kahramanca şehit düşlü. Kıb· 

rıs sularında, Bafa onünde, Türklerin 
kumandası Kaptar ıderya Halil paş;ı 

dayı . 

Düşmanın doksan Jtoplu ·mülh!ş 

bir kalyonu vardır ki ateş ve ölüm 
saçıyordu. Türkler bunun ismini Ka 
ra Cehennem koymüşludı. Bundan 
kinaye olarak da muharebeDİn adı 

şama kadar bu müthiş kalyonu sus 
lurmağa çalıştı. Nıhayet muvaffakdal 
oldu Zapıetnıek iizere yanaşmıştı 

ki vurulup öldü. 
Neticede Türkler galip geldiler; 

on Malta gemisinden altısı, içininde 
Mahmut Kara Cehennem de olarak 
ellisi şövalye beş :yüz tsirle, yüz 
altmış top, iki bin tüfcnkle lstanbula 
döndü. Fakat Nurad Reis ölmü~tü. 
Naşı Rodosa bırakıldı. Orada krndi 
yaptırdıgı tekkenin yanına gömüldü. 

( 1609 ) 
Murad Reisin mezarım oradan 

geçen gemiler uzun yıllar hürmetle 
~elamlamış1ardır. 

Bu tanınmış denizci Üsküdarda 
da cami ve hayrat yaptırmıştır. 

Güzel kızlarla 
dolu mektep 

1
JN.. . iman kızlarının hayalpcr.tf 
~ dukları hakkında eski bıı 

şünüş vardı. Hıtler mevkii 
tidara geldikten onra Alman~ 
rının maddikştiti v onların d• 
niformalar içinde birer asker ~ 
aldıklan ileri surülJü bir çok 
seler güzel Alman kızlarının ' 
inceliklerini kaybetmiş olmaları" 
endişe-ye düştüler. . ~ 

Fakat Hitler Alman kadı111Y 
kında alakadar olarak bu fikir 
yıkacak bir harekette bulunduğll 
ber veriliyor. . 

Almanyaya :gelen ziyaret 
• 1 

Alman genç kızları hakkında ı} 
f ıkir vt rebilmek üzere Gruoe\ 
Edistz ormanları içinde genç kıt 
ra maksus bir mektep tesis olun 
tur. G ~nç kızlar bu mektepte k 
rejiminin ken :Jilerine unutturula 
ceği nezaket, güzellik, incelik vt 

ire öğreniyorlarmış. 

Bu mrktebe devam edeok' 
zeki, en güzel ve en .;alışk-10 
man kızları arasından seçiJ111ek 
dir. 

Burada devamlı çalışma 

kendilerine cazip bir şekilde r 
mek, nezaketle hareket etmek, 11 

zamanda Almanyaya gelen Ja 
lileri icap eden şekilde karşılı 

bilmek için bir kaç ecnebi lisB 
öğretilmektedir. 

Bu genç kızlar acemilik d~ 
lerini geçirdikten sonra Hitlerı 
rasimlerine biraz tazelik. canlılık 
mek iizere kullanılmaktadır. Bu 
lar için elbise met buriyeti )ok 

Bilakis cazip, parlak elbiseler 
mrkte serbesttiler. Bu şekilde A 
rejim!nin yalnız asker ycti:;;tirı11 
ği gösterilmek isteni)or. 

Hitlerin teşkil etti~i bu 111 

tebin yetiştirdiği güzel kızlar . 
. tı nlhteki sanat bapamna da ıŞ 

etmişlerdir. Seçıne kızların kabil 
dildiği bu mektepte birtek ç 
ne rastlamak mümkün olmanı• 

eOOUNKO 

TÜRKiYE RADYO DIFüzlY 
POSTALAR! TÜRKiYE RADY 

ANKARA RADYOSU 

PAAZRAR 

12.30 Pı o gram 

20.30 Türk Mu rigi 
ram) Ankara Rııdyosu 
saz Heyeti. 

14.00 Memleket saat ayari. 11 

ve meteoroloji habcı leri. 

1'l .ı 5 ~.lü1ik ( Küçük 0 1 ı.: 
Şef ; Necip Aşkın ) 1 - t 
Munkcl - Kara orman po1 ı..as 1 

re major diveıtimentorian ıoC 
dan.sı ::ı -1 Spero Kochaınanıı 
bedi arkadaş 4 - Schcbek -
yan screnad ı 5 - Tuman - vı 
hüly11ldrı (V dls) 6 - Mıch icls ,,,,. r 
daş No 2 7 - Franı koıı 'gshof~ 
Ti rol enler mezzo 8 - P.ıul l.' 
- Emine (Mısır :-:cremıdı) 9 
Hrahm~ - Mac;u dansı No. l 
10 - 1 far:rnann - Thryın cfsll 

s 

(bale) ~ 
14.15 - 14.3i) Müzik ( t(C 

!>Oloları - Pi.) 

18.30 Prcgram 

18. 5 Müzik (Şen odct 111iit1~ 
İbrahim Ô1:gür ve ateş .böcekler• 

19.00 Çocuk saa ti . f 
19.'ö Tüık mü1.iği (ince silt 

1 ı) 

20.00 Memleket saat ayarı 
ve meteoroloji haberleri. 

20. ııı Neşeli plaklar - R· 
20.15 Türk müziği 
1 - .... .. . . ... . . 

zam peşrevi 2 - .•... · · 
Hüzzam beste - Aldım hayalı 
çemin. 3 - Sadettin kaynak -: 4 
zam şarkı - Bin lıiiziin çökdıısıı 
Biıncn şen - Segah şaı kı -
içsin. 5 - . · · · • 
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Bitaraflık kanununun 

tadili meselesi 
Fransa ihtilalinin 

150 linci yıl dönümü 

Okullar ve talebe durumu 

Orta tedrisat müessesderinde 
bugünkü talehe sayısı 1040JO dir . 
Bu yıl buna 20:l0 talebe daha ifa ve 
edilecektir. Yeni talebeleri karşıla· 
mak üzere 200 şu heye ihti vaç gö 
rülmektedir. Bu şubeler ye.ıi kuru 
lacak Otta okulların mevcutlara 
ilave edilecek şubelerden temin edi 

lzrnirde pamuk rekoltesi 

Ankara: 15 ( A. A. )- Bu sene 
fzmirde pamuk re-koltesi Ege mm· 
takasının kaydetmediği bir nisbette 
ve geçen seneni l s~ksen bin bal· 
yasına mukabil yüz yirmi bin balya 
olarak tahmin edılınektcdir :. Pıya· 
sada alış ve satışlar müsait olarak 
devam etmektedir. 

Moskova'daki 
görüşmeler 

Son vaziyet hakkında 
dün haber geimedi 

Mosko: 15 a a. - lngiltere ve 
ransa büyük elçileri ile Strang bu 

r/' Ün Kremlin sarayına gitmişlerdir. 
arın Molotofla görüşecekleri bil 

r 1ıirilmcktedir. 
Müzakerelerin seyri hakkında 

t~ir malumat alınamamıştır. Bu arada 
iyi koda fabrikalarının bir müm•ssil 

oskova'yo muvasalat etmıştir. 

k unun Berlin'in muvafakatiyle ol· 
hı .uzı.J şüphesizdir. Bu mümessil prcn· 

P ıtibariyle bazı mevcut işlerin 
alli için gelmiştir. 

1 

~ Aylık kuponlu mevduat 

lıı' usulü 
f1 ~ 
t11' 

Ankara : 15 (Telefonla) - Tür· 

İngiliz genel kurmay 
başkanı Londraya döndü 

Paris: 15 .a.a.· B. Höre Bclis 
ha hareketinden evvel havas ajansının 

bir muhabirine beyanatta bulunarak 
Fraıısanın sükünet ve kuvveb önün 
de h:settiği takdir ve hayranlık his 
!erini bildirmiş ve şu sözleri ilave 
etmiştir. 

Askeri müfrezelerimiz böyle hir 
geçide iştirak etmiş ve Fransız as· 
kerlcrinin yanında bir rol oynamış 

olduklarından dolayı müf tehirdirler 
kuvvetlerimizin sizinki ile biı leşme· 
si artık bize tabii ve meşru görün· 
mektedir. 

İsviçreuin 
mukabelei 

İtalya ya 
bilmisli 

- Birinci sahifeden artan -

takibettiği siyasete de uygundur. 
. Hükumetin maksadı, muayyen 

bır ecnelıi devlete yarrlım etmek ve 
yahut zarar vermek olsa idi, umumi 
bir harbin patlamasına mani olmak 
için ananevi siyasetınin <,,.erçevesi 
içinde senelerdenheri israrla r-linden 
geleni yapmağa uğraşmazdi. 

Yapılan propaganda silahlara 
ambargo koymak usulünün terkedil· 
mesi, hükumetin selahiyetini artıra 
cak ve ibkası, bu selahiyetleri tah 
did edeceği hissini aşılamıştır. 

Su tekliflerin haklı olduğuna 
inanmak güçtür. 

Amerikan piyasaları bila ist:sna 
dünyanın bütün meınleketleıine açık 
bulundurulduğu için ambargonun 
kaldırılmasiyle Reisicümhura munzam 
bir geniş selahiyet verilmiş olmaz. 
Ambargonun kaldırılması isteniyor, 
çunkü ambargo askeri kuvvetlerin 
artırılmasında başa geçen devletle· 
rin elinde bir kozdur. 

Hull bundan sonra diyor ki: 

1
.;_'lt.iyede yalım: Türk ticart't bankası 
~~~ .. tat~i.k etti~i ve her ayın birinci 
~~nu fnızı verılrn mevduat şeklinin 1 

d~ordüğü rağbet üzerine, banka, bu 
hf.:evzu üzerinde tasarruf erbabını 

şılll daha çok memnun edecek tedbirler 
'' •lmak üzere tetkikler yapmakta 

Londra: 15. a. a.- nevs chro· 
nicle giizet~ş:nin tolzano'Jaki mu. 
habiri lsviçre hükumeti tarafınd<:n 
gönderilen bir dele-genin , mıntakada 
ikamet eden 250 lsviçrelinin çıkarıl 
masını temin için vali ile görüşmek 

iizere bolzano'ya geldiğini bildiriyor. 

muhabir diyor ki: 

halyanlar bu isteği red ettik
leri takdirde, Isviçreliler de mukabe 
ıe olmak üzere tc"ssin kantonunda 
yerleşmiş slan 250 f tal yon tebeasını 
çıkaracaklardır . 

Bilhassa küçük milletler kendi· 
!erine silah verebilrc~k olan Ameri · 
ka gibi devletlere tabidirle-r. Sıkı 

bir zamanda onlara müdafaalari için 
lazım olan vasıtaları vermrkten im 
tina etmekle hukuku düvel kaidele· 
rine uygun bir tarzda yaşayan sulhe 

bağlı milletleri müdafaadan aciz 
bir hale getirmeğe )'ardım etmış 

e.jır. 

rit' 
ılık .. jJI •• h h 1 
.-ıvıucev er ırsız arı 

;kı içinde bir lord 
,,.~ 

';J - Birinci sahifeden artan -

Ol~ de bu hırsızlı~ı henüı tahakkuk 
:_.-trnemiştir. Diğer [iki maznun, yani 

ştafPl<>rd Herbert Herveyin oğlu Vıctor 

b"'t-lervey ve markiz Bristülün yeğeni 
ç· l.u~ 30 :yaşlarında bir genç e\ive!ki 
J urumden bcraet kazanmışlardır. 
~ Mahkemede, şahid :sıfatiyle dinle· 

n Valter adında birinin sirkalle müş
rek olduğu zannındadır. 

Hırsızlar Kucen :sııaet'de madam 
tıubenynin kardeşi prens l Gabtziııe 
e oturduğu aparlnrnnda telefonla bir 
a· . ırc kıralamıslar ve hunların o sıra· 

'{el, a gaybubetleı ınden bil ı stifade hırsız· 

'{ ığı ~·apmışlardır. . 
Madam Oaubeny ile karıleşı 

Prens Galiç"n ) Londıaya ,l\dctJcrın· 
c apartrnanlarının oyulmu~ olduğunu 
ormüşlcrdir. 

t M.ıdıtın ( Gcıhı ı /t 1 Baı ley ) ( Vıtl· 
er ııı dostu v" birçol.. ınüccvlıeı'at 
uı'ııhi;-ıniş . lhı ı... .ıdııı ( Vcılter ) in de· 
a cııyle ( 1 leıvey ) \'C ( Hering) le 
" 111Şlıkından ve bu üc kişı ;ırasında 
adaının nıücev1ıeratı hakkında bir 

pi 0 k gorüşmeler vukubulduğundan cü· 
~ ~llıdc ( Valfcı ) in de ıştiraki olup 
~ llladığı .ıraşlırılmakıadır. Maamaf ı( 

1 u <ı.dam mahkcm~dc aleyhinde siiy· 
rıcn soıleri tamaıniylc ınkfır ctme:C· 

Cdır. 

Şimdi mahkeme bu · ıııcraklı davcı 
ltı ruyct-ıc meşgul bulunuyor. 

Kcıncnçc taksimi. 6 - · · 
~ •. · · • . . - H.ılk tüıküsü -
nır · · 

Ynt "' cvdiın kuş ada ı. 7 - · 
' k · · ..... - Halk ıiırklisü -
ıs et r . eri' 
0 

.. gc ıyor misket. 8 - Hedrıye 
şgur - K" d"l"I · kA kı ıtr uı ı ı ucaı ar şaı -

~e· ıptanıı. Y - Şemsettin Ziya -
'etaba • 

O _ On şarkı - Ey gonca açıl. 
ı _ y·sman Nihat - Nıhavenl şar· 

.,
1 

•ne aşkı bana dudağınla . 
- .QO u·· . ır B •ntızık ( Riyaseti Cüm· 
anctı>su l _ - Şef : Ihsan Küdçer 

wag asının ner - Lolıenorin ope-
1' rnar" 2 ~ 11 - liaıc 71 - Waldteufel Vals 

/ilin U\o vy _ ''L . . / .. G ' ' lilr" a ıuıve,. operası· 
ııssc ı.ı 4 - Tschaikowsky -

"1clodı · - tıoiscıı sı, 5 · e ., balesirıdcn şark 
PCI;> - M sındarı 

1 
assenet - Warthcr 

2l.5() iHltcz.i, 
• Anado' . 
23.20 Ml •U aıansı (Spor ser· 
23.4') tıık (C,.1bc1nd) ı• 1) 

\ı - '>3 • 
c Yarıııkı p ~ Son d".ans h.ıberleri 

rogram. • 

Kote edilmiş hisse 
senetleri 

Ankara : 15 (Telefonla) - Es
ham ve kambiyo borsası m:clisioin 
Türk ticaret bankası hisse senetle 
rinin Borsaya kabulüne dair verdi· 
ği kar~rın maliye vekaleti tara 
fmdan tasdıki üzerınt', bu milli 
müessesenirı hi:tst: senetleri de bor
sadd kote edilmiş bulunuyordu. Bu 
kararla borsada hisse senetleri ko. 
le t·dilmiş milıi bankalar sayısı sr: 

kizi bulmu~lur. 

Tomruk istihsali artıyor 

Ank~ra : 15 (Telrfonla) - Or
mımlarımızda fenni işletmeler do· 
layısile Tomruk istihsalimiz devam
lı olarak artma" tadır, Bu arada 
memleketin en verimli orman mınta 
kalarından olan Bartın hr.~zasındaki 
Helkeme ve Egriceova ormanlarıııı 

işleten Ovel müessesesinin yıllık 

tomruk istihsali 22.000 metre mika 
bını bulmuştur. 

oluruz. 

İnzibat temin işleri 

Okulların talimatnamelerinde ta 
!ebenin umumi vaziyetile me.Şgul 
oımak üzere mevctJt ceza madde. 
le~i üzerinde tetkikler yapılmakta 

dır. Dısipline riayt't P.tmeyen tale· 
belere talin~atnaın~ hükümlerine gö ı 
re ceza Vl'tılect:klır. Fcıkat bu ce· 
zayı karşılamak üzere hndisine 
vcıilen takdirname ve bonservisltr. 
den İstifade ederek ceza tahfıf edi· 
lebilecektir. Yeni talim:tn41me önü· 
müzdeki ders yılı başına kadar ik· 
mal edilecektir. 

Müzeler, tarihi laboratu
var olarak çalışacak 

Maarif Vekaleti talebenin Müze· 
lerden layikilc istifade ede!.Jilmesi 
için esaslı tcdbirier alınaktadır.Mii· 
zeler talebenin istifadesi için tarihi 
laboratuvarlar halıne konacak ve 
talcb,,. burada <,.~lışacaktır . Bu iş 

İçin dört bin lira talısis.ıl ayrılmış· 

lı r . 

Mev~iınin En Müthiş F eıcialar ve En 
Heyeca11lı Maceralar Şaheseri 

[Ben Öldürmedim] 
Muazzam ve HarkulAde filmi görmek Uzere bllaistlsna 

Bütün Adana Halkı Muhakkak 
BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMA YA 
Gidecek va En BUyUk Facia Artist• 

Varner Bakster 
TarJf ından Emsalsiz ve ço~ h~z.in bir tarzda yaratılan senenin bu Sinema 
Ahidcsiııi gorınekden kcodılerını men erieıniycceklerdır. K.1tiyctlc ıddıa 

• edi,·orıız ki lıu n.' arda Bir Sinema Şahaaerl )'t:hriıııizdc pek nz 
" Gösleıilıniştir. 

AVRICA: En Yeni Dünya Haberleri 

Ehemmlyetre Nazarı Dikkate : 
8 Udlk fcllckarlıkl:ırln getirilen bu nıUstcsnn fılnıi hl·rkc .. in gci ı ·clıilıııcsi ı1,ın 
fintlaı·dn hiç znın yııpılmnmı~tır . KIŞE erken n~ılnl:nğınllnn Maaalarımzı 
.,., ... )den i .. ıral edilme i \"e kalabalığa nıc\ dan vcrilnıl·nıc ,i ı·i ca olunur. 

c '"" ..... 10839 

- Biriuci sahifederr artan -

Paris : l5 a.a. - Bu sabahki ga-
zete tefsirleri : • 

Dünkü milli bayram halı-kında 

lefsiratta bülunan malin gazetesi, hu· 
nun manasını tebarrÜ7. ettiriyor ve 
diyor ki : 

Dünkü tezahürat imparatorluğun 
ortaya serilmiş kudretinin bir tezahü-

lecektir . 

rü olmuştur. o imparatorluk kı bütün 
bucaklarından gelen lejyonları memle
ket toprağında bu memleket tarafın

dan ıncsut ve hür hale getirilmiş olan 
~er ırk ve her renkten 60 mi lyon 
ınsanın sadık bağlılığını tevsik eyle· 

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

mişle~dır'. hnnş lehindeki bu geçit, 
bu mılletın be~eri olan her şeye k . 

··k k ar 1 şkı 
1
yu · s~ a:;;~ını anbmıyarnk onu yı I 

. . . ı a ın · ı an nıyası ıle kuvvetinin l1ak"k t 1 
dan bırını tercih \ aziyctine koyanl<na 
son bir ihlar .teşkıl eder. 

Prtit Jornal gazetesinde, Bous 
sıud yazıyor : 

E~er milletler arasındaki müna. 
sebetler, Mııssolini'nin dedıği gibi, 
kuvvete dayanıyorsa, Fransa ve fn· 
giltere istikbale sükunetle bakahi 
lr-cek ve şimdi ;yalnız kendı men· 
faatlerini değıl, bütün hür millt:tlerin 
hak ve menf~-ıtlerini müdafaa ede 
bilt-cek vaziyette bulunmaktadır
lar. 

J~ur echo de Pdris g"zet . . . ., esın. 

de Baılt>f, yazıyor : 1 
fngilizler ve F riinsızlar tahrik e· 

dildikleri veyahut yurtlarını aı·ı I . . • e erım, , 

toprak ve .. vatanlaıını tr-~kil eden 
mukaddes mülklerine dokunuldu~ u 
takdirde, müdafaaları İçin bütün ~ar 
larıııı ve hatta canlarını verm ğ 
amadedirlrr. Dünkü geçidin bü:ü~ 
.hazır bulunanlarda hasıl ettiği intiba 
ışte budur. 

. Oeuvre gazetesi de baş maka 
lesınde şu satırları yazıyor : 

.. Dünk~ gün, yüz muhtelif ırktan 
muteşekkıl bir memleketin ma a 

b
. 

1
• • • nctvı 

ır ığını göstermiştir Bu tez h'" . • a ur ay· 
nı zamanda iki imparatorlu,. b . . . . ~un, e· 
şerıyetın ıkı büyük grubunun h .. . 
.. d l urıyet 
ıçın e >arışı lemin hususund k" 

.. t k a ı 
muş ere arzu ve i• ad deri I o muş· 
tur. 

Populaire gazetesinde, Blum 
Zl}Or: ya 

Fransamız, 14 temmuz 1789 
Fransası ve "hukuku b b un . . C"Şer,, ey an · 
namesınırı F ransasıdır O M 

1 
k l · • odern 

man ı , a -ılet VI! lıihiy"l J • 

F 
' <ıevrı aça 

1 

ransııdır . zu ıürnleri · it . n 1 .. .. a etrnek ısti· 
yt-n ve bulun milletleri k d r 
da vt'l eden F r ansad ar tş ığe 

ır. 

Antak~a : 15 a. a. - 14 Te . 
muz Fran,,1z m' lli b m 

• 1 • :ıyramı dolayı 
o;ıy e dün burada p 1 
f 

d . ransız ar tara· 
ın an bır tören t r . . 

' t . er ıp edılmış ve 
grçı ı esmı yapılmıştır D 
tef ık F ransanın r ·ıı· .b ost ve müt 1 

ılı ı ayra 1 .. k 
Fraıısız te-"rik" . . . nıı ur 

v 1 rnesaı.sıoı . • . t h.. .. n samımı ~ ır 
r-za urııne Vt"sıle . . 

vermıştır. Tü, k 
Fransız kıtaatının i r . k 

ş ıra ettik! · 
bu mC"rasime b· nh rı 

1 
" • omuzun çald111.ı 

ça dığı istiklal marşı .1• b & 

b 
· 1 c aşlamış 

un ı yıne ban fo nuz 1 f J ' 

1 
ara tncıan ça· 

ınan ınarseyyaz takir> t . . e mıştır 
Mü tefık (kıtalar Albay , :.k " . ,u ru 

kan~tlı ve albay co'let t f d f . . . . ı ara ın an tef 
tış edıldıkten sonra geçit res . 1 
1 

ııı ıaş · 

aıııı~, b1şta kahnmrn aska I .. 
1 •• • vr erıııuz 

o ınak uzert• ıand;ırma alayı f ve ran 
Sil kıtaları, merasını le hazır 1 J 

.. .. Hl unan 
huk umet erkaııı ve hal~ ın sürekli 
alkışları arasında g ··çmişlerdir. 

Merasimde fcvbla L~ ınur ahlıas 
Ce.ıat Açık.ılın, sabık konsolos fethi 
denli, askeı i va mülki er kan ile · şch· 
rimizde bulur an f ransız kolonisi ha· 
zır bulumakt.ı idiler. 

Muhabir a\acağaz 

G.ızetemize bir Şehir Muhabır i 
alacağız. 

Asgari orta mektep mezunu 
bulunmak şartile. bu vazıfeye talip 
olanların gazetemiz ı~lar~hanes i nt.ı ' 
ınüracantları. 

Casusluk, Aşk, İhtilal, ô:üm, Hr.yecan velhasıl her sınıf halkın merak ve 
alaka il(\ takibedccl'kleri bü)ük pıogra n 

• 
Asri sınema 

Bu akşam 20,45 de 
VATAN KA' GUSU .... ARKADAŞLIK D~YGUSU ..... AŞK 

ve bunlara inzimam eden CASUSLU.< .... MÜCADELE .... HARP 

f Ş T E: 

( istiklal Feda ileri ) 
VILl 1 BIRGEL - HANSI KNOTECK 

Oynayanlar : • . . . 
Çarlık Rus anın ezici mrzalim ve ışkencelerı altında ınleyen Polonyalıların 
kendi öz ~nliklerinİ elde etmdc: için yapt ıkları en çetın mücadeleleri , 
en kanlı harpleri canlı bir surelt_e ~-ösleren.' _mevzuu tamamil~ hakikat~en 

a l!nnıı~ bu büyük eşsiz şaht'serı gormı leı ını halkımıza tav:ıye" ederız 
(MUDURIYET) 

AYRICA : - Büyiik Aşk - Heyecan - Sergüzeşt fılmi 
Meşhur Kovboy BUCK JONES tarafından 

Kahraman Süvari ) ( 
DiKKAT : _ Sınema müteaddit Vantilatör ve hususi tertibatı., çok 

serinle-ştirilmektedir 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğrelm~n ve 

Duhuliye 15 .. " 
Telefon 

Asri 

'l:alebelcre 
.. 

20 
10 

250 

kuruş 
kuruştur . 

ll)443 
--------------------~,;.;;.;;-------------------------------

yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Milli 
Mükellefiyeti Müdafaa 

Kanunu 

Kanun No : :1631 
Kabul tarihi:7 6 19:~9 

Neşı i tarihi: 16 6 1939 

_ l)ünden artan · 

M <ld 36 _ Milli Müdafaa mükellefi)'~ti yolu ile alınacak hayvAn 
a e 1 •• ld · !arın bedeli ırklarına, bizmetlr.rinc ve yaş arına gore cvve en tayın ve 

te-sbit olunur. .. 
h
. tten o!an hayvanlar :ıı; kısma ayrılır : 

Bunun için her ızrıı<· 

l - On yaşından aşağı olanlar, 
il - On, on bir, on iki yaşında olanlar, 
ili _ O.ı üç ve daha yaşlı ol~nlar, 
H h" tt on vaşından aşağı hayvanlardan Or<iıırıun istediği şart · 

er ızmc e ı .1 'k' . . 1 ...... 1 k . 
lar h · '"said yaşla olanına, ı erı ı sene rayıcı < uşunu ere , tayın 

ı aız ve en mu .. · ı · A · h" k" d. h 
1 k r

. 
01
·n bütçesinde gosterı ır. ynı ızınette ı ığer ay· 

o unaca ıat ıo sene .. . ' 1 b" d ııl fıattan aş:ıtı olmqk uzere nasıl kıymet takdır edı· 
van ara utçe e ya ı 

1 w • • ·ıe tesb"ıc olunur. 
ecegı nızamname ı .. . . 

K 
. b'"t e e konulan kıymt'lten aşağı veya yuzde yırını bt·şİn · 

Omısyon U Ç )' "k 1 r· 1 d L 1 ı. · ı · 
d f 1 1 k rt.ıle dah' ,vu sc' ıat a a ııayvan a avı ır. 

en az a o mama şa ~ 

K 
. t kd"r edilrn kıymet yiizde yirmi btştc-n ziyade İse Mıl· 

omısyonca a 1 k • 
li Müdafaa Vekaletinin mufafakatı alınma lazımdır. 

A b k lakımları, semer, yular, hamut, eyer takımlarının kıy · 
ra a, oşum · · ı k f 1 ·ı · ı 1 Mil" 

il t 1 
• h h sker lik daıresı ıııın a ası c it ıı ınne bu unan ı ı 

ıe en er sene er a . . . . 
M 

.. d f .. k il f tı· komisyonları vasıtasıle takdır cdıkcek fıatların 
ıı a aa. mu e e ıye 

vasatisine göre tcsbit edilir. 
C. Motörlü kara nakil vasıtalanna Milli Müdfaa 

111ükellefiy eti tatbikı 

Madde 
37 

_ Kanunun lıiri~ci madd.~~i.?de Y~.zı~ hall~rde orduya la 
zım ol b. k ük otoınobilleııle her turıu motorlu rıakıl ve cer vasıta · 

an ıne ' Y 1 kk d k' h"" k"" 1 ·ı · 1 k M ları d'· k akil vasıtalaıı ıa ın a ı u um ere ta ı ı o ara illi 
, ıger ara n . . . 

Mu·· d f .. k il fıyeti yolu ıle alınabılır. a aa mu e e .. . 
Madd. 

38 
_ Milii Miidaf •a ıııukc-llefıyetı konulacak motörlii , \ıiıı ·k , 

nakil ve :rr vasıtaları ka 1Hliyet itilıarile iiç kısın1 ayrılabi l ı r . 
J _ Ya ılışları ıarihindcn itibaren iki sene gcçmeyt·nler , 
il - Y:pılışları tarılıiodtn ıtibart'n ıki , üç, dört s ... ıu: geçmi ş olanlar, 

111 Yapılışları tarihinden itibaren beş sene ve daha fazla geçmış 

olanlar, 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. S. Kilo 

koza - - = -- -- ı=- -
36,25 __ ,_ 37.50--Piyasa parlata • 

Piyasa temizi • 
1 

1 --ı-

1 
Klevland 37.50 -, 

YAPAGI 
Beyaz. 

1 1 1 Sivah - ÇIGIT 

1 
1 

1 

1 
Yerli "Yemlik., 

1 R *Tohumluk., 4,50 5 50 
-· -

HUBUBAT 
-
Buğday Kıbrıs ---, 

• Yerli 4 . Men tane 
Arpa 3,25 -3.30 
Fasulya 
Yulaf ·ı,87 

Delice ' 

Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek -Susam 16 1 --·- UN == 

Dört yıldız Salih 
... üç • " ·- .D Dört ~ıldız Doğruluk .o ftl 

~ ı: üç • . 
- c: o - Simit == ii! .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
N <.> 

üç il ...... .. " 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
15 / 7 / 1938 iş Baukasından alınmıetır. 

PHe Salltint 

Ha1.ır l-f 54 ı,,,, -Rayişmark --
Vadeli ı. 02 - --Frank (Fransız) 3 3> 

4 62- - --Vadeli ıı. Sterlin ( İngiliz_) 5 93 
Hind hazır 4 26 Dolar ( Amerika ) 126 T4" 

9 Frank (isviçre) - --
Nev~ork 62 00 00 

Dörtyol Belediyesinden : 
Dörtyol beledi)tsince yaptınlacak olan eltktrik inşaat ve ttsisatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. . 
1 - Keşif bedeli (27961) lir• 70 kuruştur. ilk temınat tutarı (2097) 

lira 13 kuruştur. 
2 - lh~le 1. Ağustos. 939 Nlı günü saat 10 da Dörtyol belediye 

encümen salonun fa encümen tarafindan yapılacaktır. 
3 - Projeyi görmek isteyenler belediye yazı işleri bü~osund~ göre 

bilirler eksiltme ve fenni şartname surctleı i masrafları kcndılcrinc ait ol · 
mak Şartile po3ta ile taliplere gönderilebilir. 

4 - Talıpler kanunda yazılı 939 ticaret odasi vrsikası ve sair müte 
ahhitlik evraklarını ~ocü~ene ibraza mecburdur. 

5 - lık teminat ihale gününden bir gün evvel belediye veznesine ya 
tırılmış olması şarttır. Milli bir bankanın kefalet mektüpları da muteber· 

dir~ 
6 - Teklıf mektupları ihale saatından bir saat evvel encümen riya. 

setine makbuz mukabilinde teslim edilmelidir, Posta ile gönderilecek mck 
tuplar da ihale saatından bir saat evvel riyasete vasıl olması ~artile ve 
mektuplar postaneye mumlu ve mühürlü olması muktazidir. Aksi takdir. 
de muteber değildir. 10838 

11-16-21-26 

------------------------------------------------------
T. iŞ BANKASI' nın · 

1 

planı ı 1939 K. Tasarruf ikramiye 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eyliil, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 .. 1000 .. .5.000 .. 
8 • 500 " 

4000 .. 
16 • 350 • 4.000 .. 
60 

" 
100 • 6 .000 .. 

65 
" 50 .. 4.750 .. 

250 .. 25 .. 6250 • 
435 32000 

T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnıı. para biriktimıiş olmaz, ayni 

Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Flyatr ehvendir. 

Satlık Ev 
Karasokuda 29 ve 

evler satlıkttr. 29 numrolt 
rıda 3 oda bir salon. a 
bir salon ve bahçe ve 9!~ 
havidir. 27 numrolu ev il 

' 29 numrolu ev gibidir. JJ 
odanın bir tanesi mat•'· 
zinin işgalindedir. Her iki 
elektrik tesisatı vardır. Af' 
seler veya her iki~i bi~cl.JI 

Mezat salonuna mu~ 
mr.sı. 2-3 _,/ 

Pazarları 

Kara taşa 
Otobüs 

J · ı cJİ 1 er gUn aş cJl'P 

Ln;-kn Pazar gUnlcri n.'{rtd 

bir Otobus i~letileccktir. sel 

Adana Mersin ve havalisAcantas Bu Otobüs, Saat kul,- v 

Adanada hükumet caddesinde 
sında Çarşı Hamamı - d 

köşesinde bekleyecek "e 
hareket edecektir . _

1 Umer Başeğmez ticarethanesi 84 Sabahları tam sa• 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Gıda maddelcrinı satan seyyar satıcıların sıhhi muayene yaptırırarak 

vesika almaları Belediye kanununun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrası muk 
tazasından bulunmasına göre sıhhi vesikdları bulunmayanların temmuz 
939 sonuna kadar Beltdiye başt c1babetine müracaatla sıhhi mınyenele· 

rini yaptırarak vesika almaİarı, mezkur tdfıhten sonra vesikası olmadan 
seyyar satıcılık eden satıcılar hakkında '<anımı gereğinin yapılacatı iİhi 
icrayi sanattan menerlilt•ct'k ler i ilan olunur. 16 - 19--22 10860 
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10785 
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ve ucuzdur. 
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Çukurava Harası 
Direktörlüğünden : 

Müessese müstahdimini :c;in satın 

alınacak 1400 kilo bulğur, 300 kilo 
pirinç, 350 kilo, şeker, 15 kilo çay, 
250 kilo mercimek, 600 kilo kuru 

• 

'Ad'\na İdman Yurdu Baş
\ kanlığından : 

Cemiyetler kanunu mucibince 
kulübümüz nizamnamesini tatil ede 
c.eğiınizden 16 - 7 - 939 
Pazar günü saat 15 de Sayın üye 

f asulya, 200 kilonohut, 200 kilo ltrin fevkalade toplantıya gelmeleri 
bezelye •. 400 kilo zeytin da nesi, 60 ilan o'unur. 10857 
kilo zeytin yağı. 100 kilo irıcetuz. 1 
·12 kilo un: 500 kilo kuru soğan, 
5UO kilo p;ııtates onbt'ş gün müddet 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

lhalt'si 17171939 pazartesi giinü 
saat 11 de Ceyhan belediye salo 
nunda içtima edecek komisyonda 

Tarsus BelediyeBaş

kanlığında n : 

Atatürk caddrsindc halrn mev 
yapılacaktır. cut parke kaldırımdan ~ aşlamak Üz· 

Mecmu erzakın muhammen kıy· re ocak mektebine kadar keşif ve 
meti (736) Jira 20 kuruştur. Muvak şartname.si mucibince (4200) metre 
kat teminatı 55 lira 21 kuruş olup ı murabbaı parke kaldırım taşı vaz'i· 
hara veznrsine yatırılacaktır. Şarlna y<'si ve iki tarafında bulunan bordür 
mesi her gün hara miidürlüğünde taşlarının yeni kaldırıma yanaştırılma· 
görüle bilir ve istiyenleıe verilir. sı açık eksiltme suretileihale edile· 

" Eksiltmr.ye iştirak edecı-klerirı cektir. Muhammen keşif bedeli 
2490 Sr)•ılı kanurıun 2 ve 3. cü mad ( 1767) lira olup muvakkat teminat 
delerinde yazılı vesiklariyle birlikte akçesi (13~) lira (53) kuruştur. fhale 
belli gün ve saatta komisyona gel· ~i 2017;939· Perşembe günü 5aal 11 
meleri. 10814 de yapılaca~ında11 isteklilerin şartna. 

2-6- 11 - 16- 9]<) mesirıi bclediyf'mizden aramaları ilan i olunur. 8- 11-14- 17 10830 

----------------~ 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malumesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Gaoz fabıikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Kayıp makb\Jz 

Sarıyakup M. de ölü Hasan v~ 

50 kuruş 

1 ~ 

Adana Belediye Riyasetinde' 
- Be!e~iyeye ait .Kanarad~ki lıü~e ihale tarihind_m itib.ar·etlbi 

yıs. 942 tarıhıne kadar ıcara verılmck uzere şartnamr.sı mucıbıf1 
ı aıltırmaya konulmu~tur. dl 

2 - İhale.5İ 20 - 7 - 939 perşembe günii saal onda BtleO'f 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Büfenin 31. Mayıs. 942 tarihine kaJar olan icar müddcj 
muhammen ic~r b(":deli yüz lira olup muvakkat teminatı yedi lı&IV' 
dır. , 

4 - İstekliler yatırmış oldukları teminatı para makbuzlarile ı:.ı 
ihale günü daimi encümen~ ve şartnameyi göı mck isteyenltr 11 
Belediye nıuhasr-brsine müracaatları ilan oluııur .4-8- 12- 16 

~----------·---------------_.) 
1 Yepyeni bir tesisatla 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifteha~ 
Kaplıcası faaliyete g 
Banyo.- Lokanta - Gazino -. 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek 
trenlerde yüzde 50 tenzilat ya 

• 
Muhakkak ziyaret ediniı 

1 Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplacal'l, 
Yüksek zengin bh tabiat hazine 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesa••'~ 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulr11~ 

Birkaç günunüzü burada geÇI 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kal•c' 

Tarif eye bakınız ____/ 
Lira Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

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

Büyük istifa.idcr görecek, memnun kalııcô 
Çiftehan t: aplıcasını bLlgj)I 

haliyle bir kere ·görün Jı 
10631 ~jl 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 

Eski Or ozdibak karşısı No::85 
1"'736 19 

-.-------------------------------------------------

rrsesinden Nuriye ve sairtden aldı 
ğım furunun kadastro harcı o!an allı 
liraya ait 6 - 6 - 938 tarih ve 
698767 - l 21 No : lu makbuzu 
bybcttiğimi ilan eylerim. 10858 

Nacaran M. de Süleyman oğlu 
Mehmet Yağhcı 

Unıumi neşriY•1 1 
Macid G&J 

Adana Türkıöıii 


