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TÜRK MAARİFiNDE ISLAHAT 

MAARiF ŞÜRASI 
Dün sabah maarif vekilimizin 

bir nutku ile açıldı 
r•• 

Ankada : 17 (Telef(.nla) - Yiik
Jt* sek Maarif şurası bugün öğleden ev· 

ve! ismet lnönü kız enslitüsü salonun 
da açıldı. 

Açış nutkunu maarif vekilimiz Ha
san Ali Yücel söylediler 

Şura loplanlısı çok hararelli oıdu 
Bütün yurt orta ve yüksek kd-

risatındart davet edilen müdürler ve 
öğretmenlerle hususi davetli kütleleri 
salonu hınca hınç doldurriıı. Maarif 
vekilimizin özlu uutku çok alkışlandı 
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Oeçen: [ yılkl Fuardıın bir görunu, 

- İl 

Fuarda büyük 
hazırlıklar 

-·· ~ 
Sun'i gölde Venedik 
geceleri yaşanacak .. 

projektörler ziya 
saçacak 

* 

lzmir : 17 { Hususi muhabirimiz· 
den ) - Be1"diye, fuar inşaatına hız 
vermiştir. Ceceleride elektrik ziyası 
altınde inşaata devam edıldiğinden 

şimdi l\'.ültürparkta )bin kad~r amele 
çalışmaktadır. Fuarda mühendis ve 
mimarların faaliyetini :ihliyaca göre 
leksıf için bir büro açılm•ştır. Burad;ı 
6 mühendis, 7 mimar, 12 dekoraıör, 
') j - desinatör çalışm•kladır. Parkların 
1 ·•nzımı ıçin yuzlcıce amele .faalıyette · 
dır 

. Kulıürpilt kın ıı cylıil kapı" ınşo- 1 
"'' bır hafta zarfıncl• ıkına! cdıkcck· 
fır, Hunun ü1.~rınc hır grtzino ve lo 

~anta açtlac•ktır. 
Fuar 11yaretçılcri için Fıı"ı saha

sında ço~ giızcl siirptizlerııı h•zıılan• 
ııı•ktadır. Yer altında magara ve IÜ· 

nellcr vücude gcti rilmek le, bunlaı 111 

içınc girccelo. Fuar zıyaretçilerı için 
bırçok vasııalar yerleşlirilmektedir. 
Sun 'i gölde • Venedıl. gecelen tanzir 
edilecek, mandolin ve kiıaralerle 

·orkestralar dolaşacak, renkli projök· 
lörierle havada ziya oyunları vücude 
ıretirilecektir. Halen Mısırda bıılun"n 
komen Tanas.; revu ,heyeti Fuar mev 
siminde lzmire gelmek için Fuar ko
mites: reisli gine müı acaat etmiştir. 

Hatayı butün fuar ziyaretçilerine 
tanıtmak için fuarda Halaya :aid bir 
~-ok büroşürler, kıtaplar tevzi edilecek 

1 
ır. Halaydan birçok büroşür ve kitap 

1~· fuar komitesi reisli~ine verılmiş· 
d: Fuar komitesi reisliği, Nevyork 

unya . . 1 g sergısınde zmir fuat ının propa 
andansı "d k. T"" k" Pa . ıçın sergı e ı ur ıye 
vıvonu k 't . . ı · . ı· ·ı· bası . omı esı reıs ı~ıne ngı ızce 

tilm:r;~mış 30,000 prospektüz gönde· 
ara ş ır. Sovyet Rusya, bu seneki fu· 
tnil<yıreçen yıllara naz.ran daha geniş 

asta işi" k tır, ıra edece~ini bildirdişmiş· 

1 Bu sen · Unaeak. ekı fuarda bir dt :>trk bu· 
Y lır B" . j ası, 1 · ır ılalyan Sirk kumpan-
eı uar k . . nıışıir I< Omıtesı reisli~ine muracaat 
etmekı~d· Omite, bu müracaatı tetkik 

p •r. 
. ' ı•lonya . 
"""~(j• l Pavıyontı inşaatı bu ayın 

1 tlla) ctl'ieı.ck · f'olanı•.ı 

Hatayda kalkınma 
faaliyeti başladı 

. 
Iskenderun, çok mühim bir ticaret 

konuluyor merkezi haline 

Yeni Hatay Valisi B. Şükrü Sökmensüer 
bugün Adanada olacak 

lskenderun: 17 (Hususi muhabi-
rimizden) Bütün Halayda her ceb- ' 
hededen humalı bir kalkınma faaliyeti 
başlamış buiunuyor. 

Halayın anavatana kavuşması 

üzerine Halayın her tarafında ınahsüs 
bır iktisadi faaliyet başlamış ve bu 
faaliyet gün geçlikçe artmaga başla

mıştır. 

Bu cümleden olarak bilhassa şch· 
rimizde büyuk bır hareket göıe çarp
nı•ktadır. Vaklıyle l'ayastan yapılan 
hububal ılırac;ılı limanımıza intikal et· 
lıgi gibi Mersin limanı rnsıtasiyle 

yapılan ıhracaıın lıır kısmı ile transit 
işlerinin mühim bir kısmı şimdiden 

lskenderun vasıtasile yabılmağa baş· 
lanmıştır. Bu gidişle Çukurovanın Cey
handan itibaren cenub mıntakasiyle 

Maraş, Ayıntap ve Kilis de dahil bü· 
tün şark vilayetleri ilhalıit ve ihracatı

nın limanımız vasıtasiyle yapılacağı. 

muhakkak sayılabılir. 

Mamafih şehrimiıde iktisadi faa
liyet yalnız liman işlerine münhasır 

olmayıp dahili ticaret hayalında da 
şimdiden mahsüs bir inkişaf göze 
çarpmaktadır. Çarşılarımızda açılan 

y~ni yeni mağazalarla iş müessesele
rine rastlıyoruz. 

Evvelce lskenderun çarşılarında 

ismi bile geçmiyen çeşit çeşit mallar 
ve her ihtiyacı temin edecek eşya 
bulunmaktadır. Bir iki civar şehir ve 
kasabalardan lskenderuna nakleden 
bir kaç maruf tacirin açtıkları mağaza
larda yerli mallarımızın envaı ile yazı 
makineleri, radyo, freğider ve elektrik 
eşyasının her çeşidi eskiden daha çok 
ucuz fiyatla salılmaktadır. 

paviyonıında 60 Polonya sanayi mü
essesesinin eserleri teşhir olunacağı 
anlaşılmışlır. 

Fuar 1.omitesi, (dün akşam fuar 
sahasında B. Dr. Behçet Uzun reisli· 
ğindc toplanmış, muhtelif hazırlıklar 
hotk·nd:ı.ımıı.".'hrdetde blı llnın·11ştur. 

Bay ŞUkrU Söf(mensüer 

lnsan az günler içinde vücuda 
gelen bu varlıga şahit olduktan sonra 
lskender.unuıı yakın bir atide şarki 
Akdenızın en mühim bir ticaret ve 
lrnnsil merkezi oladl ı;ı hakkındaki in
dıanın boş olınadıgını anlıyoruz. 

Türkiye ile Suriye arasındaki kati 
hudud tahdidatını, son anlaşmaya gö· 
r~ yapılmakta olan askeri heyetimizle 
r,ransk·ız dheyeti çalışmalarına devam 
e nıe te ır. 

. Muhlalit heyet, şimdi Kesep mınla· 
k~sında çalışmaktadır. Bu mıntakada 
kı ~ahdid işinin yakında bitmesi bek
lenıyorl 

Şark hududumuzdaki .\yindilfi ve 
Babılhava ınıntakalarının Fransız kuv· 
vetlerı tarafından lahlıye edildigiııi 
yazmdışhm. Kıtalarımız buraları 16 tem 
muz a ışgal etmiştir. 

. Antakya: 17 ( Hususi muhabiri-
mızden _) - Fransız kıtalannın Hatay· 

\ dan çekılnıesı devam ediyor. 22 tem· 

l 
muı akşamı tam? men çekilmiş olacak· 
!ardır. 

~ Gerısi ıiçiıncu sahifede -

Profesör Hasan Re•lt 

Satye meselesi 

Tahkikat devam ediyor 

lstaabul : 17 ( Hususi) _ Satye 
yolsuzluğu tahkikatında do·· d" .. j r uncu 
sorğu hakimliğinde. Ankara 5 h.k 1 . • orgu 

a ım ıgı tarafından dinlerıilm,•si is 
lcnılen Zonguldgk Mebusu Yusuf 
Zıya Ôzencı meclisin tatil olrıı . asın · 

dan ıstıfade ile lstanbula <rel t· 
S 

.. mış ır 

orgu hiikiııılığinın davetı ·· . · 
... i uzcrıne 

malumatına müracaat edı"I .. mıştır. 

Yusuf Ziya Ôzencinın şahit s f 
t. 1 ı· ' a '.Y e ma umatına müracaat edilme-
sıne sebep, evvelce Denizb k . . an mec 
lısı ıdare azalığında bulunmu ol 
sıdır. ş nıa 

Ankara sorgu ha~imli"ı'n "f d . . ıı;ceıae 
len alınan dığer şahitlerin d . t" .. e ıs ına 
be evrakı dun gelmiş bulunmaktadır 

M~.vku~ suçlulardan Tahir Kev .. 
kep dun bır istida ile do"·rd" .. . . . uncu sor. 
gu hakımlığıne müracaat d k e ere tah 
liye talebinde bulunmuş fak t 

ı . • a sor. 
gu ıiikı mi reddetmiştir . 

Tahir Kevkep r~d karar 't" . ına ı ıraz 

etmış ve evtak tdkik edilip k •
1 

• • • arar 
verı mesı ıçın asliye dörd" .. . . uncu ceza 
mahkemesı rıyasetine gönde .1 • . A rı mıştır 

sliye mahkemesi muht l"f _ ' e ı mues 
sese ve bankalardan istenilen . h 
da peyderpey gelmektedir, ıza at 

Eski Valimiz 
Ve yeni Emniyet U 
Direktörü B. Rıza Çmu?'k 
b .. evı 

ugun şehrimize- 1· geıyor 

/<.'ski I alımı= ı·r rrni 
IJıtr/,/iirü fi. ili 

f.111111 \P/ { 
nı u nı 

Rıuı Çrı-ı/, 

Eski Valimız R Al. R 
E 

. · ı ıza Çe "k'· 
mnıyet Umum Direktörluıı-·· vı _ın . . ı· . 6une tayı 

nının mıl ı ııadeye kı· . . 
büyük bir sevinçle ha~e;r~7dıketlığini 

Memlek~limizde bulunduğu. 
kısa hır zaman içinde kendisinı ıok 
kese sevdırm~kte ve hakkında b .. er~ 
b. · uyuk 
ır _ıakdır. ve hürmet uyandırmak la 

ge<;_ıkm~mış olan B. Ali Rıza Çevik'in 
~ıla~c.tımız~en ayrılışı hiç şiiplıe yok 
kı, bızım içın bir kayıptır . Bu nok
:adan duyduğumuz teessürün tesel 
ısını kendilerinin daha ehemmiyelli 
bır memleket işi başına geçmiş 

d . . d w 
yur ıçın aha faydalı olmak imkan 
larını bulmuş olmasında .... goru yoruz. 

Hilbcr aldığımıza [öı e B . 
Rıza Çevik bugünkü k ' 1 • Alı . . spres e şeh-
rımıze gelecek ve ~3 Te B mmuz ay-
ramın.1 i•tirak elmrk u·· ,. r H 1 • • · 'r a aya 

61d CÜ lir . 

parti mü/ ettişimiz 
şehrimize geldi 

Dün Profesör 
lığında 

Hasan Reşit Tankut'un başkan
partide pir toplantı yapıldı 

Parti vilayet heyeti başkanlığına Fahri 
Uğurlu ve Halkevi başkanlığına da 

Nevzad Güven seçildi 
Mıntakamız parti müfettişliğine 

tayin edildiğini daha evvelce yaz· 
mış olduğumuz Maraş mebusu Pıo· 
fesör Hasan Reşit Tankut ve Maraş [ 
mebusu Mansur Bozdoğan evvelki 
günkü trenle şehrimize gelmışler- ı 
dir, 

Müfettişimiz dün ö~leden_ evvel 
vilayet, Tüm komutanlık, Partı ve Be 
ledıyeyi ziyaret ve öğleden sonra 
saat 15'5 ta toplanan parti vilayet 
heyetine riyaset etmiştir. Bu lop· 
lanııda açık olan parti başkanlıgı ve 
h•lkevi reislikleri seçimi yapılmış ve 
parti başkanlığına Avukat Fahrı U· 
kııılu. Halkevı Başkanlığına da Nev
zad Güven intıhap olunmuştur. 

intihabı müteakip Profesör Hasaa 
Reşit Tankut beraberlerinde Mansur 
Bozdoğan oldHğU halde Mersine ha· 
reket etmiştir. 

Parti müfettişimiz, Mersinde bir 
gece kaldıktan sonra bugün tekrar 
Adanaya dönecekler ve öğleden son· 
ra Hataya hareket edeceklerdir. 

TÜRK SÖZÜ : - Doha cv,el· 
l~c ele "ö~·lediğimi:ı gibi liny l l.1s:ın 
llcşit. 'l'ankut'un mıntakan1ız parti n1U~ 
fcttişligioc {avİJl cdilmeıti, ÇukurO\"ll 

İçin her bokı;.,dan bu,·Uk bir k3'onç 
olmuştur. İlmi otoı·il~si. fazileti vı: 
J>nr(i i~lcrindeki derin vukufu hu.' uk 
,,.e muvaffaklyr(li tt=crllbt-ler ge<;İrınİ~ 
olan 1 lasan Reşit 'J'ankut•un parli. 

feşkilcilıınızın ba.~ınt\ geçoıcsile, n1em· 

leketimi~in her çeşit hııyntındn buyuk 

Bay Fahri Ujiurıu 

inki-;aflar beklcmetı:c h:..kkımız ynr· 

dır. Kendilerine yeni i~1erin<le bn~arı 

dilenıt"ge IUzuın u<.irnıu,·oruz. f~un.ı. İ· 
nanımız v.ı.rdu., .... ' 

Uiger tarallnn llahı·i Ugurlunun 

p.:1.rti vilayet id.ı.rc he.' eli h:ı-;kn.nhgı
na get'il'ıln1e-sindı..•n c.lc du.' clugumu,..; 

,evinç buyuktur. Kc:ndit::i uzun sene
ler 'furkocap.-ı rl·İsligini. Ye pn.r"li 
mutcnıetligini buvuk hir liJnkntle 

ynpnı•) fazileti. ,Juru,tJugu ve bil· 
gi.si.lc menılekclİınizdc buyuk bir" .,.c,·gi 
\'C hurmel uvaodırıın~lu·. Fahri L
»urlunun p:u·{i viliİyl·l l · kilAtının te-k 
l'nr bo.~ınn geçme- ... inı p:ırtı i~ler"inıizin 
..,uro.tle inki~nfına hir ba'.tlnagıç .. aya.

lııliri7. 

Bir Fransız Askeri He ... 
yeti Ankara'ya geldi 
Hutzinger'in riyaset 

merasimle 
ettiği heyet 
karşılandı büyük 

Ankara ; 17 ( Telefonla ) - Bir 
Fransız askeıi heyeti bu sabah Toı· 
ros ekspıesıle lstanbuldan şchrıınıze 
gelmiştır. Heyete Huızınger rıyaset 
etmtktedir . 

Ank•ra garında, başta Korgenc· 
ral Sadı~ Moyan oldııgu halde ~ir 
çok Generallerııni1. ve yiik,ek rut· 
bt·li Subaylaıımız hazır buluııuyordıı. 
8ir kıta asker ıesmı ıhliıam ıfa etıııış 
ve askeri bando Türk ve Frans.z 
milli marşlarını çalmıştır. 

Fransız hcyeti,Ankarap;ılasla lıa-

ıırlanan husu,; dairelerılc ıııısilfir 

edilmı~lerdir . 
Hutzınger Çankayaya gitmiş ve 

deflerı mahsusu imıalamışlır . 

Heyet Ebedi Şef Alatiiıkün Et· 
ııografya ınüzesindekı muvakkat ka· 
biılerine merasimle bır Çelenk !o.oy· 
duktan sonra Mareşalinıız Çakmagı 

zıyaret etmişlerdir , Askeri müzake
relere başlanmışlır . 

Nafıa Vekilinin yurd 
içindeki tetkikleri 

Ankara -
Şose 

Kastamoni arasındaki 
asfalt olacak 

Liman vaziyetlerini tetkik 
Ereğli : 16 _ Nafıa V~kilimiz 

Alı Fuat CcbesOY yanında mutehas· 
sıslar ve lımanlar fen heyetıyle birlık· 
ıe fırtınalı bir havada Zonguldak.lan 
gelerek Ercgli limanında tetkikler 
yaptı. Vekil yanında heyetle birlıkle 
Ereglılerin sevinç alkışları arasında 
ugurl•ndı. 

Zongulddk : ; 16 - Dün Ercglı; 
lınıunı hakl>ınd.; tctkı~attn bu- 1 

Jur.ınak ·jzere Eıejtliye gelmiş olan 
Nafıa vekili general Ali Fuat Ccbcso 
akşam üzeri buraya gelmış ve buıa

dan _Ege varuruna bıııerek ineboluya 
gttmışlıı. 

Kastamonu : 16 - Nafıa veki
limiz B. ı\lı Fuat Ccbesoy yanındaki 
mutehassıs heyetle birlikte Zongul· 
dak'tan lnebolu'ya geldı. Milli Şefi· 

-- Gerısı ikinct s 1 'f!v. c -
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Mi HVERC i LER 
HARBEDEMEZ 
Ham madde, altın 
parası, iç istikrarı 

ihtiyatı, 
yoktur 

YAZAn : ANDRE TARDIEU 

Aradan on gün geçtikten sonra/ 
bundan bahsediyorum. Düşünmek 
için vakit bırakmak istedim. 

Bu Baylar a1tık kusursuz nutuk 
lar söylüyorlar. Harp fabrikalarında 
ameleleri haftada 40 veya 50 saat 

30 Haziranda akşama doQ ru şim 
dili . d3ha ziyade tasrih etmiyeceğim 
bazı kimseler, Parisda, o gece Dan 
zig yüzündeu harp çıkacağı haberi· 
nı yayrlılar. 

Baş kumandan Gamelin Nis'dey 
di acele Parise çayırdılar geldigi za 
man ytni hiç bir şey olmadığını gör 
dü. 

Ayni telaş verici haberler geçen 
eylül ve martada Fransanın üzerin 

şalıştırıyorlar. 

Ordularımız, donanmalarımız ve 
hava filolarımız mükemmel şartlar 
içinde bulurmaya başlıyor. 

Fransız - İngiliz birliği mutlak· 
tni fngiliz harbiye nazırı Paris'te 
bir nutuk söylemiye grldiği zaman 
şunları okuyorum: 

Biz de ayni fikirdeyiz.. Biz ar 
kadaşça yaşamak ve ölmek istiyo 
ruz .. 

den e-serek düşmanın işini kolaylaş Tarihin yeni bir merhalesini 
tırmıştı. birlikte aşmak mevzuubahistir. Ve 

Buna artık bir nihayet vermenin sözlerini bitirirk~o, çok ehemmi· 
sırasıdır· ~ ye-tli bir jestte, olarak bizim gene 

Dört aydanberi hareketleri isp~t ral Gamlinimiz var, 
ediyorki düşman harbetmek istemi· Şartlar böyle olunca, 30 hazj. 
yor, harbedemez. randaki gibi panikler ahmakça ve 

Ham maddesi yoktur. Altın ih- caniyanedir. 
tiyatı yoktur serveti ve parası Y?k Yalnız bu paniklerdir ki, karşı. 
tur. Zahiri kuvvetine rağmen iç is rr.ızdakilcre korktu~umuz zehabını 
tikrardan mahrumdur. vererek ve işsizlik yüzünden sefer• 

içte dört aydan beridir ki bütün ber edilmiş 3 'milyon askerlerinin 
bu'!lardan mahrum olmasına rağmen bizi dehşete düşürdüğünü sandırarak 
blöf sayesinde işin içinden sıyrılmak · bize bir harbe mal olabilir. 
tadır. Mihverciler bizimle bir asap ma 

Blöf saytsindedir ki askeri mü· çına girişmişlerdir. Karşı koymak 
ktlle-fiyeti tuis etti (1935) Rt'n mın kafidir, mihver geriliyecektir. 
takasını işgal etti (1936); Avusturya Çünkü onun kati kararı kaybe 
il~ Süddttlere el koydu (1938), Bo deceği hir harbi yapmamak ve bize 

1 
hemyayı, Mt)ravyavı, Sfovakyayı Me korktuğumuzu düşündüğü zaman 
meli ve Arnavutlu~u ilhak dti harbetmek istediğini bize sandır 
(1939). maktır 

Bu blöfler, Fransa ve lrıgilttrt'.nin Gazetelerimizden pek çoğunun 
parlamtntf"r sehtıplerfe deniz kara çözmiye çahştıkları B. HitJer'in 
ve hava kuvvetlerini iki mtrrıleketin muamması budur ve yalnız budur. 
topyt~un lcuvvetini hice indirmiş ol Kavgadan korunmak için yüksek 
maları sayesinde muvaffak oldu' sesle tehditler savuran bir firarinin 

· B,.rfin . Roma mihveri ancak kim 
senin ktndisine cev;ap vermiyecf"~İ 
aşikar surf'tte muh;ıkkak olduğu za 
man tf'h~itlere ~irismistir. 

Ancak harp tf'hlilcesi olmadığını 

bildi~i nmandır ki harp tehditleri 
savurmuştur. 

Bu dört sene zarfında ne Lond 
ra, ne de Paris bunu anladı ye 1938 
sonbaharı onların sukutlarını tamam 
ladı . 

Ayni esnada, B. Dal11dif'r'in ?7 
haziranda yaptı2'ı ff'nalıkları itirafa 
mtchur k11ldı~ı v~bancı propaganda 
sı aramızda yerleşmiştir. 

Altı avdanhl"ri, büyük hir df'ğİ 

muamması.? 

Fransızlar bu tuzağa kapıld•k · 
ları zaman safiyetin hudutıa;ını a 
şarlar. 

Esasen bu tuzağa ihtimal geçen 
harbi geri hizmetlerinde yapmış 0 • 

lan bir mütehassıslar azlığı düşmek 
tedir. 

Siperlerde harbetmiş olan mu 
azzam kütle mükemmelen sakin 
dir. 

Onun içindir ki ğeçen 30 hazi· 
randa vukua·gelen dehşete tekrar 
düşmemeliyiz. 

Bu asabi buhranlar Fransaya 
Jayık değildir, 

siklik hu~ule s.r'"lmistir. Bu df'2'işiklik =""~---~~~~!'°""""' ... -... ~-.,.......,. 

tam dt~ildir. F rı kat gtrcr ktir. 
Tam df'ğildir. Şu itabarla ki sis 

tem de§'işikli§'ine kadroların dtğiş· 

mesi rtfakat e' mf"mistir ve yanmn 
mukavf"mt tciltri olmak vaziff"si dü
nün teslimiyetcilerine terkedilmiştir. 

Gene şu itibarla tam de~ildir 
ki, Fransız hükümeti reisi '' hilf', ca
su qluk ve daha kötülük a~ları"ndan 
bahsederkl"n, jçimizcfen kimse ona . 
kimden hahsetti~ini sormıya cesa 
ret edemiyor. 

Nihayet tam de~iJdir, çünkü, si· 
lahh oldu*u kararname - k1tnunla· 

Uzak şarkda 

Kulaki şehrinin 
bombardımanı 
Moskovr : 17 (R~dyo) - ~fa· 

ğol · Sovyet tayyareleri harbinin 
şimal şarkısındaki Kulaki şehrini bo 
mbadıman etmişlerdir. 

Dokuz gişi yaralanmıştır. japon 
lar bombardımanı protesto etmiş· 
!erdir. 

r---n-ç-h <§} lb> ~ ır o ~ ır l 
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Şehrimiz kadastro1 

teş~ilatinda 

Tayinler ve tahviller 

Adana Kadastro ttşkilatı haki 
mi B.ıy Ekrem Aksun Eskişehir ka 
dastro hakimliğine maaşiyle nakil 
edilmiştir. Yerine eski Aydın kadast 
ro hakimi ve halen Seyhan kadast 
ro azası Bay Cevdet Benker 60 lira 
asli maaşla tayin edilmiştir. 

Kadastro katiplerindt'n Hakkıda 
maaşile Eskişehir Kadastro katipli 
gine tayin edilmiştir. 

İdmanyurdu - Tarsus 
maçı niçin yapılmanı ? 

Şehrimiz ldmanyurdu ile Tarsus 
fdmanyurdu arasında pazar günü 
şehir stadında bir maç yapılacağını 
yazmıştık Bu maç yapılmamıştır. Se 
bebi, yaz mevsimi girmesi dol .. yisile 
sporcularımızın sıhhatı bakımından 
rr aç yapılmaması hakkında beden 
terbiyesi umum müdürlüğünden bir 
emir gelmiş bulunmaşıdır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde en çok sıcak göl 
gede 34,5 deı eceye kadar yüksel 
mişti gökyüzü kısmen bulutlu, hava 
1üzkarh geşmiştir. Ufuklarda kesif 
bir sis tabakası vardı. 

Bazi mübaşirler 
müvezzi olacaklar 

Yakında adliye tebliğad işleri 

posta idaresi tarafından yapılacak 

tır. Nizamname projesi devlet şura 

sınca tetkik edilmektedir. tebliğat 
işlerinde çalışan bir kısım mübaşirler 
posta ve telgraf idaresince gene teb 
liğatda çalışmak üzere müvezzi ola 
rak istihdam edilecektir. 

Türkkuşu kamplarında 
gösterilen faaliyet 

Müesseselerimizde 
beden terbiyesi teşkilatı 

400 den fazla işçısı olan her 
teşkilat kurulayor müessesede 

Bafv&kAleta bajh beden terbiyesi dlrektörlUOU, 400 
den fazla l•çlsl • olan mUesseselerde beden terbiyesi te•
kllltı yapılması için allkah yerlere bir tamim göndermlşUr. 

Tamimin fUmulU dahlllnde olan mUesseselerde derhal 
hazırhklara ba,ıanmıştır. 

Devlet Demlryolfarı idare-
si, işçisi en fazla olan mUes 
seseler arasındadır. Bu itibar.. 
la bUyUk lefkllAt yapmaO• 
karar vermı,ur. 

idare, Ankarada bir merkez be 
den terbiyesi müdürlüğü kuracak 
her işletme mıntakasında bir şube 

açacaktır. 

Nafia vekilinin 
yurt içindeki 

tetkikleri 
- Birinci sahifeden artan -

Kısa r zamanda bu teşkilatın mizin İneboluyu ıeşriflerinrle işaret 
tamamlanması için mmtakalara emir buyurdukları İnebolu limanı ve Men. 
verilmiştir. Yakında faaliyete geçi· direk ihtiyacı etrafında mütehassıslar 

tetkikler yaptılar. 
le~ek, bütün .. demiryolları memur, Nafia Vekilimizi Vali İnebolu'dan 
müstahdem ve işçileri muayeneden 
geçilerek sıhhatleri beden terbiyesi· 
ne müsait hulunanlar ayrılacak ve 
bu mükellefiyek tabi tutulacak· 
!ardır. 

Harç pulu satışı 

Harç pulu ve kıymetli evrak ih· 
tiyacını peşin para ile almak istiyen 
nüfus müdürü ve memurJarmın, me· 
murlar kefalet kanununa tabi tutul
mamaları kararlaşmıştır. 

Donanma Cemiyeti 
Piyangoları Kaldırılıyor 

Mülga donanma cemiyeti tara 
fından hasılatı tersane inşaatına sar 
folunmak üzere 1917 senesinde do· 
nanma piyango tahvili namı altında 
kırk senede itfa edilmek üztre be 
heri ıtibari bir lira kıymetinde bir 
mi;yon Jiralık tahvil çıkarılmıştı. 

Bunlardan 400 bin adedi itibari kıy 
mdinden yüzde 15 ve 20 noksaniy 
le itibari milli bankasına yerilmiş 

ve banka da bunları tedavüle çıkar 
mış, diğer kısımları satılmıyarak ban· 
kanın elinde kalmıştır. 

Hiç bir tarafa satılmayarak ce-

Parti ve hükümet erkanı Kastamonu 
hududundan karşıladılar. Kaı;tamonu 

Halkevinde parti ve belediye mümes
silleri tarafından verilen ·ııiyafcl te, 
B. Ali Fı.;at Cebesoy, İnebolu Mendi· 
reğ'inin ve ki\stamonu'dan Ankara'y:ı 

kadar alan şosenin asfalt olarak ya
pılacağını söyledi. Halk, bu büyük 
ihtiyaçların karşılanması etrafında hü
kümetin gösterdiği bıı yakın alaka 
harşısında sonsuz bir sevinç için
dedir. 

Çankırı: 16 - Nafia Vekilimiz 
Zonguldak ve İnr:bolu'da tetkiklerini 
bitirerek bugün öğle şehrimizi şeref
lendirmiş ve memurlarla halk tarafın· 
dan hararetle karşılanmışlardır. Vekil 
öğle yemeğini Partide yedikten son
ra Ankara'ya doğru yollorına devam 
etmiş ve memıırlar ve kalabalık halk 
kütlesi tarafından teşyi edilmiştir. 

~ Karataş 

'ı--- Plajı 

Ankara : 17 (Telrfonla) - Türk 
kuşu kamplarihda temmuzdan beri 
tam mevcutla çalışmaktadır. Motor 
lu kampda (3262)° uçuş ve 
lönünde de 6365 uçuş yapıl· 
mıştır. Uçuşlarda hiç bir arıza olma 
mıştır. 

• Cf'•iyet elinde kalan ve tedavül~ 

çıkarılmıyan 600 ~in adet tahvil, de 
2 nisan 935 tarihli ve 104 numara 
lı karama 'llC ile hazineye intikal 
etmişti. 

Alınanya Bu1garisandan 
Varnayi istemiş 

.. 
Sofye : 17 (Radyo) - Burada 

selahiyettar mahfillerden, Almanya { 
nın Bulgaristandan Varne limanında 

serbest bir mıntaka istedigi hakkın 
daki haberleri kati surette yalanla· 

Şimdiye kadar bu bir milyon 
adet tahvilden ancak 61. 100 adedi 
her sene bütcesine konulan tahsi
satla itfa olunabilmiş Vf' geri kalan 
kısmının itfası ise bu seneden itiba· 
ren daha 17 sene gibi uzun bir za 
mana tevakkuf etmekte bulunmuş 

tur. 
Faize tabi 0lmamalan itibariyle 

hamilleıine hiç bir fayda temin ede . 
miyen, tasfiyeleri için daha bir çok 
seneler intizari mecburi kılan bu 
tahvillerin itfası, hem hamillerin 20 
küsür seneden beri mühmel olan 

maktadırlar. paralarından istifadelerini ve hem d < 

Çocukların Cennetidir 

Yavrularımzı bu tabiat cenne
tlntn Havasından, Nef 'esinden 
ve Faydalarmdan mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta
da iki gUn oraya götUrünüz. 

l lcı· gUn nıunlazaııı ofoLUs !'it:fcr 
lcri ardır. 

bütçeye her sene bu iş için konulan 
tahsisatın daha müsmir işlere tah
sisini temin gibi mühim faydaları 

istihdaf edeceği derpiş olunmuş· 
tur . 

ra rağmt"n, hüküm.-timiz Alsasda r'---------------- ---------------------------------------, 
ve Brr:fagne'de, tiraj azlıkları muh· ŞUNDAN 1191.5 de Avustur ç a 1 g c A - , . a 1 içindir ki, ku~lar kendi hayatlarını 
tariy,.tçi zihniyetlerini marnr göste· BUNDAN ya · do_~a~rnahının 1 1 rr 1 r istedikleri gibi tanzim edebiliyorlar. 
remiyen gazı>tt.lerin yaşamasına mü en guze arp idare ediyor. [Orkestrada çalanlör tan'a yerleşmişlerdir. Bundan soııra profesör Pezart, 
saade etmektedir. gemisi U. Boat 123'ün kumandanı amiralin beş kızı ile i ... i oğludur. Amiral hayatından çok memnun . k ı b" b" 1 ·ı 

George von Trapp vardı. Du zat aynı cins uş arın ır lr ene tanışıp 
Bununla b~raber dt'ğişiklik her Schussdınigg amiralın fakir düş dar, eski günlerini katiyen arama h ld 

'k' r k harp sırasında amiral oldu. dost oldukları a e. başka cinsten 1 1 nıem '" ette ve ayni zamanda tüğünü perişan bir halde bulunduğu maktadır. f 
her iki hükumette hakı"k"ıdı·r. 24 senedenberi von trapp adı du Kuf beyıntl kuşlarla hiç ül et etmemelerinin, on 

nu haber alınca kendi'iini sanata 
B. Chemberlain haftada u··ç de. yutmaz oldu Büyük harbin en tanın Fransız profesörlerinden Andre lara yabancı kaldıklarının sebebleri 

teşvik etmiş, amiral da çocukların - p k d 
fa Führerin yanına koşmaktan vaz mış simaların :fan biri of an amiral ne . esart uş beyinleri .üstün ~ muhim ni araştıracak . 

. relerdeydı"? dan mürekkep bir tiroliytn orkestra incelemeler yapmış ve şu neticeye 
geçmıştir · Bize kalirsa beyhude zahmet 

B. Daladier, korucularından bi- Ke~disini nihayet Manhittan=da teşkil ederek cenubi Amerikaya tur varmıştır: 
ri ve üç sene müddetle değişmez büyük bir gazinoda buldular. Güzel neye gitmiş orada orkestrası çok - Kuş beyni 200,000 prolopla· olur. Bu i şin sebebi mallımdur: Ku~ 
nazırı olduğu halk cephesini lanet- yedi kişilik bir Tirolyen orkestrası rağbet görmüş ve nihayet Manhat· zmadan müteşekkildir İşte bunun beyinli oldukları için 1 
le yad etmektedir. 

POLiTiK BAHiSLER 

Bitaraflık 
fındaki 

kanunu el 

münakaşa\ İn 

J;5) ugün bütün dünya~ 
~ kova ve Tokyoda 

zakerelerden ziyade 
şingtonda Amerika Müttehit. 
humetleri büyük Cümhuriyet~ 
isi B. Ruzvelt ile kongre yand 
lamento arasmda harici ve 
siyaset üzerinde cereyan etııı; 
olan büyük mübarcz~ye ehelll (. 
vermektedir . Amerikanın M p 
ve Asyanın büyük devletleri' 0 • 

smdaki ihtilafa müdahale ed~ d~! 
ağır basmağa karar verip ver rnı 
ceği bu mücadelenin varacağı rni~ 
ticeye ba~hr. ri~n 

.. t 
B. Ruzveltin kanaatine goı 

kenmez ham madde ve sanaf1 şe~ 
baları bulunan Amerikanın nıiisl llşa ı 
bel bir harpte lngiltere ile. f~brna 
ya silah ve harp malzemesı ." d u 
suretile yardım edeceğinin şı~ ~ 
anlaşılması bu devletlerin du~ ~ Yar. 
olan devletleri harbe girişıtle ha 
menetmeğe kafi gelecektir . 6ııl'dır , 
için bir barp vukuunda Amerİ~ val 
muharip devletlerden istediğin~ ola 
lah ve malzeme vermekte ser mu 
oiması içio mevcut bitaraflık ~
nunun tadilini istemişti. Mevcllt ~bi r: 
nun; harp zamanında parasını ~ ra 

d. ·ı ·ı 1 got .. verip ken ı gemı erı e a ıp t •çı t 
meği Üzerlerine aldıkları halde ha~ 
lngiltere ile F ransaya silah ve. rf1 naı 
zeme verilmesini menetmektedı:(ayı 

l · sı .. Kongrenin mebusan mec ı af ge· 
hurreisir,in tadil teklifini reddet r 
tir. Bunun üzerine Cümhurreisİ 1 İn 
lifi Ayan mtclisine vermişti. Af~ te( 
harici işle.r encümeni ekseriye!~ lıla 
bu teklifin müzakeresini getece,~ naJ 
tima devresine bırakmıştır · f-ILI ~eti 
met başka bir şekilde meclise ba 
teklifi yapsa bile meclisteki ek:t dı ı 
yetin gene reddedeceğini bi1diğ10 

son sözü B. Ruzvelte bırakmış11' ti~ . v ~ 
Cümhurreisi Amerikayı baŞ çı 

başa dolaşarak doğrudan do~'~ le~ 
fk .. . .. t eıııı· rn• e arıumumıyeyc: muracaa . l 

1.. .. erıO e~ 
ve bu suretle par amento u~ f b 
tesir yapmağı düşünmektedır · , 
kat Cümhurreisinin taraftarları ~ . 
bu meselenin bir daha karıştır' ıır 
mevkiiııin büsbütün sarsılmasıııı( trı , 
temiyoriar. Bunlar Japonya ile hg 

. . .. - ,~ l 
arasındakı harbı resmı say;ır ~ 

memleketlere esle ha ve . mühiıl1 ı; bi 
ihracını menetmek s~retılc 11'111 I 
bir muvaffakıyet ile B. Ruı~c rn. 

k.. . k etleil rn mev ıı ı yavaş yavaş uvv 
mf'ği daha muvafık lıir tedbir 

9 

ı.~ 
maktadırlar. 

aUGUNKÜ PROGRA~ 

TÜRKiYE RADYO DIFüZl~g5. iıı 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSU 

SALI - 1817 /939 

12.30 Program Vı 

12.35 TÜrk müziği l"e' () 
ı - .. ... ·s· ·.d· . . "ıı>'"' 

ser peşrevi. 2 - ad ettın 181• 
- Neveser şarkı - Hicranla ~1~1 
oldu. 3 - Selahatıin Ptnar ,,,,. · 
vent şaıkt - Hala yaşıyor .. ·1 ~51 

- Santur t~ e . . . . . . . . . . NihB' 
5 - .....• . .. . . - •il 

şaı kı - Körfezdeki dalgın _ suteıı5 11 
bak 6 - Neşetkar gücendırrı 

na · ııi1~ 
14.00 Memleket saat <ıY811' 

ve meteoroloji haberleri. Si'' 
13.1 5 - 14 Müzik Richaıd 

uss,ın eserlerinden - Pi.) 

19.00 Prc gram ı;oYc'' l 
19.05 Müzik ( Lucienne 

1 

plaklarından ) _ . 1 ııc>' 
19.15 Türk müziği (fo s• ııl~ 
20.00 Memleket saat ayaıy 

ve meteoroloji habeı teri. 
20. J 5 Konuşma 

20,30 Türk Mu-"ı!i {Kfa .,·~ f 



üZAML LAR ŞEHRiNDE 
et 

aşal İnsanlardan ayrı yaşamağa mahki'ım 
ya;, 
dakl 

ya de 
tebit 

edilen zavallıların hayatı 

~------------------ * 

etioıO 

yarıı 

ve Jı 

Cüzamlılarda da kilise vardır; ibadet eder
ler, sevişiı ler, balolar tertip ederler , ziya

fetler verirler , düğünler olur 

etıııeı 
.hetıı!PI' 

* ~-------~~------

M' Brezilyada Saa Polonun yanır.da 
tıeri • Poddre Bento şehri vardır. Bundan 

eder daha tabii bir şey olamaz değil 
ver~ rni? ... Fakat bu şehir bizim bildiği· 

acd1 tniz şehirler gibi değildir. içinde 
>İzirn gibi insanlar yaşamamaktadır. 

gôre Bu şehir cüza.mlılar şehridir. Bu 

03yi ~ şehire bir kere girenler bir daha 
miist~ışarı çıkamamaktadır. Buradan çık

e fıııı: tnaları için iyileşmeleri l.1zımdır ki 
. ver~bu da henüz imkansız gibidir. 

.sı 

şirııd Bu şehirde de bizim gibi ya~ı 
düşııı' Yan insanlar görürsünüz, fakat mu. 

jşflle~ hakkak hepsinin bir : marazları var· 
. e~ dır. Cüzam bu şehirde yaşıyan za 
erikti vallıların bazı yerlerini harabet miş 
iğİfle olanları korkunç. bir vaziyete sok· 

serlı' muştur. 

Fransadaki cüzamlılar Volbone 

civarındaki orm2nda hava almak 
hakkına maliktir. Bazan ıstıraplarını 

bir paviyonun beyaz klavyesinde 
söndürür. Fakat onların en mesut 
saatleri uyku zamanlarıdır. 

Geceleyin hayal içinde uykuya 
daldikları zaman müthiş felaketlerini 
bir müddet olsun düşünemezler .. 

Bizdeki cüzamlılara gelin<;e, bu 
zavalılar bir zamanlar Karacaahmed 
mezarlığında serbt-st yaşamakta idi. 
!er. 

Daimi bir tehlike halinde bin 
türlü işe parmağını sokan bu insan 
lıktan çıkmış mahluklar, bugün Ba
kırkkydeki akıl hastanesinin bir pav 
yonunda her türlü temastan uzak 
yalnız bir hayat süıüyorlar. 

lık kt' Malum olduğu üzere cüzam, sari 
e-vcot bir hastalıktır: Fakat ne şekilde si -----------
sını ( rayet ettiği malum df"ği ldir. Bunun 

go: İçin de tatbik olunan ye_ğ~ne usu~. 
aJde hastayı kat'i surette fecrıttır, Bu mu· 

rıı' B h. 'k" ve nasebetle Padre ento şe rı ı ıye 

tedi.r (ayrılmıştır. Biri cüzamlılar kısmı, di· 

eciısı ğ,ri de doktorlara ayrılan kısım. 
ddetııt' Brezilya bu miithiş afetle çok 
reisi 1"insani bir şekilde mücadele etmek· 
i. }..ya tedir. Bu felakete düçar .olan zaval · 

eriyeti lılar derhal r cüzamhlar mahallesine 

l ece~ naklolunmaktadır. Bu mahallede ga · e ,, . 
(··Wetle modern tesisat, sinemalar, spor 

ae~lise ~bahçeleri, gazinolar villalar var· 
j ek~t dır. 

bildiği~ Hastaların ailelerine de arzu et -
mıştır· tikleri takdirde bir daha dışarıya 

1 
bil~! çıkmamak şartiyle cüzamlılar mahal· 

do~'~ lesinde yaşamak müsaadesi veril
etf11 tnektedir. Mamafih hastalar mahal 

üıerilesindeki sıhhatlilerin miktarı yüzde 
dir . f be~ nisbetini geçmemektedir. 
rları 91 Cüzamlılar P'k ender olarak şeh 
rıştırı~ 1 in diğer tarafında oturanlsr ile te 
a~ırı 1( illa~ et.mektedirler. Ancak daima as · 

ıle iarı bır kaç adım aralık bırakarak 
yarıl~ hı1d11tta konuşmaktadırlar. 
ühill1°

1 
Patre Bentodaki cüzamlılar da 

~ rıııılı birbirleriyle sevişir fakat evlen 
Ruı'e tnezler. istikbalin kendilerine gül· 
vetleıı tnesini, sıhhat bulmalarını beklerler. 
bir ~ Cüzamlılar mahallesinde zaman 

Zaman balolar tertıp otunur ve za· 
v~llı hastala'r hu <>ğ'encelere büyük 

/ bır hevesle koşarak felaketlerini bir 
~I an İçin olsun unutmak isterler. 

O Brezilya hükumeti bunların acı· 
I ~ını unutturmak için çok insani bir 
~ 1·b b .. "'k ~ aşarmıya çalışiyorsa da en uyu 
tAWI felakete, en amansız afete yakal;rn · 
. 1yOr; ~ış bu zavallıların içtt>n gülmelerine 
z o~ lllJk~ oY ~ an yoktur. 
LJ F ranşada da cüzamlılar Valvone 

de cskj bir manastıra kapatılmakta 
~ır. Müthiş hastalık bu zavalıla rı 
11~.sarı şeklinden çıkarttığı liçin daima 
Vuc dl . . b" 

• .. ll arını ve yüzlerinı m ıvı ır 
!''1 ı Ottij ·ı 

.ıı~' ı e örtmektedirler. 
j.;8) ,ı "-----

~la 118~1 ._______ ___ _ 

I - f'JI titll)) .. 

4 ,,,,. ııil . HAnkara Radyosu erkek Kume ve 
· ı;s' /. eyeti. 

t:cJ e 2t.ıo K 
... ı·Jtll\ 2 onuşma 
ı ... ı ~ 1.25 Ne l ' k 
ır•' '> şe ı pla lar - R. 

Sl il;; .. t 'JQ Q k 
be! Qıırıi • r estra programının tak· 

. - M ·~~· tlıl Halil B en.delsson Bizıet hakkkın· 
311, ııl 2l 

5 
edı Yönetken tarafından. 

Şer· .4PMiiıik (Radyo Orkestrası 
5t'J a . raeı . 

aıd 2 
1ır11101 °rıus 1 - Monde ssohn 

- C. H dy Hebridler uvcr~ürü 
1 . ~I . 3ı} ·::.:t - Seııf oni Do mai()l 
cı ırıctc ıvnızik ( ş 1 ' n 111} c mbert'in Lied-

23 oo s 
s haın °11 aicln · h b la}ı\ıil s abcarleri Ziraat 
orsası (f . al k b. ' ' 

· 'Y<ıt) ' am ıyo - nukut 
23.20 f\,1 ·· 
'>·:J • U~ik (C 
,->.55 ... i · ·~7b'lnd) P.1) 

4 Yarı · · . · rı t.ı pr\)gra·m 

Hatayda kalkınma 
faaliyeti başladı 

- Biriuci sahifeden artan -

O gün kışladan Fransız milli mar· 
~ı ile Fransız bayragı inecek ve ye
rine istiklal marşımız çalınırken Türk 
bayı·ağı çekilecektir. 

Ankara: 17 (Telefonla) Hatay 
valisi Bay Şükrü Sökmensüer bugün 
Ankaradan Hataya bareket etti. 

Ankara: - Türkiye Cürnhuıiye. 
tinin ilk Hatay Valisi B. Şükrü Sök 
men süeri dün bir arkadaşımız ziya · 
ret etmiştir, Hatay davasının başın 
dan nihayetine kadar, Emniyet umum 
müdürü sıf aliyle uhdesine düşen va· 
zifeler i muvaffakiyetle başarmış olan 
yeni vali, bu tayininden dolayı ihti· 
sa.:;farını Ulus muharririne şöyle an

latmıştır: 

- Hatay valiliğine tayininizden 
mütevellit ihtisaslarınızı öğrenebilir 

miyiz? 
- Cjjmnuriyetin parlak rseri 

"üzel Hataya ilk vali olmaktan duy · 
duğum sevinç hislerini ifade eden 
acizm Hataya ve kahraman Hatay 
lılara yakın günlerde kavuşacağım 
dan dolayı da cidden bahtiyarım 
Bu vesile ile bana bu şerefli vazife 
yi tevdi buyuran çok sayin btiyük· 
!erime karşı duyduğum derin şükran 
hislerimi ifadr.yi de zevkli bir borç 
bilirim. Bu kıymetli teveccüh yeni 
vazifemde muvaffakiyet için başlica 

mesnedim olacaktır. 
- Yeni vazif enıze ne zaman ha · 

reket edeceks=niz? 
- Önümüzdeki pazartesi günü 

doğruca Hataya hareket edecek 
ve temmuzun 18 inci gunü akşamı 

Beylandaki abidede şühedamızın 

manevi huzuruııda kahraman Hatay· 
lıları selamlıyarak vazifeme baslıya· 

cağım. • 
_ Hatayda meskun bazı insan 

ların hicret arzusuna kapıldıklaı i 
haberleri vardır. Bu do~rumu~ur 

bu husustaki düşüncenız nedır? ve ~ .. . . 
,, r."mhuriyet muessesemızın - ...,u • 

d 1 arasında hiç bir mevzu. vatan aş ar 
f k ne de istisna kabul da ne ar ve . . .. 

etmediğini çok iyi bilir~'.nı~ c~~.hu-
. r· . . başka "turlu duşun· 
rıyet va ısının .. . . 

. . kA oktur. Cümhurıyetı· 
mesıne ım an y 1 . 

. . fk t adalet müessese en 
mızın şe a ve .. 
. . b'·t··n vatandaşlar ıçın se·, 
ıstısnasız u u . 

. t"fade edilecek feyız ve sa· yaoen ıs ı 

adet kaynaklarıdır. A • 

Eğer Hatay'da meskun bır 
. lar Hatay anlaşmasının 

takım ııısan . . . 
l .. k.. !erinden ıstıfade ederek 

bazı lU um , 
1 ba,.ka d"~re nakle kn·ar >u va arını .. ı-

Büyük Antalya kanalı 
bir merasimle açılacak 

Ziraat Vekili 
Antalyada 

Ankara : 17 ( Telefonla ) -
Büyük Antalya kanalı Cuma günü 
merasimle açılacaktır. Ziraat Veki· 
!imiz Bay Muhlis F rkmen'ın riyase· 
tindeki bir Heyet şehrimizden An
talyaya hareket eım:ştir . 

Maliye Vekilimiz Fuad 
Ağralı lskenderyede 

SURlYEDE 
Harbiye 

Vekaleti 
ve müdafaa 

lağv~dildi 

Halep : 17 ( Hususi muhabiri
mizden )- Şamdan aldığım malu
mata göre , Direktörler meclisi çı 
kardığı bir kararla hariciye ve mü
Jafaa v"kale!lerini lağvetmiştir ve 
bu iki vf!kalet kadrosuna dahil mü. 
dür ve memurlara yol vermiştir . 
Açığa çıkarılan memurlar arasında 

harici ye erkanından Ferit Ziynettin 
ve Mehmet Saraç ile müdafaai mil· 
liye müsteşarı Albay Yah~a Ha 
yati ve muavini Yarbay Mehmet 
lsmail vardır . 

İskenderun limanı 
tanzim edilecek 

lşkendurun, 17 ( Telefonla ) .
İskenderun limanı bu pazartesın 

d •t·b devlet limanları umıım en ı ı aren kt 
.. d .. 1..... eçmiş bulunaca ır. mu ur ugune g . . . .. . 

J •. k d 'd türk ve ın~ılız muk 
s en erun a k'k tt • tet ı a an 

hassıslarının yapacagı .. 
sonra hazır la.nacak projeye gore 

· na ·başla. modern bir limanın ınşası · .. 
• .. l"k j !erin yu madan evvel her gun u ş . 

. . b den tesısatın ! rütülebilmesi içın ıca e . . 
k ·· etmıştır. 

derhal yapılması ta arrur . 
f b !d bazı lıman 

Bu m.:yanda stan u a . d 
vasıtalarının muvakkaten Isklen erlun 
. .. .1 · karar aştırı · 
lımanına gonderı mesı 

1 1. ında derhal 
mıştır. skenderun ıman db" I 
ittihazına lüzum görülen te ır er 
alınırken bilhassa Ha tay'ın anav~ta
na iltihakiyle İskenderun hinter an 

d • . laşılmaktadıı. 

lngiltereye gide
cek havacılarımız 

İstanbul : 17 - Daily Teleg· 
rcıphe adlı İngiliz gazetesinin bildir· 
diğine göre, Türk bombardman tay· 
yuelerinden mürekkep bir hava fi. 
!osu birinciteşrin başında İngiltere· 
yi ziyaret ede-cektir. Filo, memleke
timizin ilk askeri kadın layyarecisi 
olan Atatürk kızı Sabiha Gökçenin 
kumandası altında olacaktır. Filonun 
bütün pilotları tamamiyle kadın tav
yareci!erimizden seçilecektir . Türk 
tayyareleri bgillert-ye giderken Ati· 
na, Sof ya ve Bükreşi de ziyaret 
edecektir . 

Bütün hunları göz önünde tutım li . 
ananlar umum müdürü B. Raufi Man. 
yaslı yakında Hatay'a giderek tel· 
kikler yapacaktır. İskenderye : 27 ( Radyo )- Tür 

kiye Maliye Vekili Bay Fuad Ağ 
ralı İskenderiyeye gelmiş,merasimle 
kaışılanmıştır . Kalabalık bir halk 
kütlesi Türk Maliye Vekiline teza· 

mın genişliyect"gt an 
Tensik kararmdan yalnız üç si · .--------------------~~---------: 

tajiyel' konsolos istisna dilmiştir . 1 sı· nemada 
· hürat yapmıştır . 

Bunlar, Adnan Atası, Esat Harun Asf~l 
ve Avnullah Cabiridir . 

B kşam iki fevkalade şaheser 

• 

Dahiliye Vekilimizir. Bi
lecik Valisine il tifa ti arı 

Ankara: 17 (Telefonla)- Bile· 
cik Valisi B<'y Ali Rıza yaşının had 
dine vusulü dolayısile tekaüt edil· 
miştir. Bu vesile ile D<ıhiliye Veki· 
limiz Bay Faik Ôzt!"ak kendil<>rine 
çok iltifatkar bir yazı göndermiş 
!er, 41 senelik meslek hayatında 
gösterdikleri muvaffakıyetlerden do 
layı teşekkür etmişlerdir. 

lrakın polis 
'umum müdürü 

İngilterenin deniz aşırı 
müdafaa şefi Varşovada 

Londra : 17 (Radyo) - i ıgil
terenin deniz aşırı müdafaa şefi 
general lronsi Var~ovaya gitmekte· 
dir. Bu ziyarete hususi bir ehemmi· 
yet veriliyor. 

Prens Pol dün İngiltereye 
hareket etti 

Belgrad : 17 (Radyo) - Yugos 
ya Kral Naibi Prt"ns Pol ile Pren· 
ses Olga lngiltereye hareket etmiş
lerdir. İngiltere Kral ve Kraliçesi· 
nin misaftri olncaklardır. 

Haşin Ülvi Lübnan 
yo\ unda bir tabança 
kurşunu ile öldü 

Siyonist fed~rasyonunun 
lngiltereyi protoslusu 

• 
Halep : 17 (Hususi muhabirimiz 

den) - Meı:unen Bağdaddan Lübna ı 
na hareket eden Ira~. polis umum 
müdürü Bay Haşim Ulvi Suriye hu 
dudu yakınlarında tabançalarından 

çıkan bir kuışunla ölmüştür. 

Londra : 17 (Radyo) - Büyük 
Britanya Siyonist federasyonu mu. 
haceretin muvakkaten meni hakkın 

daki fnğiliz kararını protesto etmiş
tir. 

Müteveffa, hemşiresile birlikte 
otomobilde gelirken tabançasını ka 
rışdırırken bu kaza vukua gelmiştir 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczahanesidir 
Irak hükumeti tahkikat yapmak 

tadır. 

Mevsiınin En Müthiş F eıcialar ve 
Heyecanlı Maceralar Şaheseri 

En 

r Ben -Öldürmedim j 
Muazzam ve Harkul8de fllml görmek üzere bilaistisna 

Bütün Adana Halkı Muhakkak 
BU AKŞAM 

YAZLIK Si NEMAYA 
Gidecek ve En BüyUk Facia A rtlstı 

Varner Bakster 
Tanıfından Emsalsiz ve çok hazin bir laızda yaıatılan senenin bu Sinema 
Abicicsırıi gormekdcn kendilerini men edcnı iyec eklcrdir. Katıyetle ıddia 

edi ,) onı1. ki hu ayarno Bir Stnema Şahaserl \'du·imizcle pcl{ a z 
Göslerilmiştiı. 

AYRICA: En Yeni Dünya Haberleri 

Ehemmlyetıe Nazarı Dikkate : 
B uy uk !'cdckarlıklarl:ı getiril en bu mll'iLl 'sna filmi hcrkc'iin giircLilmc~i ıçın 
fi:ı.tl :u·dn hiç zam yapılnıamı ~tır . KiŞE l' rkcn aı,· ılal• ağından Masalarımzı 
c\"\"cillcn i:-gal edilmesi \'c kalaballğa nı c:~· llan v crilmc:nwsi ı· İla olunur • 
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verdikleri hakkında aldığınız haber 
ler ~·doğru ise: Türk Cümhuriyetinin 
vatandaşlar için devamlı refah ve 
saadet vadeden geniş ve sıcak şef 

kat ocağından kendi rıza ve i hti · 
yarlariyle r ayrılmak . istemelerinin 
manasını anlıyamadığımı ifade ede· 
rım. 

Ayni zamanda Lıı insanları }'tıtl 

J ('ğl şt irnıenin guçlüklnine 'e sıkın · 1 

tılarına ve meşk fık aki\ıetlerine kı!n 
dilerini kaptırmak için ne gibi te 
sirler altında hareket ettiklerini de 
kestiremiyorum. inanmak istemediğim 
böyle bir karar karşısında muahe
de hükümlerine: sadakate mecbur 
olan Cümhuriyet valisine bu hadise 
ye' teessüf dmek ten vt bu zavallı 

insanlara acımaktan başka yapıla· 

c..ak ı ş k.1 I ır mı?,, 

u a _ 1 _ 

( ç·ft Kumrular ~iliane harvey-henry garat 
) \ . 

temsil edilen harikulade komedi 
Tarafından ~ 

2 
_ 

Meşhur çalgıcı Hoboy tarafından 

( ç~~~~~r~v~serg~~~Şl ) 
---------..:-.. --d:-d:.t~Vantilatör ve hususi tertibatla çok 
DiKKAT : - Smema mutea 1 

• • k" d" 
serin\eştırılme te ır 

Yaz tarifesi 
Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 

1 O kuruştur . Balkon 25 kuruş 
Duhuliye 15 ,, • • n 

Asri 250 
Telefon 

--------------~10~4~43~----------_...---------

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli 
Mükellefiyeti Müdafaa 

Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:7 6/ 1939 

Neşri tarihi: 16 6, 1939 

- Llünden artan . 

h . ve hiç kullan lmamış yeni bir motörlü 
. d. . rtları aız . .. . d k" 

Ordunun ıste ığı şa .. b' f t tesbit ve o senenın butçesın e os 
h na gore ır ıa 1 'hl 

vasıtanın değer pa .. ası .. .. ıtalara cins ve markaları, yapı ış tarı e· 
·ı d.. motorlu vas 1 .. b"t terı İr. Alınan ıger . . a fena bakılmış olma arına gore u çe· 

ri, az veya çok kullanılmış, ıyı veimak üzere veril~cek kıymetin ne suret· 
de yazılı değer pahadan aşağ~/ de yazılı nizamnamede tesbit edilir. 
1 kd. _J·ı w' 36 ncı ma e . . . b . 
e ta ır e :ıı ecegı k tten aşağı veya yüzde yırmı eşın • 

. .. konul~n ıyme .. .. 1 b·ı· 
Komısyon butçeye h "k k fiatla motorlu vasıta a a ı ır. 

k f le da a yu se ' . . A M" 
den fazla olmama şar 1 t •"zde yirmi beşten ziyade: ıse Mıllı U· 

K d. d'len kıyme > u 
omisyonca tak ır e 1 f k . ı nmak lazımdır. 

d · va a atı a 1 d b"t" afaa Vekfüetinın mu .. ~ b. k akil ve cer vasıtaları mevcu u un 
9 _ Motorlu, ıne ' n 

Madde 3 A çalarile beraber alınır. 
teferruat ve yedek alat ve pa~k·k ve tesbit olunacak kıymetleri alın1n 

Bunların komisyonlarca ted·ı·ı 
il · ·ıave e 1 ır. ı M'IJ' vasıtaların bede erıne 1 I otörlii binek nakil vasta arına ı ı 

Madde 40 - Aşağıda yazı .ı m. 
.. .. f' f tatbik eddmez. . . 

Mudafaa mukell" ıye 1
• • • • 1. mahsus binek otomobıllerı, 

ı C.. h Reismın ıstıma ıııe . l ı. 
- um ur .A b"tçderle idare olunan daıı eler e ue-

A ")hak ve husu~• u t .. I" lI - Umumı, mu . . ·· müesseselerde bulunan mo or u 
1 h" metlt:rını goren H . k 
ediyelerle ve amme ız . ıikdarları İcra Vekilleri eyetı a 
. • 1 "hııınet ve n 

bınek ve nakıl vasta arı · 

rarile terbit olunur,,, . k vele akd~den şahısların posta işinde kul· 
l1l .- Posta idaresıle mu a 

1 . k"l vasıtaları. h 
andıkları motörlu na 1 .. •• h r türlü nakil vasıtalarının azar-

M .. r· ve motorsuz e b' . 
Madde 41 - otor ~ d ft 1 kaydedileceği ve kanunun ıı ın -

d · t snıf ve ~ er ere d"I b'I ki · a rıe su retle tahrır, a . b tt'kçe ne suretle cel b c ı e ı ece en 
ci ınoJdesindc yazılı hallerde ıca e ı 
nizatnname ile tesbit olunur. NCl 

ALTJ FASIL 

d · ve Hava yollaı ında ve Deniz ve Hava 
D . il oda enız . 
emıryo arı ' ı· !arda tatbik olunacak Milli 

talarında ve ıman . . . 
vası Müdafaa Mi.ıkelldıyeıı 

M
. B'rinbi maddede yazılı hallerde şirketlere veya şahıslara 
adde 42 - 1 

• h il f' nlannın 't d . il .1 deniz ..,öl nehır, kanal ve avayo arının ve ıma 
aı eınıryo arı e, ·• o ' . , . 

~· ·(Sonff Var) 9583 



TORKSôzu 

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : Tüm Satın Alma Komisyonu Reisliğinden 

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 peynir 
Kuru soğan 

Patates 
Dört yıldız un 
Beyaz sabun 
Soda 
Çay 
Mercimek 

Eretli ve Zonguldak maden 
kömürü. Lave ve kriplc. 
Benzin 
Mazot 
Gaz 
Va~um yağı 
Grrs yağı 

Azami Kilo 

35000 
7000 
3500 

4000 
500 

1000 
800 

2000 
800 
850 
250 

3000 
500 

4000 
4000 
2000 
!500 
1000 

25 
500 

50 Ton 
200 Teneke 
350 " 75 " 
30 

" 
200 Kilo 

Muhammen bedeli 
Kuruş Sm. 

9 50 
40 ()() 

100 00 

25 00 
24 00 
30 00 

5 00 
17 50 

10 00 
40 00 
25 00 
27 50 
35 00 
6 00 
6 00 

10 00 
35 00 
12 50 

400 00 
10 00 

2500 00 
285 00 
137 50 
280 00 
450 00 

24 00 

Oipozito 
miktarı 

Lira Kr, 

249 37 
210 00 
262 50 

75 00 
7 50 

22 50 
3 00 

26 25 
6 00 

25 50 
4 69 

61 88 
13 12 
18 00 
18 00 
15 00 
39 38 

9 38 
7 50 
3 75 

167 50 
42 75 
36 10 
15 75 
10 12 
3 60 

Gün ve saalı 

20-ı-939 perşembe 

günü saat ıO 

21-7 939 cuma 
saat 10 

22. 7-939 cumınttsi 
saat 10 

Cimi Mikdarı Tutarı İlk teminat ihalenin 
Gün Tarihi Saat 

Sade Yağ 10.300 11815 886.33 Pazartesi 3117/39 9 
Yulaf 700.000 247~0 1858.57 " " 1 o ,, 
Adanadaki Askeri birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlarile tutarları ve ilk teminatları Y~ 

kelem iaşe ve yem maddeleri kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. ihale gün ve saatları hizJI"' 
gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmesi Adanada Tüm Karargahında Satın Alma odasında yapılacaktır. 
3 - Teklıf mektupları eksilme için belli edilen saattan bir saat evvel komisyon riyasetine ~ 

bulunacaktır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler lstanbul, Ankara Levazım Amirlikleri Salın Alma Komi~yoa1.~ Adana Satın alma komisyonlarında her gün görebilirler. 13 - 18 - 23 - 28 ~ 

Seyhan Marif Müdür Adana Belediye Riyasetinden' 
lüğünden: 

Merkez ı~tiklal Okulunun (587) 1 - Belediye tahsildatları için ( 6000 ) cilt makbuz bastırıl~ 
lira 96 kuruşu bedeli keşifli tamira- şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur, _ ..J 
tı 27 Temmuz 1939 Perşenbe günü 2 - ihalesi temmuzun 24 üncü pazartesi günü saat onda bel" 
saat onda ih~le edilmt'k üzere açık daimi encümeninde yapılacaktır. 
eksiltmeye konulmuştur 3 - Beher cilt makbuzun muhammen bedeli onbeş kuruştur. 

lstekliloin % 7,5 teminat makbu 4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile ( 67) lira ( 

zu ile birlikte ayni gün ve saatta Vi kuruştur. 
layet Daimi encümeninde hazır bu. 5 - fetekliler yatırmış oldukları teminat para makbuz!arile i 
lunmaları, keşif ve şartnamesini gör· nü daimi encümene, şartnameyi ve numuneyi göı mck isteyenler h 
mek için de hergün Kültür Direktör- .4 belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 8-13-18-23 

lüğüne başvurmaları ilan olunur. 

8 - 13- 1~-23 10829 

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

Adana erkek okulu Öğretmen 
direktörlüğünden: 

Cinsi Mikt(\rı Muhamm~n B. Teminatı I~ 
1 - Adana ziraat ve makinist mektebinin 940 mayıs sonuna kadaı 20 kalem muhtelif erzak ile bir kalem 

mahrukat ve beş kalem yanıcı ve yakıcı maddelerin 6-7-939 tarihinden itibaren hizalarında gösterilt'n gün 
ve ~aatlarda e\csiltmeleıi yapılmak üzere açık eksiltmeye 15 gün müddetle konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme vilayt't ziraat müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye giıecckluin 2490 sayıİı karıur.un 2- 3 üncü maddeltri n•ucibince lazım olan vtsaik ile 

o/o 7.5 nisl::etinde muvakkat ttmirıatlarırıı c~silıme saalından tnel mal sandığı ı : a yatnmalan lazımdır. 

Hususi Riyaziye dersi 1 
Orta bir , iki , üç ve Lise dör· 

Ert'kli veya 
Zonguldak maden 
kömürü Lave veya 
kriplc 50 ton 2500 ton 94 

dürıcü sınıflarının hususi Riyaziye 

4 - Şartnameyi göımtk isteyenler ilan miiddeti zaıfırıda pazardan ma<.la htr gün Adana ziraat mtktebi 
müdürlüğüne müracatları. 6-10-14-18 10824 1 

dersi almak arzusunda olanlar 
Adana Seyhan matbaasına müra. 
caat ediniz. Posta kutu ( ~9 ) 

Çukurva Harası Direktörlüğünden: 
Hara ihtiyacı için aşağıda miktarları yazılı mevaddi müştaile ve mu

harrike açık eksiltme ile satın alın11caktır. 
ihalesi : 20 - 7 - 939 ptrştmbe günü saat 11 de Ceyhan belediye 

salonunda içtima edecek hara alım, satım komisyonunda yapılacaktır. 
Muhammen kıymetleri mecmuu ( 2479 ) lira 51 kuruştur. 
Muvakkat teminatı 185 lira 96 kuruş olup hara veznesine yatırıla· 

caktır. 
Şartnamesi hara müdürlüğünde görülebilir. ve İ4Jteyenlere verilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad. 

delerinde yazılı vesikalariyle birlikte belli gün ve saatta komisyona 
müracaatları, 6 - 11 15-18 10823 

Muhammen Tutarı 

Cinsi Kifo Kilo Fi. L . K. 

B. B. marka makina ya~ı 150 43 64 50 
c. 

" " " 
300 38 114 00 

Gres yağı ( 13 tcntke) 208 24,5 50 96 
Valvalin yağı ( 16 " ) 256 2637 67 45 
Gaz y~ğı ( 10 ,, ) 147,5 18,40 27 14 
Bt-nzin ( 100 " ) 1250 22,56 282 00 
Mazot ( 1266 " ) 19000 9,86 1873 40 

YEKÜN 2479 31 

T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM fYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 il 1000 il .5.000 • 
8 il 500 il 4 000 • 

16 • 350 il 4.000 " 
60 .. 100 • 6.000 • 
65 " 50 • 4.750 .. 

250 . • 25 .. 6.250 • 
435 32 000 

T. lı Bankasına para yatırmakla, yalnız. para biriktirmiş olmaz, ~yni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

e:ı wwwu;:c 

1 Satlık Fabrika 
Reyhaniyede Ağrı Caddesinde 

satılık fabrika. iki motör, biri 28 at 
ve diğeri 15 at kuvvetlerinde, iki 
taş ~irisi urı ve diğeri bulgur için. 

Bir buz makinası bütün ihtiza 
larile. 

iki çırçır. 
Arazi 500 m. murabba, bina 

sı ile beraber. 
Arzu eden Reyhaniyede Jak 

Flokosa müaacaat edebilir. 
g. aş. 7-~.J 10801 

Sa ti ık Traktor 
Hof f'~r markalı bir seneiş 

lemiş elyevm Dolaplı köyünde 
çalıştırılan traktor satlıkdır. Al · 
mak isteyen arzuhalcı Emin 
Akcan vasıtasile Kozanlı Şeker. 
ci Ahmede müraceat etsin. 

1 - 3 G. A. 
01864 -----------

3 10851 ----------
Adana askerlik şübesi 

Başkanlığından : 
1 - Malul subay ve rratın şehit 

yetimlerinin 939 senesi tütün ikra· 
miyesi 15 - Ağustos - 939 dan 
itibaren tevzia başlanmıştır. 

2 - ikramiyeye müstahak olanın 
yedinde resmi senet nüfus hüviyet 
cüzdana ve 3 adet fotLığrafla birlikte 
askerlik şübesine müracaatları ilin 
c.lunur. 

--~~------------------...._ 

K~yıp mühür 

Namıma aid, birinci ve ikinci 
noterlikten musaddak mühürümü 
2 - 7- 939 tarihinde kaybettim. Bu 
mühürle Adanada tüccar Mustafa 
Akkoyuna 1190 lira ve Selanik mu. 
h<ıcirlerinden Bedri Yahya Duyma· 
za 1725 lindan başka . kimseye 
borcum yoktur. Ka)·ıp mühürün hük 
mü olmadığını i1ao eylerım. 

A-Jana Yemişli köyünde 
Abdullah Koca 

Acıderedeki içme Ma
. den suyu açıldı 

Her gün Misis Acıdere istasyonuna 
•• tren gider gelir uç 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 
12-26 10785 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Gıda maddelerinı satan seyyar satıcıların ve halk ile temas eden hizmet 
erbabı işçilerin sıhhi muayene yaptrrırarak vesika almaları Belediye kanu 
nunun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrası muktazasmdan bulunmasına göre 
sıhhi vesikaları bulunmayanların temrnuz 939 sonuna kadar Belt-diye 
baştababetine müracaatla sıhhi muayenelerini yaptırarak vesika almaları, 
aksi takdirde haklarında kanuni geretinin !yapılacağı ilin olunur. 

16 - 8 21 10889 

ille 

Okulumuzun 940 senesi ihtiyacı için yukarda cins ve mikt•''.'.& ;im 
maden kömürünün 111711939 tarihinden itibaren orı beş gün müd~ ar 
siltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün ~ ku 
evvel o~ul idaresine ve 26 inci çarşamba günü de saat dokuzda k'j mü 

rektörlüğünde toplanacak ihale komisyonuna teminatfarile birlikte rJJI' ve 

atları ilan olunyr. sur 
1os4 14-18-22-26 

me 

--------------------------------------~" lun ' say 
dile 
has Yepyeni bir tesisatla 

VE. YENİ MÜSTECİRiN lDARESINDE 

Çiftehan .. 
Kaplıcası faaliyete ge ~~ 
Banyo - Lokanta - Gazino - ot :'.; 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek İ J ~~ 
yüzde 50 tenzilat yapı ~ 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz 

Göreceksiniz ki: ~ 
ÇİFTEHAN KAPLICASl1 ~~ 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcala'!d~ 
Yüksek zengin bir tabiat hazine51 ~ 10 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesaoe ~ş 
Karaciğer ve mide ağrı,arından . kurtuırnalı, k 

Birkaç gününüzü burada geçit1 ~ 
i Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran katac'~ ~ 

Ura 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız __/ ~ 

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

iti 
:ıcr''' d 

yatak .. b 

ta 

Büyük istifa.-leler görecek, memnun kalac•IC~ 
Çiftehan r. aplıcasını bug~İ 

haliyle bir kere görünLI J 
10631 ~JI 

U • . t rfl"" mumı neşrıya •• ıa 

Macid GuÇt~ 
Adana Türksöri ot• 


