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Amerika efkarıumumiyesi galeyanda 

BiTARAFLIK KANU· 
NU TADiL EDiLMELi 1 
Amerikan siyasi mahafili , Matbuat 

diyorlar? ve Amerikalılar ne 
Nevyork : 20 - a . a. - Bitaraf

lık kanununa müteallik miırakerelerin 
tehiri kararı hakkında mütalealar ser· 
deden Nevyork Timcs gazetesinin 
bu sabahki başmakalesinin ünvanı 

şudvr : 
'' Harbe davet ,. 
Bu gazete diyor ki 
" Bu. mutaarrız millctlcıi fütuhat 

l<1rını tahakkuk ettirmeleri için açık
tan açığa harbe ve yahut harp teh
didine davet etmt:k demektir . 

Ayni gazete, ilave ediyor : 
" mamafih mutaarrız milletler zi

mamdarlarının bugün tıpkı 1917 se
nesinde olduğu gibi Amerikanın dün
yanın her tarefında himaye etmege 
mecbur bulunduğu bir takım hayati 
menfaatleri mevcut olduğunu ve bir 
harp zuhurunda bu menafiin her 
halde mütteessir olaca~ını anlama· 
lan fevkalic1e mühimdir . 

Mutaarrız milletler zimamdarları , 
Amerikalıların demokrasi ananelerine 
temamile dadık olduğunu ve hiç bir 
" Bitar&flık kanunu ,, nun Amerikan 
mılletinin tabii menfaatlerine lehtarlık 
etmesine mani olamıyacağını da an
lamalıdırlar . 

Vaşinıton: 20 - a. a. - B. Ruz· 
vclt , Bitaraflık kanununun yeniden 
gözden geçirilmesi hususunun hali· 
hazırda A~an Meclisi tarafından mü. 
zakere edilmesini temine muvaffak 
olamamış olduğundan şimdi Ameri· 
kan efkarı umumiyesini kongrenin 
tatilini müteakip Amerika dahilinde 
yapacağı seyahat esnasında iradede
ceği nutuklarla kendisine celbetmeğe 
çalışacaktır. 

Riyaseticümhur dairesi namına 
söz söylemeğe selahiyeıtar olan bir 
ıat , 13. Ruavelt'in parlamentonun 
1940 ~enesi ikincikinununda işe baş· 
lamasından · evvel Bitaraflık kanunun· 

Nevyorkl•n bir gilrUnu, 

da tadilat yapılmasını harici vaziye
tin zaruri kılmcıkta olduğu mutalea
sında bulunduğunu ve hari:::i ahval 
ve şeraitin parlamentonun davetini 
iltizam etmekte olduğuna hükmettiti 
takdirde parlamentoyu fevkalade bir 
içtimaa davet eylemek hakkını mu
hafaza etmekte olduğunu sö}'lemiştir. 

Vaşington : 20 - a. a. - Bıta
rafhk kanunu hakkındaki müzakere· 
lerin ~ehirine müteallik olan karar 
dolayısile mutalealarını serdeden A· 
yandan Pitman , efkarı umumiyenin , 
idarenin programı lehinde olduğuna 

kani bulunan zevat miktarının art
makta oldugunu 'e her hangi bir 
hükumet tarafından şiddetli bir taar· 
ruz vukua geldiği takdirde önumü1.· 
deki içtima devresinde idarenin vasi 
mikyasta kendi programı lehinde rey 
elde etmesinin kolay olacağını , zira 
böyle bir taarruzun kongre azası 

üzerinde tesir icra ederek onların 

düşüncelerini tadil edeceğini beyan 
etmiştir. 

Eğer böyle muhteınel bir taarruz 
ıımumi bır harbe müncer olacak 
olursa B. Ruzvcltin yalnız bitaraflık 

meselesini gözden geçirmek içm de· 
ğil, idareye zaruri gorülen bütün se. 
lahıyetleri vermek için kongreyi hu
susi içtimalar akdine daı et alrnesinin 
şuphesiz olduğu hey an edilmektedir. 

Demokrat Ayandan Pr.pper , 
bitaraflık meseı~~i hakkında milldin 
arasına müracil8t e4ilmesine temıı 
mile taraftar olduğunu söylemiştir . 

Demokrat Ayandan Green şöyle 
demiştir : 

Dün akşam ittihaz edilmiş olan 
karar, l:u memlekette sulhü seven 
fere ve onlarla beraber cihandaki 
sulhu sever milletlere indirilmiş 

ağır bir darbedir 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~ 
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Ş Ü R A S 1 Antalyadaki muazzam 
F ALiYETi inşaatın küşat • 

resmı 

Komisyonların görüşme
leri dünde devam etti 

k Ankara : 20 {Telefonla) - Plan 
0 n1isyonu : Türkiyede tahsilin ana me 
Seleleri üzerindeki görüşmelerine de· 
varn et . . 

mıştır, 

.. İlk Öğretim Komisyonu Marrif 
rrıud " · 1 • 
1 1

• urleri ve ilk tedrisat müfettış erı 
a •mat .. r· namesi ilk okul programı uze-
ındek· . · ık 
0~ 1 tetkikler:ne devam etmış, ı 
~rctim· . k k ları •n masreflaı ı ve gelır ayna · 

~;scle~i üzerinde çalışmıştır. . 
incel ta oğretmenler talimatnamesı 
tadil ~tnerek üzerlerince yapılan bazı 

a ın lırıtrn tımumi heyete arzı kararlaş· 
lirrıatış orta okul ve liseler inzibat ta· 
rn name . . 1ttır, sının müzakeresine başlan· 

a •a • ko · ltıları .. mısyonlar müfredat prog· 
ctrn· uıcr d ış L. ın e çalışmalarına devam 
ok ' Qitk· · 
11 

una" ik· a başka yabancı dıller 
de rıakıcd 1 okulun birinciden ötekisi· 

d
ersi ~okı'cck talebenin yabancı dil· 
en o "'masi t ı· . . -6CÇitrn· • a ımatnamesını goı· 

'Itır. 
- Gt .. 

rısı ikinci sıbilede -

Ziraat Vekilimiz, tesisleri 
açdı Başvekil namına 

Antalya : 20 ·a.a.· Dün Antalya 
sı :vinçli bir gün yaşamıştır, Evvelki 

giin şehrimize gelen ziraat vekili ile 
vakıflar U. müdürü ve refakatlerinde 
ki zeval tarafından vakıflar idaresinin 

su kanalı zeytinliği 48 dükkandan iba 
ret demirciler çarşısı ve zira~t vek~
leti tarafından tesis edılen narencıye 

ve sıcak iklimler nebatatı ~ecrübe is 
ıasyonlarının açılış merasim• ya?ı.lmış 1 
tır. Merasimde vali, asker: ve sıvı! er 
kan, şehir teşekkülleri ~ensupları ve 
kalabalık bir halk kütlesı hazır bulun 

muştur. 
Ziraat vekilimiz merasimi açerken 

namlarına merasimi ;tçmağa memur 

edildiği sayın başvekilin antalyalılara 
selamlarını tebliğ etti bir taraftan bu 

1 

iltifat diğer taraftan çok sevinçle id 
rak edilen mazhariyetler Antalya ida 
çok derin memnuniyet tevlit etmiştir 

Vakıflar idaresinin açtığı su kana 
lı Antalyanın geniş arazisini ~ul<.ıya
caktır zeytinlik bu sahadaki nıühim 

i~tidaıiın inkişafına rehberlik edecek 
tır . Çarşı Antalya için yeni bir ziy· 
n~t ve uınran eseri olrnııştur. Naren· 
cıyc ve sıcak iklimler nebatları ista~ 
Y.0nla~ında müsbet neticeleri pek de
rın .ala~a ve hazla görülen Narenciye 
nevıle.rı ve pirinç, jut. recinüs, susam 
~e saır n.ebat cinsleri üzerinde ırıühim 

eneme ımkanları hasıl olmuştur. 

Sayın vekil ve refakatlarındaki 
zevat şerefine zeytinlikte bir kahvaltı 
halkevinde vakıflar idaresi earaf ından 
ve park gazinosunda da ticaret oda 
sınca birer ~iyafet verilmiştir. 

Ziraat vekilim ız demirciler esnafı 
solak ve murtunn köyliileri ile hasbı 
hallerde bulunmuş koylülerin su ve 
kereste ihtiyacı üzerinde taleplerini 
dinlemiş ve not almıştır. 

~·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·"'1 
; f ngiliz Akdeniz ! 
. f·ı i t ı osunun baş ! 
! kumandanı Is- i 
• i tan bula geliyor ! 
• ! 
• • 
• Londra 20 (a.a.) _ Bu 1 
! gUn avam kam•ra•ında 1, i 
! çl partl•I mebu•larından e 
! Seymour Cock•, lnglllz i 
! hUkOmetinin Atlna, ıstanbut i 
! Yarna, Köslenca ve Odesa i 
! llmantar1na nezaket ziya i 
t retlarlnde bulunmak Uza i 
ı re hnrp gemllerl yollama. i 
• yı du,unup dU •Unmedlll i 
. hakkınd• hUkOmetten bir 1 
• sual •ormu•lur. e 
! Amlralllk dairesi par. i 
: lemenlo mu•ıe,arı B. S- i 
. hake•peare, bu suale a- t ! t•i•dakl cevabı vermı,ur i 
i '' - Bu •Y ba,ında Ati: ! 
i na ziyaret edllrnı,ttr. Ya- t 
i kında dliar Eten llmanıa. i 
i rı da ziyaret edllecektlr i 
i Akdeniz flloau ba•k~- ! 
i mandanı, aju•tos bldaye e 
i tinde, amiral gemisi ile I• i 
i l•nbul• gidecek va dlier • 
i bir saffıharp gemıaı de t 
t bu ••nada bir nezaket ve ! 
i do•lluk zıyarellnde bu. t 
i ·lunmak Uzare lzmlre uı t 
i rıyacaktır. i 
. Rom•nya, Sovyet ve i 
t au,ıgar llmanlarınm ziya. i 
. re f için verllmlf bir. k - i 
• rar yokt a · t ur. Bu Zlyaretler • 
i J•nl proıramlara ithal _ i 
t lunac•ktır. 0 ! 
·~·~ -... ~............ . ..................... ~: 

Alınan h __ a_v_a_ nazırı 

GOringe 
sui·kast 

Paris : 20 - ô . vr gaıetesı d .. 
Almanya da bir suikast teşebbüsü u~ 
haber vermektedir B nu 1 T . u gazetenin 
ngı ız menbaiarından Ölrre d'ğ· 
~ Al 6 n ı ınc 

gore, man hava nazır 
G .. · 1 mareşal 

orıng bir suikaste maruz k 1 
tır . a mış· 

Mare-şal Berlinde Al · ' man hava 
nezarctı önünde otomobilind . • 
nezaret b' . enn ınıp 

ınasına gı 1.,. 
meçhul u· d rece51 S!rada 
. ır a am ateş etmiştı'r G" 
rıng 'k · o· • suı astçının ateşe h 1 
ğını vaki' d .. .. aıır andı-

m e gormuş ve bir ka 
sığınarak muhakkak bir ·r pıya 
kurtulmuştur Al o umdcn 
b 

· man menbal · 
u hus~sta b' 

1 
~ • .111 ıse 

. ır ma umat tır. vermemiş 

Berlin : 20 _ 
f · a. a - Rr 'd 

te tış seyahatine d . n e 
. evam eden G .. 
rıng hususi yatiyle d.. k 

0 

isburga gelmiştir. un a şanı Du 

Mare-şal bugiin R h 
d k' h' ur avzasın· 

a ı ne ır ve kanalla .. . 
h 

. r uzerınde ıe-
ya atıne devanı edec~kt' ır. 

Cevad Açıkaltn 
Hataydan döndü 

Antakya : 20 a. a . _ F evkali 
de murahhas Cevad Açıkalın A 
karaya hareket etmiş fskerıd n. • er un 
ıstasyonunda vali, eski konsolos· 

larımız, albay K~natlı, askeri v 

mülki erkan, parti, halkevi, beled~ 
ye başkanları tarafından uğurlan· 
mıştır. 

Bay Cevdet Kerim 
İnccdayı 

. Sinop mebusu Bay Cevdet Ke· 

rım ln~e~ayı dünki Tor.Js ekispresi 
I~ ~chrımızc gelmiş ve garda kendi: 
aını karşılayan partililer ve dostla· 

rile bir müddet konuş.foktan sonra 

Hatay bayramına iştirak • • 
ıçın 

Kamutay ve partiyi tem 
sil eden heyetler geldi 
Ankara'dan gelen heyetler dün 

hararetli bir şekilde karşılandı 

Hatay bayramında Büyük Mill~t 
Meclisini temsil edecek. Kamutay 1

• 

kinci reisi Bay Şemsettin Günaltay 

riyasetindeki, Bay Halid Bayrak ve 
Bekir Kaleli den müteşekkil heyetle 
Partimiz Genyön Kurulunu temsil e
den Doktor Zihni ve Bay Hamdi den 

mürekkep heyetler ıiün~ü T~ros ekis· 
presiyle :şehrimize gehnrşlerdır. 

Heyetler dün garda Belediye rei· 
si Kasım Ener ve Parti namına Hal
kevi reisi Bay Nevzad Güven, Partili
ler, Halkevliler ve halk tarafından ha· 
raretle karşılanmışlardır. 

Dün şehrimize gelen lıeyetler a. 
rasında, Ulus arkadaşımızın muhar· 

rirlerinderı Bay Saffet Gürol da lıu
lunmaktadır. 

Değerli misafirlerimiz yeni otele 
misafir edilmişler ve ötfe yemetinl 
otelde yemişlerdir. 

Misafirlerimiz saat 17 de tehri• 
görülecek yerlerini ziyuret etmiP:r ve 
akşam üzeri mezbaha parkana fİtmİf• 
lereir. Bir müddet burada kabnddctu 
sonra şehre dönülmüt ve Seybaa 
parka gidilmiştir. 

Misafirlerimiz şerefine Seybaa 
halk partisi llyönkurulu tarafından bir 
7.iyaf et verilmiştir. 

Ziyafet pek parlak olmuş, neoeli 
ve hararetli geçmiştir. 

Oiğ'er bölgelerden gelecek heyet· 
lerde bugün şehrimize retmiş ve ka
file tememlanmış olacakbr. Heyellet 
yarınki Toros ekispresiyle Hataya p 
deceklerdir. 

ÇiN MiLLETiNE 
ŞANO -- KAY - ŞEK TARAFINDAN 

BiR MESAJ 

"Halôs yakındır; mücadele 
şiddetle devam edec z,, 

Chunking : 20 a. a. Başku· 
mandan Chiang • Kai - Chak, harp 
mıntakaları sakinlerine hitap eden 
ve radyo ila neşredi.len. b1r mesa
jında güya işgal edılmış olan m~
natıkta Japonyanın hakimiyet tesıs 

teşebbüsüne karşı hükumet tarahn
dan ririş ilen mücMlelede ıaldp e· 
dilmekte olan siyaseti tarif etm• 
tir. Mumaileyh ezcümle ıöyle de-
miştir: 

- işgal edilmif olan mıntaka• 
!ardaki Çinlilerin iztıraplannı pek 
iyi takdir ediyorum ve vazifemin on• 
lım kurtarmak oldutnnu bir ın bile 
unutmuvorum, Fakat sizlerde kendi· 
nizi kurtarmak için çal11mıh111uz. 
Sizler de müsellih kuvvetlerin ve si· 
vil ahalinin teşkil etmif olduktan 
kuvvetlerin cidaline ittirlk etmeli· 
siniz. 

~\uhasemat mıntak.a11nda bulu· 
nan kütlelerin kahramınane muka• 
vemeti sayesindedir ki, inad ve isra
rımızın müesseriyeti hi.edilmis, çe
lt! muharebelerinin üuIDharekelert 
inkişaf etmiş, kuvvet bulmut ve Ja• 
pon ordularının gerileri dahi, cep• 
he hattı haline gelmiftir. 

Geçen sene düıman hıtlarmıa 
gerisinde almış oldutumuz tertibat 
sıkı sıkıya kendi sevkülceYfimiıle 
hemahenk kılınmıştır. Geniı bir cep 
tıede düşmanı adeta demirden bir 
çenber içinde sıkıştınnata muvaffak 
olduk ve düşmana ayni ıamanda 
bir çok taraftan taarruz ettık. 

- Gerisi üçüncü sahifede-

HAVA KAMPINDA 
ÇALIŞMALAR 

590 Yeni Havacı yetişiyor 

lnönü Tütkkuşu kıımpı dü~ sabah 
Türk Hava Kurumu BaşkRnı Erzurum 
mebusu Şükrü Koçak tarafındad açı l · 
mış b ~nasebctle törenle uçuşlar 

u mu 'b h yapılmıstır. Arkadaşımıım • u usus-
taki intibalarını aşağıya koyuyoruz : 

Bir otornobili selahiyetle kullana· 
bilecek kadar bilgiye sahip olma müd 
dcti ne kadardır, bilirmisiniz ? 

Günde beş saat çabşmok şartiyle 

Tabii vasati ve umumi olarak 
kabul edılm iş zamandan bahsediyoruz 
yoksa bu işi üç günde öi(renen ! o1da· 
gu gibi üç ayda da ötrenemiyen \lr• 
dır. 

Acaba bir tayyareyi kullaamıya 

ne ki'dar umanda tötreaebiliriı ? 
Mikyas'ar tamamiJle delltiJor ı 

otomobil yeryüzü, ta~ .-re• 
va11talld1r. Otomobil 

Hataya gitmişlerdir. bir ay ••• 
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l wTARIHTEN Y ~:RwA:l~:., 

iki yıl aşk şarkısı _ 
besteledikten sonra 

BEKAR KALMAYA 
YEMiN EDEN ADAM 

Güller kadar taze ve güneşin altında olmuş bir 
meyva gibi leziz ve rayihalı bir genç kız ... 

Avrupa, on beşinci asırda Sir 
Hokvud'un tesis ettigi ve onun ida 
resinde dövüşen serbest ordu kadar 
garip bir orduya rastfamamı~ tır. 

Bu kuvvet , muhtelif milletler:n 
mubariplerinden teşekkül etmiş ve 
kendilerine ihtiyaç gösteren her hü· 
kümdara hizmet ederdi . Bu müna· 
sebetle Avrupamn bir başından öte· 
kine koşarlar , önce birine , sonra 
ötekine karşı harbederler ve ara· 
daki zamanlarda da kendi kavga· 
larile meşgul olurlardı . 

En şayanı hayret " muharebe 
leri ., ikiye ayrılmağa karar verdik
leri zaman gelmiştir . Bu iki kısım· 
<lan biri Papadan yana, digeri oau11 
aleyhine olarak çarpışıyordu . Mer· 
hamet nedir bilmeksizin gruptan 
şafağa kadar gürültü ile dövüştü 
ler, sonra bir mütareke ilan olundu. 

F'akat mütareke uzun boylu de· 
varn etmezdi. Sir Ho kvud Napoliye 
gitmişti. Orada kendi başına yaşa· 
mak maksadilt-, ;·iyaseti yeğeni Sir 
Ropert'e vermişti . Sir Robert de 
ordusunıın bir çete haline gelece· 
ğini görünce , onları kendi haline 
bırakıp ltalyanın güneşli toprakla· 
rında dolaşmağa karar verdi. 

Seydhatine biraz eğlence kat 
mak için iyi mandolin çalan asker. 
1 erinden Gaskon Lalegre adındaki 
bir İtalyanı da beraber aldı . 

Nihayet bu iki seyahat,Floransa 
~e hrine geldiler . 

Floransanın sokaklarında dola· 
şırlarken Sir Robeı t birdenbire hay · 
kırdı : 

- Aman Gaskon, şu kıza baki 
~u sözü söyler söylemez, . bir 

ç ift mavi göz, içinden gülümsiyerek 
Sir Robert'e çevrildi. Bu mavi rö 
zün sahibi, ğüller kadar taze ve gü 
neşin ışığı altında olmuş bir mey· 
va gibi leziz ve rayihalı bir genç 
kızdı. Kendisine yaklaşan bir ara · 
baya binmeden evvel, iki erkeği tah 
rik edercesine güldü ve çekildi 
gitti. 

Sir Robert }'İne haykırdı: 

- Haydi Gaskon birer ata at· 
Jıyalıoı. Onu takip edeceğiz. 

Araba. akşam karanlığı çökün· 
ceye kadar yoluna devam etti. Kur 
şuni reııkte bir şatoya doğru iler· 
li}'ordu. Nihayet hendeği geçti; 
demir kapılardan i;eri girdi ve göz· 
den kayboldu. 

Şatonun methali önündeki taş · 
!ardan birinin üzerine oturan Sir 
Robert şimdi Gaskondan şunu rica · 
ediyordu. 

bir tarafa ~ koydu ve ipe do~ru 
koştu. 

Fakat bu sırada kızın sesi tek. 
rar işitildi. 

- Ben, şarkı söyliyen as'<eri 
istiyorum. 

Bunun üzerine Gaskon şatoya 
doğru koştu. 

Dakikalar geçiyor, Sir Robert 
bekliyordu. Fakat bir müddet sonra 
diğer bir pencereden bir ışık gö· 
ründü. Bir insan şekli göze · çarptı. 
Bu şekil, zırhlı bir askeri iÖste. 
riyordu. 

Bu zırhlı adam aşağıya doğru 

bağırdı: 

- Hey, aşağıdaki adam! Biz, si· 
zin f ideriniz olan Sir Roberti esir 
ettik. Onu diri diri kızartacağız . 
Kızkardeşim hile ile onu içeri aldı. 
Emri veren de benimi 

Sir Robert bilmukabele haykır. 
dı: 

- Alçak vahşiler ! Buraya tek 
rar bütün kuvvetimle gelecek ş~to· 
nuzu yakıp kavuracağım kız karde· 
şini de alıb kaçıracı~ım Sir Robert 
benimi... şaşkın 

Filhakika Robcrt derhal oradan 
ayrılarak macerapcres kafilesini top 
ladı aşağı yukarı beş seneyi doldu 
ran bir haylimüşkulattan sonra Muk 
kan ltalyan şatosunu muvaffakiyetle 
kuşatıp kapılarını kırarak İçeri girdi 

Sir Robert şimdi atını şatonun 
koridorlarına sürerek güzel kızın o 
dasına kadar gitmiş orada semerden 
atlayarak odaya girmişti. 

Fakat gördü~ü manzaraya inan 
mak istemiyordu. 

Güzel kız, göğsünün en ufak 
hareketini bile belirten ince ipek bir 
fıstan içinde zengin döşemeler üze 
rine yangelmiş yatıyor ve ayakları. 
nin ucunda Gaskon mandolin çala 
rak şarkı söylüyordu. 

Kız onu görünce istifini bozma. 
dan: 

- Nihayet, dedi, Sir Robert'i 
karşılamak nasip oluyor ha .. Haya· 
linde yaşıyan bir kıza kavuşmak için 
seneler geçti .. 

Sir Robert hiddetinden köpürü· 
yordu. Gaskon,u göstererek : 

- Bu çapkıo, bu şaklaban bu · 
rada, senin yanında öyle mi? 

- Evet, benim yanımda mahpus 
kaldığı her gece benim için bir şar· 
kı besteledi. Kardeşim onu yakışıklı 
muharip Sir Robert sanarı:tk diri 
diri kızartmağı emretmişti. Fakat 
ben rica ederek hayatını kurtardım. 

- Bir şarkı söyle ne olur? Bi. r 
raz mandolin çal! 1 __ B_U_N_U_N_-. Fransızların 14 

temmuz bayramına 
Derken mandolinin tatlı sadası, MEVZUU iştirak için Afri . 

mehtabın aydınlattığı muhit İçinde kadan gelen legion etrangere Paris 
müessir akisler bırakarak güzel bir te b€:yük alaka uyandırdı. Gazeteler 
aşk şarkısının nağmelerini yaprak hep bundan bahsediyor. büyük re . 
ları koparılıp havaya atılan bir çi· 

simler dercediyorlar. 
çek gibi dağıtmağa başladı. Legion etrangere afrikada bulu. 

Sonra bir ışık göründü. Şato · h nan ve mı"nsupları mün asırarı on 
nun pencerelerinden birisi açılmış sekiz yaşım geçmiş ecnebilerden top 
ve güzel kız kendini göstermişti. lanan bir askeri alaydır ki, son ha. 

Sir Robert bu genç kızdan İs · berlere göre elli dört milletten tc 
mini sordu ve kendi ismini söyledi. rekküp ediyormuş. Başına manevi 
Az sonra ipek yatak çarşaflarından bir felaket gelmiş, yahut muhtaç kal 
yapı lmış Lir ip aşa2ıya doğru uza mış her hangi bir İnsan bu alaya 

tıldı, müracaat edebilir. Fransız ordusile 
Gaskon mandolini elinden bı-
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o ~h al lb er o e r 

1 Meksikada bir kadı~ 

Tam beş çocu~ 
birden doğurdu " Yapağı ihracatı 

hararetlendi 

Dün alakadarlardan aldığımız 
malum3ta gör~, Yapağı ihracatı son 
günlerde çok hararetlenmiştir. Bir 
gün içinde lstanbnldan 350, Mersin 
den 150. fzmirdende 1000 balye Ya 
pağı ihraç edilmiştir. 

Mersin mallar1 50. f zmir malları 
50-60 ve lstanbul malları 57- 58 
kuruştan alınıp satılmıştır. 

Halk ticaret biletiyle 
nakledilecek gazeteler 

Gazete ve mecmuaların da halk 
ticaret bileti hamilleri tarafından 
nümuneJik ticari eşya gibi nakledi· 
lebilmelerine devlet demiryollarınca 
karar verilmiştir. Bilet sahipleri yal 
nız gazete , olursa 25 kilograma 
kadar, kitap ve gazete bir arada 
karışık olursa 50 kiloya kadar ba· 
ğajda meccanen nakledebilecek· 
lerdir. 

Mahkemelerin yaz tatili 

Bütün yurtta olduğu gibi şe h 
rimiz m:ıhkemebri de yarindJn 'iti 
baren 5 eylüle kadar yaz tatiline 
başlıyacaklardır. 

Azılı bir hırsız 
yakayı ele verdi 

Ceyhanda bir hafta zarfında ye 
di ev soymuş olan Adananın Tepe 
bağ mahallesinden Nacar kör Halil 
oğlu Durmuş Ali venam digeri Mtk 
ki adındaki hırsızla arkadaşı karte· 
Jeci Arap Aziz Zabitaca yakalan. 
mışlardır. 

Goskon hana senden bahseden aşk 
nağmelerile hayatını ödedi. Roberto 
Mia ( Benim Robercigiml ) kendisi · 
rıi buraya hapsettiğimiz gece Ga'l
kon bana senin bütün maceranı an· 
)altı. O zamandanberi her gün sen. 
den bahsediyor ve şimdi o macera
ları senin ağzından, senin dudakların 
işitmek istiyorum. 

Sonra bu genç kız, güzel mavi 
gözleri aşkla p_arıl parıl }anarak sir 
Robertin kolları arasına atıldı. 

Beş sene içinde aşağı yukarı iki 
bin aşk şarkisı söyleyip çalmış ve 
böylece kendisine aşktan gına ge· 
lerek bütün hayatınca bekar kr:.lma· 
ğa yemin etmiş olan ~Gaskon mando 
lini sevinçle bir tarafa bıraktı ... 

Bugün Floransa Şehrin:n orta 
sında yakışıklı bir ln~iliz gencinin 
heykeli görülür. Bu heykel sevdi~i 
kızı kazanmak içiıı vilayetin en muh 

teşem şatosunu beş sene müddetle 
muhasara etmiş olan macerapt"rst 
Sir Robert'in heykelidir .. 

-•• 
Oğretmen okulunun 

yaptığı tören 
Atatürk anıtına gençler bir 

çelenk kaydular 

Şehrimiz öğretmen okulu tale· 
beleri dün saat 17,30 da askeri 
kampın bitmesi münasebetivle 

Tatilde vazif c başında 

bulunmayan öğretmenler 

Makam ücreti 
alamıyacaklar 

İlk okullar tatil edildikten sonra 
okulun muhte-lif işleri için haftada 
iki gün açık bulunması karar allına 

alınmış okullara tebliğat yap1lmlştır 
aynı tebliğat köy okullarına da ya 
pılmıştır. Köy okulları tebliğatm;t 

yaz tatil aylarında köylerde daimi 
surette ikamet ctmiyen okul baş öğ 
retmenlerine makam tahsisatı veril 
nıiyecektir. lbart"si yazılmıştır köy 
baş mu~llimleri bu hususta itirazda 
bulunmuşlardır. Kanunen haklan olan 
makam tahsisatını okulun tatil bu 
luoduğu yaz mevo;iminie de almak 
en meşru makam paralarının öden. 
mesini istemişlerdir. 

Şehir mekteplerinde vazife ıl. 
mamış köylü çocuğunu yetiştirmek 
üzere hayatlarını bu İşe vakfetmiş 
olan köy öğretmenlerinin velevki kı 
sa bir müddet için olsun makam üc 
retlerinin verilmemesi öğretmenlerin 

mağduriyetlerini mucip olmakta. 
dır . 

Bazı köy baş öğretmenlerinin 

idJialanna göre bu bakımdan istis 
nai muamele yapılan bir kısım köy 
baş öğretmenlerine bu paraların ve 
rildiği de söylenmektedir. 

Vaziyet vekalet taraf mdan ehem 
miyetle tetkik edilmektedir. 

Mersin parti 
reisligi 

J\li Rıza Kurtuluş 
parti başkanı seçildi 

Metsin: 20 (Teldonla) - Mer· 
sin parti ilyönkurul reisligine Bay 
Ali Rıu Kurtuluş seçilmiştir 

Turksöz ll : Ali Rın Kurtuluş .Mersin 
muhitinin ve Mf'!rsin gençliğinin çok 
sevdigi bir uzuvdur. Mersin C H.P. 
si İlyönkuru l rcislıgine seçilen bu kıy 
metli ğeııç partic ıyi tebrik eder, mu 
vaff akiyetlerini dileriz. 

1 

Atatürk anıtına törenle bir çelenk 
koymuşlardır. Törene halkımızda 

iştirak etmişlerdir. 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 37 dereceyi bulmuştu. 

Maarif şurası 
faaliyeti 

- Birinci sahifeden arlan -

Teknik Ögrctim Komisyonu: Ti
caret okullarının matematik ve mal 
bilgisi müfredat programlarının inı:e· 

Jenmesine devam olunmuş, resim ·der~ 
Jeri müfredat prognmında tadilat 
yapılması kaı arlaşmıştır. 

Sanat okullarını ve akşam kız sa· 
nat okullarını alakadar eden mesele· 
!er haHmda müzakerelerde bulun· 
muştur. 

Yüksek Öğretim Komisyonu: ög-. 
leden sonrakı toplantJsınt Maarif ve 
kilinin huzuriyle yapmış ve ana dili 
ile teriml<!r meselesi üzerindeki tetkik· 
leı ine devam etmiştir. 

Komisyon, mevcut neşriyatın 

inkişafı hususunda c.lınacak tedbir· 
lere dair kararlar almJş, talebe ke· 

saf eti ve yabancı dil meselelerini 
görüşmüştür. 

Neşriyat komisyonu: Öğlenden 
evvelki toplantısını Maarif Vekilinin 

huzuriyle yapmış ve okul kitapları 
nın Maarif Vekilliği tarafından ba· 
sılması ve yayılması hakkındaki ta 

limatname iizerindeki müzakerelerine 
devam ederek bu hususta mevcut 
prensipleri olduğu gibi kal::ul etmiş, 

mÜs3baka ile okul kitapları hazırlat 
ma ve bunları tetkik ettirme işleri 

hakkındaki bazı ameli tedbirler tek· 
lifine karar vermiştir. 

Beden terbiyesi komisyonü: O
kullardaki spor yurtletrı talimatna-

mesini tf!tkik etmiş ve ihtiyaca uy 
ıun görerek aynen kabul etmiştir. 

Okullarda kullanılacak milli bayrak 
ve flama talimatnamesi üzerinbe tet 
kiklere başlamıştır. 

Dilekler komisyonu: Bazı Maari( 
müdürlüklerinden, lise idareltrinden 

ve komısyonlardan gelen raporlar 
üzerinde tetlciklerde bulunmuş, bu 
rap0rları alakadarlara göndermiştir. 

b . . de 
Çocukların eşının . 
sıhhatları miikemmetd 

Kanadanın beşiz k~rdeş~'ı m a 
f 1 b' ·~ yet meşhurdur. şte Neksika ı '' lıt eJ 

dm da geçen gün, bir batında affı :~i ı 
çocuk birden doğurmağa muv man 
olmuştur. 

1 
sınıı 

• Bu çocukların ikisi kıı, üçiİ c mc~ 
kek tir . ııı' lar 

Kanadalı beşizlerin anası ~9 rnş/ 
dam Dianın rekorunu ~ıran ~e _;kal 
kah Vıllahermoza şehr~nde _bır ~I kuş 
zetecinin karısıdır lsmt Polıto eme 
vero dur ve 30 yaşında.kadardı'· tür. . . ~ 

Meksikalı kardeşlerın hepsı. 1~ d 

olduğu halde-, bu seferki bcştı ~d:r 
karışık doğmuşlardır, zam 

· d hh · ··k mflle Hepsinın e sı . atı. mu. e eti . 
dir. Yalnız annelerı tehlıkelı surd~' nı~ 
hastadır, bilhassa ç.ok zayıf ~~~o 
müştür Maamafih doktorlar, k• t 1 k 

1 nıo 
nın hayatını kurtaracaklar ındarı. I~ ns 
min olduklarını .;öylemektedıf ~aetiı 

Meksikanın en büyük dokt0~111 
d .. .. b . 1 anneler• diycı 

rın an uçu eşız ere ve 
bakmagw ı Üzerlerine .ılmışJardır. vah 

ki i 
/dan ....................... __,,~,...__,,,,~=--~ 

--------~/:::: lllış 
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B UGUNKU PROGRA"1 riya 
ka 

TÜRKiYE RADYO DIFOZl"r'g~,du 
POSTALAR! TÜRKiYE RADY 

ANKARA RADYOSU 

c_u M A - 21171939 

12.30 Program 
ÇÜ 
de 

12.35 Türk müziği - Pi.) ba~ 
13.00 Memleket saat ayarı. ııl ııı 

ve mcleoroloii haberleri. 
i3.15 - 14 Müzik ( S\ııfO sel) 

plaklar - R. ) lar 

19.00 Prcgram bifi 
19.05 Müzik ( Garusonun bi' f bir 

kı ) C Sa 

19.15 Türk müziği (Fasıl nt>, 
20.00 Memleket saat ayarı. ııl bi 

ve meteoroloji haberleri. S ~\lf 
20.15 Konuşma (Haftcılık p ttıı 

s~rvisi) 

20.30 - Türk Müziği 
re11 
bi, 

l - .. . : . · · · · · ·. ~~ F' a 
rahfeıa peşrevı . 2 - lsınaıl Ha , ol~ 
Ferahfeza beste - Çağlayan :c ha 
sirişkle . 3 - !smail hakkı - 1 

feza şarkı - Ateşi aşkın . ç ge 
-'11 da 4- .. . ...... .. . - ·r• . . ft 

taksimi. 5 - ishak varan - ,.,; rn~ 
za ş.ıı kı - Seyrelmek iç•n. 6 ~ tı n·I 

h !>'il' mail hakkı bey - Fcra fc1~ ., . ~ ~:a 
Mehtapta güzel olur. 7 - Nı.ıf'l p.ı 
Poyraz - Hüseyni şarkı - _ 
yetişir. 8 - Rahmi hey - Ml

1
, trı 

şarkı - Gc! ey saki şarabı ta;f., d 
dir. 9 - Mustafa Nafit - t.Jıı ~ bir 
şarkı - Gönlüm nice bir. JO ....... ,, la 
rü - Hüzzam şarkı - Adanın 
çamları . 

21.10 Konu~ma 
21.25 Neşeli plaklar - R· 1r 
21.54 Müzik (Radyo 0 1\:'s 

- şer : Praetorius ) ~~ tn 
1 - joh. Str~uss - GeC~,e~· lil 

operetinden uvertur. 2 - f. J~ N 
- Altın ve gümüş l~als) 3 :OısA tıı , 

, Strc:.uss - "Acceleratıoncn ,, ı.ı c 1 
umumi harpte kadrosu genişletildi. R. Heubcrger - Opera baıoslJ~c b~ 
Müracaat eden her ecnebi, harp rctindcr. uvcrt . 5 - J. Offcn 1 

müddetince kullanılmak üzere kabul ' 'O:phcus,, uvcı tür. o" 'çi 
egiOn Etrangere 

kontrat akdeder. 'Kendisinden hiçbir 
resmi evrak istenme-z. Ancak yeni 
hayatına intisaptan sonra ahdine-, 
namusuna, vazifesine vef akarlıkı bek· 
!enir. Zabitler kısmen f ransızlardan, 
kısmen şartnameye uygun olarak 
alınan ecnebi zabitlerden mürekkep · 
tir. 

Fransa, tarihinin bütün imtida· 
dınca mulitelif isimlerle ecnebi as 
kerler kullanmıştır. On dördüncü 
Lui bu işi bir intizama soktu. Ecne· 
bileri diğer kıtal ardan ayır arak onlar 

için husu~ı kıtalar tertip etti. Büyük 
inkılapta Consulat devrinde; sonra 
Nap<ilyon zamanında Legion etran 

gcreler faaliyet gösterdiler. 1831 ve 
1884 de bu ecnebi askerlerin vazi· 
yetleri ıslah edildi. iki alay kuruldu. 

Biri Sidi Bel Abbe.,'de, diğer! Saidı 
da, Bunlar Fransız müstemlekelerin 
de fevkalade yararlıklar gösterdiler. 
Hatta birincisinin bayragına 1906 
da legion d'honncur nişanı takıldı. 
Sulh zamanında müstemleke ihtiyatı 
vazifel!lini gören bu ecnebi teşkilatın 

edildi. Harı: zamanında ecnebiler 

Fransa için çok iyı, çok fedakarane 

dövüşmüşlerdir. 1919 danberi, ecne 

bi alayın piyade ve süvari kısımla 
rı vardır; mevcudunun miktarı mü· 

tenevvidiı. Vasati olarak on btş bin 
kişidirler. 

Kaydı hayat şartile bu işte kalıp 

ihtiyarlayanlar mevcuttur. Göbekle 

rine kadar sakal uzatan askerlerde 

vardır. 

n.30 Mi:ıik (Opera sclckS) 

" rı - Pi. ) . ıır' d , 
23.00 Son ajans habcaılerlı 11 ıı~ 

esham tahvilat, kambiyo ....- b 
borsası (fiyat) p.I) b 

23.20 Müzik (C;~zband) 
11

111 
23.55 - 2-1 Yarınki progr b 

Hu gece nöbetçi 
Y · · · rıoda c nı c.ımı cıva • di' 

rakfı. Sir Robert kılıcını çıkararak 
------11!!1!1!!11!!1!!!!1!.,_..., ........... _____________________________________ ..... __________ ,_. ................... ____________________ ...., ______ _,, __ ~ Toros eczaha~ 
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HAVA KAMPINDA 
ÇALIŞMALAR 

290 Yeni Havacı yetişiyor 

- Birinci sahifeden artan -

ill an bir sokak başında durur. Niha
~yet onu bir köşeye çek~cek kadar 
ıı'emek sarfcdersin iz , Fakat hareket 

JAalinde olan bir tayyare :durdutu Zo· 

inan öyle mi ? Ya paraşütle atlıyacak 
_ 1ıın ız, yahut onu sat :salim düz bir 

lheydan bulup indireceksiniz' 
J_ Değişen yalnız bu maddi mikyas· 

r hr değildir : havada telakkiler ve gö 
~ışler de değişmektedir: :yanında ufak 
~ aldı ğınız sizden çok uzun bir adam 
~uşbakışı bak tığını-ı zaman henüz 

J., tmckliyen bir yavru kadar küçülmüş· 
w·~~ . 

· ~ ln sına bu kadar üstünlük lemin 
~en tayyareye hak im olacak ve onu 

idare edecek kadar bilgiye ne kadar 
.,;ıamanda sah ip olunabilir ? 
,IJ Türkkuşu'nun bu seneki :talebeleri 

U ~in tek başlarına uçuş a başladıkları 

"l'~oerini aldığım zaman bu :suali ken. 
krdı kendime ~ordum ve bir ayda oto· 
n ltnobil kullanmıy11 müsait olan normal 
di~s~n kabiliyetinin 13 gün içinde bu 
/ctıceyi n ısıl alabi leceğ i ni düşündüm. 

t ~ Sabah saat yedi .. Ankara'dan bele 
lefll'diyc hudutları dışına bir vazıfe için 
r. atandaş taşıyan otobüsler muhakkak 

~i ilk olarak Türkkuşu gençlerini mey 
~anlara taşıyorlar. Biz, çoktan başla. 

ış olan uçuşları seyretmiye gidıyoruz 
çmaktcı olanlar bu yollardan saat 
eşe varmadan geçmişlerdir. Hal, yaz 
c kış böyledir. 

Yolda Türk Hava Kurumunun neş 
riyat müdüru arkadaşım rı, verilen ı a

y~hmda bir hala olup olmadığım sor• 
~uın : 

-· Hayır, dedi. Ou sene, Etimes 
tut motörlü mektebinde yeni talebe 
ler tayy1rc u.;uşlarına temmuzun ü · 
Çünde başladılar ve 13 lgüolük Lir 
llevreden sonra ayın 16 sında tek 

ı, ,;A>aşlarına uçtular. 
~ Bu neticeyi izah edecek ırk bir 

ıı ~hep yoktur. Sebepler vardır. Bun. 
lar arasında milli enerjiyi, milli ka 

iliyeti ve iyi, mükemmel, eksiksiz 
ir sistem ve yetiştirme tarzlarını 

aya biliriz. 
Tayyareci ki her şeyden önce 

İr kahramandir. O üzerinGe durdu 

lurnuz birçok hizmetleri hiçe say. 
ltıı~tır. Bilmediğimiz bir sokağa gi· 
'~rkcn hile ya · yanımıza oraları bilen 
~.'tisini alırız, yahut sorar . öğreniriz. 

akat tayyartci 'bambaşka bir alem 
~~an gök yüzüne, ço~ zaman . tek 

şına çıkarken evinın bahçesınde 
., t czcr gibi emindir. istikbali bu ka . 

:eri.; dar Sağlam gören ve idare ettiği 
,,.,., makinenin kudret \.C gücüne thaya· 
şl~ tı n ı bağlıyan şu on sekizlik genç bir 
ri kahraman değil midir ? 
-1. Ün sekizlik genç! .. Etimesğut 
11 Otörlü mektebinin uçuş meydanını 

~~!dururken gençlik yıtını ara1ında 
~r Yaş ol.ğt~nu. a~am~yınız: bu ~ocuk 

rın hepsı lısclıdır. Bır kere munev· 
\terlik seviyesi bakımından meml~ke· 
tirı güzidesidirlcr. sonra bir havacı 

"'eS'' larak da gençliğin ,2'Üzidesidirler .. 
Su çocuklar bizim hava devrı· 

c ~ t~İ2i Yatatıyorlar. Türkkuşunun cen
ı..e{N ın~n ve kıymetli müdürü Osman 

""'ıı' urı .~~Ykalc bu senenin ' randımanı· 
IJf ınun ·· d" ·· mantıılıımm 

~
' 'J '· goıu· ·· 
sıJ asdik . . gor ugu ve A ~ • 

b'' bir ettığı şu hakikati, sclaoıyctlı 
I ic;in a~~zdan rakamla tt-yit ettirmek 

s'f T·· scnc1<i randımanı sordum. 
/ı \'c rd· ~~kkuşu genel direktörünün 

'ti J <lafa ıgı cevabı, hava kudretinin mü 
11 bu g~ Ştrtlarının lbaşmda sayıldığı 

.1) biliriz~ erde ıcvk ve gururla dınliye· 
,.., .. 

r b"'h - Size IA l .... d • scdc . cvve a nonun en 
/ı gcdıkli Yıın : bu sene lnönündc l 00 

~ ~ 350 lise !'"c;. Yetiştiriyoruz. Ayrıca 
ılır ~'Ö:.ırlcrj c ~uctdili talebe' A. B. C. 

1 
;oo Rcnc.ca ~ak için ç1lışıyorlar. 

idi' 1 ' 1Yorı.ız. ~öuk~ck planir uçuşu yap 
"ç\ltlariylc oğrctm~n akrobasi 

llıttguldürfer. 1 

Yekun 590 dır. lnönünde kurulan 

havacılık tesiıle rini biliyorsunuz. Va 
sıtalar ve maddi limkinlar fırsat 

verdikçe bu sayıyı, 'memleketin ihti 
yacı olan rnispcte çıkaracağız' 

,. Biraz da !buradaki mesaiden 
bahsedeyim : bu devrede 53 gence 
turizm • brövesi verectjiz Bunlar 

hava yedek subayı olacaklard1r. 

40 Öğretmen tekamül uçuşu yap 
maktadırlar. 18 planörcü öğretmen 
motörlü tayyareci olacaklardır 80 
gence turizm brövesi tekamül uçu· 
şu yaphracatız ve öğretnen namze 
di olarak kadromuza alacağız. 

200 genç planörler üzerinde A 
ve B bröveleri alacaktardır. 

Paraşütçülük kısmında 3500 at 
!ayış yaptıracağız bu kısımdc1ki faa 
liyeti bu sene iki misline çıkarıyoruz 
Modelcilik kurslarında el işleri mu 
allimlerini mütehassıs olarak yetişti 
receğiz. 

Bütün bu mesainin dayandığı va 
sıtaları kendi imkanlarımızla teduik 
etmiye çok ehemmiyet veriyoruz. 

Planör atölyemizde bu sene 100 
planör yapılacak ayrıca 100 planör 
tamir edilecektir. 

Motörlü tayyarede çalışanlar ve 
yetişenler arttıkça tayyare ihtiyacı

nı çoraltmaktadır. Bu sene atölye· 
lc-rimizde t 20 motör 50 tayyare 1 a 
miz edeceğiz. 

Temellerini atılmış gördütünüz 
şu inşaat yeni atöyle ve fabrikamız 
dır Burada her tipte planörler yapa 
cağız ve tay yarelerimizi tamir ede· 
ceğiz faaliyetimiz genişledikçe bu 
işler ehemiyet almaktadır. 

Biraz ,onra Amerikaya yeniden 
25 tayyare sipariş edildiği müjJesi · 
ni alıyoruz. Bu tayyareler en müte 
kamil tipte ve modun mektep tay
tareleridir. 

Buradan uçuşların yapıldığı yrr 
lere sonra da Türkkuşu fabrikasına 

gireceğiz Bütün bu hareket ve te · 
sisleri bir auda görmek cidden bir 

zevk israfıdır. 
Kuta y 

Çin milletine 
bir mesaj 

Biriuci sahifeden artan 

Binnetice diişman yalnız ilcrli· 
yememekle kalmadı, ayni zamanda 
büyük 1.ayiala da uğradı . Bütun bu 
işler, tıarp rnıntakalarındaki halk 
kütleleri tarafından yapılmıştır. 

Eğer : gayretimizi iki misline 
çıkaracak olursak , düşmana kalı Ö· 

lüm darbesini indireceğ'imız muhak· 
kaktır. 

Başkuın:.nda n, ha ıbi iyi bir ne· 
ticeye ıs~I etmek için bir plan tek
lif etmiştir ki, başlıca dört prensipi 
şunlardır : 

1 - Mütemadi taarruzlarla Ja-
pon kuvvetlerinin takatini tüket· 
mek için harp mıntakalarında :"tat· 
hir,, ameliyelcrine devam etmek, mü 
nakalatı işkil ve imar projelerini 
tahrip etmek ve işgal altında~i. ma
aatıkın sahasını küçültmek ıçın bu 
suretle düşmanı taciz etmek, İşğal 
mıntakaları bıı suretle darlaştıkça 
çete muharebelerinin üssülharekele· 

ri büyümüş olacaktır. . 
2 - Japonların bütün ımar ve 

inkişaf planlarını tahrip ~tmek v~ 
h lk kütlelerinin müstevhye vergı 
v:rmekten imtinaını teşvik e)·lemek. 
Japonlar tarafından teJavüle çıka·. 

l 
olan banknotlara boykotaj 

rı mış A . 'h 
k Jalıon mahsulatının ıstı · yapma , • 

likine mani olmak ve onlara ı~çı 
ve gıda madıieleri vermekten ım· 

tina etmek. 

___________________ _..,,____ ... _______________________________ _ 

1 ' 
Ankarada 
büyük bir 
yanğınoldu 

Ankara : 20 (Telefonla) - Dün 
ğece saat dokuz buçukta Samanpa 
zarında bir yangın çıkmış 21 dük· 
kan yandıktan sonra gece saat on 
ikiye doğru söndürülmüşiür. 

Bu hususta aldığımız tafsilatı a~a 
ğıya koyuyoruz. 

Adliye Vekilimiz 

Fethi Okyar'ın 
mühim beyanatı 

lstanbul : 20 (telefonla) - Bu 
rada bulunmakta olan adliye ve· 
kili B. Fethi Okyar bugün öğle· 

den sonra lstanbul Adliye dairesi· 
ne giderek bir müddet meşgul ol· 
muştur. Muhtelif işla hakkında 

müddeiumumiden izahat alan adlive 
vekilimız bazı direktifler vermişti~. 
Bu arada muhakemelerin süratlt' s. 
tirilmesi üzerinde de görüşülmüş~ 
tür. 

Asri sinemada 
Bu akşaoı iki fevkalade şaheser 

- 1 -

( Çifte Kumrular ) 
Lilian harvey-henry g arat 

Tarafından temsil edilen ha rikulade komedı 
-2-

Meşhur çalgıcı Hoboy tarafından 

(Çetelere _ka_rşı ) 
Müdhiş nıact ra ve serguzı şl f ılmı 

~~-----------:-:-:-01 K KAT : _ Sınema müteaddit Vantiiatör ve hususi lcrtibatl.ı \Ok 

seri n leşt i ril ınektedir 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğretmı: n 

Duhuliye 15 " 
Telefon 

" 
Asri 

ve 

" 

Talelıclcre 
.. 

20 
10 

250 

kurıış 
kuruştur . 

Yangının nerede ve ne şekilde 
çıktığı henüz kati şekilde malum de 
ğildir tahminlere göre yangın Sa· 
manpazarında hırdavatçı Kal«'f Al-

bukerin dükkanından çıkmıştır. Di
ğer bır rivayete göre yangın bir çöm 
lekc;i dükkanındaki elektrik konta· 
ğıyle beşlamıştır . Bu civardaki dük 

kanl.mn çoğu ahşap ve sık olduğun 
dan yangın kısa bir zamanda geniş· 
lcmiş ve etrafı tehdide başlamıştır. 

B. Fethi Okyar gazett>cilerin 
sorduğu muhtelif süallere cevaplar 
vererek demiştir ki: 

10443 1 
--------~..;..;..--------------

Ankara itfaiyesi derhal yangın 

yerine yetişerek bütün ekipiyle ve 
fed~karlıkla çalışarak çok genişlet 
mek ve büyük bir tehlike olmak is· 
tidadırıda bulunan •yangını ren zor 
şartlara rağmen söndürmü~tür. Yan· 
gın haberi kısa Lir zamanda Anka· 
rada ~ayi olmuş ve büyiik bir kala
balık yangın ytrini doldurmuştur. 

Yanımın başlamadan kısa bir 
zaman sonra vali ve belediye reisi· 
miz, cümhuriyet müdd~iumumisi Ba· 
ha Arıkan lcmniyet müdürü Şinası 
Tolgay yangın mahalline gelmişler· 

dir. 
Başta valimiz olduğu halde yan. 

gının tevessüünc meydan verilmeme· 
sı için direktifler vermişlerdir, 

Yangın saat 12 ye doğru sön· 
dürülmüş fakat mevzii ateşler saba
ha karşı saat 4 e kadar devam 

etmiştir, Samanpazarı merkezinde 
sabaha:karşı tahkikat devam et 
mekte idi. Tahkikatı müddeiumumi 
muavini Kemal Boralı idare t'<liyor 
du. 

Yangında irili uf aklı 21 dükkan 
yanmıştır. Kati şekilne 1 ahkikin,. 
sabaha karşı imkan bulunamadı · 
ğınJan hakiki zarar miktarı henüz 
malüm değildir. Ôğrerıdi~imize görc
yanan dükkanlar arasında 1 O bin 
liraya sigortalı hir kantari) e ~ir · 

keti, evkafa ait gtne sigortalı iki lo 
kanla ve ~ir kahve. bir tatlıcı, bir 
çorbacı olmak üzere beş dükkan, 
bir hırdavatçı, bir ziiccaciye, bir 
yağcı, bir tulnfiye diikkanı, sebzeci 
Ômcrin dükkanı Yuda ve K:1lef bo· , 
ya ticarethanesi, Faik sara ço~ lu ına · j 
razası vardır. 

"Mücrim c;c.ıcukların hallerini 
islah ederek, memlekete birer u 
zuv olmalarını temine gayret et
mekteyiz. Edirnedeki islahhaned 
• I'! 
ıyi neticelc-r alındığını görüyoru 
Bu islahhaneyi Ankara civarınd:· 
daha dürüst bir ~ekilde olarak k 
1 

• na 
en tesıs etmc-yi düşünüyoruz, 

Sadece ~uç işliyen çocukların 
değil büyuk küçük bütün suçlula
rın alakonuldukları yerlerde İyiliğe 
tema~ iil hesli yer ek faydalı insan 
1 1 t • • o md,arını emın ga)esini göz Önün . 

de tutmaktayız. B J hususta . lmralı 
adası tecrübes inden elde cd"I ı en ne. 
ticeler de bilhassa kayde dt'~ ;ı; e r.,, 

B. Fethi Okyar hundan so nra, 
ın a hkemelt"fde de ı'ü ri usulu·· j v~ s 
tan bul adliye sarayı İnşaatı hakkın 
da da şunları söylenıiştir. 

. - Jü~.i usulü esas itibariyle iyi 
bır usuldur vı: Avrupada istifade . 

• • 1 yı 
mucıp ne l~ce e r ortaya koymuştur. 
Memleketımizdc tatbiki is·ı a . . ~ yrıca 

bır tetkık meuzuu olabil ir. I)tan· 
hulda adkye sa rayı İnşası işiyle meş 
guldür. Bir an ~ vve l )'apılması ar· 
zuya şayandır. Bu maksada ın .. t 

'h f u e. 
veccı aaliyet ilerlemektedir. Bir 
huçuk seneye kadar f stanhul dl" 

• A • a ıye 
lt!şkılatının Sultanahmettt>ki veni bi· 
nasına yerltşmiş olabileceğ i tah . 

1 · ı · mın 
eoı ıyor. 

Onbeş bin göçmen 
daha geliyor 

~akliyata Temmuzun 24 
~nelen sonra başla nacak 

lstanLul : 20 ( T <it fonla )- Bu 
St'ne BulgaristanJaıı 12 000 
u d , , ve 
~oınanya an da 34110 .. 
1 k 

. . goçıııcn gc· 
ece lır. N ak l ıya t j ,.· .k. .. ,..ı n ı ı V<1 f ı tır lı u 

ay ı~ 24 .~ın-~e .. tutulmuş o l a cakt ı r 
J .~kan ıııudurluğü de ı ha ·ı ki' 

ııa · ıyata 

ha:,. lanııı a sını kara ı fa ... tı t N 
. •• v rnı ı~ ır. ak· 

lı yal dort ; y kadar 'Ürcc kt" R ' t ır . 0 

Sıkı bir tasarruf siyaseti takip 

etmek. 
3 - Fıkri sr: f erbrrlik prog ra · 

mı 11 tatbik etmek ve hainltri orta· 
dan kaldırmak . 

1 nı an ) adan gelı cr.k gö . 1 T . ~ . . . , çmı r. er t~· 
kırda g ıl ı: Edırııe.ye \ c u 1 • 

4 - Japonların istihdam rt · 

ınekte oldukları ücretlı ac;kerl , r a· 
rasında bozgunluklar vücude getir. 
mr:k sureti le ' JôpOn ordusunun iıı 

hilalini tacil etmek ve düşman hli 
kuınctinin güya dostane oLrn teklif 

uu ga rıst an . 

d<rn ge lec"kll'r de Edir;;e ve Şa rki 
Anadolu ya ye ı l e ştiri l t cı.: kler dir. 

Rusyanın eski 
Sofya elçisi 

!erinin kaffesini reddetmek, kcavü· 
ıün bir intihar ve yegane selamet Mo ·kova : 20 a. a. - Tas ajan 
yolunun harp aleyhine kıyam oldu . s ı bildiriyor : 

1 

ğunu Japonlara anlatmak. Vazifesin i trrkederek düşman 
U
.. safına geçmiş ve Sovyctler bi r lia j. · 

crctli askerl~rc , Japonların " 
1 

ne dönmekten imtina etmis olan 
e inde birer alet olduklarını ve on· · , 

1 
Sovyetler birliğinin Bulgaristandaki 

ıar a mesai birliği yapman.aları icaJ> ' 1 orta e çiı.i raskolnikof'un vaziyeti 
ettiğini anlatmak. 17 temmuLda kmyil mahkemesi 

Başkumandan, netice olarak, tarafından tetkik ve raskoloikof'un 
harp manatıkı sakinlerine yakın hir ctza kanununun 3 t 9 v~ 321.) inci 
istikb!ilde temam ile kurtulacakları maddt'ler ile 2 1 kşrinisani 1929 la 

hakkında teminat vermiş ve halas rihli kanun hiikmüne tevf ık an "ka 
güniine kadar müc~dclcye davet nun harici" addedil:nesine hükme 
etmelerini rita etmi~tir. dilmiştir. 

DA H 1 

( Harry Baur ' ın ) 
Mı\RCELLE CH/\Nl AL VE Pİl:".RRE RICHARD WILM 

ile h ~ b b .. kadar \ ,ıralt ığı Fılınleı inın en muazzamı ve en nıiıtlıı~i 
cra er ııgune ~ " K b" l"k · · Bii -k b" ·ı . E ısalsiı bir dekorasyon \e (107. ıımaştırıcı ır u .. ıçrrı· 

·i ydu 11 ı ı tışanıÇ, 11l ı k Rusvaııın Kanlı 'l'.ırılıındcn bir safhayı tasvir eden 
'Sn c ceıeya n ve ar · .1 

1 Ra~ıP>l6!1tölfl1 
FR.A.NSIZCA s oz ı.. t) FECi DRA M l 

y AZLIK Si NEMA 
BU AKŞAM 

musameresl olarak takdim ediyor 
BUyUk Sinema l'nrı ve Cariçc\ i lıukmll altına almıs \ c 

Butun Carl ık Ru-.ya1~•
01 • • ·h r ,.c ' 110k kurnaz J>npnz H.nsputin'ııın 

1 h. t · 0 an nıe:;; u T I on arı k ~ ır l" mı ;- ) I .. hu lıtl\·Uk ıilnı cid( en 
ki h ~ , .. ıt ın ı .·an :ıe' ıı .ın me r a ı ... • . t 

lb Oehfetle S eyredilecek Bır Tarıda Ycıratılınış ır 
retle, Allka ile ve . .. M 1 K 1 M A v s ) 

Programa uaveten : Reııklı Çok guzel ( . . 
Kalaba l ığa Meydan Verilmemes! ~çın Dikkat : Masalar ınızı Erken lşgal Edınız · 

Oelecek Proıram: -·--
VILL Y FÖRST ve PA ULA YESELL y tarafında!' y_araiılan aşk Komanı 

( Bir Aşk Böyle Bıttı ) ıos11 

Yeni çıkan kapur. ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul laı ilıı:7 6 1919 

Neşıi tarihi:16 6 1939 

• Dünden artan · 

1 

· . d 'ıt i müsait olanlar mahr ukat madenlerini mü-
ı ş l t •• ller en vr.sa c en mumessı . . . l . te bliğde gös terilen istasyon veya limanlarda 
kellefiyetin tatbıkını ıav ı · · J ı· d ı V . k' l · de vagon veya vapur ıçınne tes ım e er er. csa-
~~ya tahnııl mev 

1
1 t~ıı~ madt".nlerini ttslim edinciyt' kadar yerlerinde stok 

ılı olmıyanlar ma ır uj al Bu stokla rda hasıl olacak zararlar madeni İş· 
halinde nıul:af aza ener er. 

letenlere aiddir. • ı. •· • • d k d ! } 
A k 

'h . .ı.er i)cııin azı nıı oıı L: t ş gun ıı;ıı e ~tc · t i tı n cı mı-
nca cı ct ı a.K B ··dd f d ı · 1 . . ı · almas ı Jazıındı r. ıı mu el zar ın a tes ım a ın· 

kat madt'nlr:rırıı tes ım · d D ı ' ld . b d dog· acak z.arar Vt". zıyan an ev et ınes u ur. 
madı~ı takdırde un an . .. 

··k llefiyeti tatbik edilen mahrukat ıııadenlerı Lu mu· 
M'll" Müdafaa mu e · · f d V k~ 1 1 d ettig" j miiddctçe - sahıblerı tara ııı an c n 

kellefiyetin tatbıkı evam . · 
• •• • 

1 
d kça başkal arına verıleıııez. 

le tın musaadesı 0 rna ~- k il f )'eti tat bik edilen müesseselerin işliyebilmcsi 
M'W M"" d faa mu e e 1 

• 1 1 u a e ınüs t a lıdt"mini yok İ:it" b ı ırılar ciheti askeriye· 
ı . kAf 1 eme, memur v . . .. çın a 1 ma z .. k il f"y•ti yolu ile ay rı ca tcnıın olurıahılıı. 
ce M"lr M" dafa a mu e e 1 

' · 1 1 u . . dört saat evvt' I te b liğ edilmrk şar tile heııliz çıkaııl-
lşletenle re yır mi 1 kt olan mı.de ıı kı sım ları üzerin~ Milli Miidaf aa mii· 

mamış veya çıkarıma a ·ı b'I' . d tazminatsız vazgeçı e ı ır. 
kcllefi)•eti ta t bıka t ın an ~ · • h k d D 1 t 'dare ve muesseselerıııc baglı mu ru at ma en 

. Madde 50 - e~; ~i madde hükümlerine göre mu rn1de olunur. 
l crı hakkında 46 ve ki n fa 49 uncu madde mucibince Mılli Müdafaa 

Madde 51 - .Ha 1 arınl malı rukat madt'nle r iııin işletilmesi icra Vckil
.. k il f' . l tb k ounan mu c e ı ye lı a . ' k d" acıta si l e işletmek üzere cıheti askeriyeye hıra. 

ini Hcyd i kararıle en 1 v - · '- • ı kk··ıı d . ı t ·da re ve miiessesclcrıne uag ı leşe • u eı e c 
kıla bi leceği gı bı Dev <" 1 

de,•ro lunabilir. Seki~inci fasıl 
• • u~ essesclere aid Milli Mli laf,ıa nıiikellefıyl'li 
Sıııaı ın 

M 52 
_ Birinci maJdede yazı lı hAllerdc ht•r liirlii ~ınai nlllt'!:-::iC· 

adde • · · · ı .. ·· ı · ' l · 
1 

• . 
1 

.ıktrİ i htiyaçl arı temm ıçın nulun r~ ıa~. ksısat ve ı >lı· 
.sc er ı ışlc tcn ,.r a. . . . 
.J. ~ d · ı 

1 
· ı bütüı1 nıahs ıı l \ 'C ıııamullcrını t cblığ ohıncıcak bır Mıllı 

uaı ına ue crı e, . .. . . . 
Miidafaa ıniikellefiyeti wırı uzcrıne cıhctı askerıye emrine vermeğc ve 

işl e tm~ğe 111,.cbur ıutulabilı r lt: r . 

Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

E:n çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 

36,25--1-37,50--Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi • 

Klevland 38 1 40 

YAPAGI 
- !U . 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

= Çl~IT 

1 
Yerli "Yemlik,, ı " "Tohumluk., 4,50 5,50 

-
HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs f 5 --, 
.. Yerli ~20 3,50 

• Men tane 
Arpa 3,17 3,20 
Fasulya 
Yulaf 'l,81 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN -
Dört yıldız Salih 

... üç .. ,, 
:.ö J::l Dört yıldız Do~nıluk ~ 
~ ıc üç .E ı:: ,, .. 
o - Simit := ti ,, 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' N ()' 

üç .... .. ,, 
Simit .. 

Livtrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
20 I 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 1-f 32 Lirtt - -
Vadeli 1. 40 Rayişmark -r Frank ( Fransız ) 35 33 Vadeli ıı. 4 Sterlin ( in-giliz ) s-92 

4 14 126 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 58 
Ne~ork 

-8-69 Frank ( isviçre ) 00 00 

Dörtyol Belediyesinden : 
Dörtyol belediyrsince yaptırılacak olan elektrik inşaat ve trsisatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Keşif beCieli (27961) lira 70 kuruştur. ilk teminat tutarı (2097) 

lira 13 kuruştur. 
2 - ihale 1. Ağustos. 939 sah günü saat 10 da 0Ö1 tyol belediye 

encümen salonunda encümen tarafindan yapılacaktır. 
3 - Projeyi görmek isteyeoler belediye yazı işleri bürosunda göre 

bilirler eksiltme ve fenni şartname suretleri masrafları kendilerine ait ol· 
mak şartile posta ile taliplere gönderilebilir. 

4 - Talıpler kanunda yazılı 939 ticaret odasi vtsikası ve sair müte 
ahhitlik evraklarını encümene 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 - Teklif mektupları ihale saatından bir saat evvel encümen riya. 
setine makbuz mukabilinde teslim edilmelidir, Posta ile gönderilecek mek 
tuplar da ihale saatından bir saat evvel riyasete vasıl olması şartile ve 
mektuplar postaneye mumlu ve mühürlü olması muktazidir. Aksi takdir. 
de muteber değildir. 10838 

11-16-21- 26 

T .. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 • j,000 ,, 
8 .. 500 ,, 4.000 .. 

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

250 . .. 25 .. 6250 • 
435 32.000 

_..!:. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

1 
~ 

• 

Satlık F abt1 

Reyhaniyede ? ğrı () 
satılık fabrika. iki motör, lt 
ve diğeri 15 at kuvv;tıe -= 
taş birisi un ve diğeri bu, 

Bir buz makinası butlıll 
larife. 

iki çırçır. 
Arazi 500 m. murabbl 

sı ile beraber. ~ 
·~ Arzu eden Reyharıı~ 

Flokosa müaacaat edebilı; 
g. aş. 8-~j ....,/ 

/ 

Satlık T rakt 

Adana Mersin ve havalisAc3J'\tas 
Hof er markalı bir se; 

lemiş elyevm Dolaplı k0 

çalıştırılan traktor satlıkd 1 

mak isteyen arzuhale• ct 
Akcan vasıtasile Kozanlı ~ 
ci Ahmede müraceat el~ 

.... Adanada hükumet caddesinde 

Umer Başeğmez ticarethanesi 87 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Gıda maddelerim satan seyyar satıcıların ve halk ile temas eden hizmet 
erbabı işçilerin sıhhi muayene yaptırırarak vesika almaları Belediye kanu. 
nunun 15 inci maddesinin 8 inci fıkrası muktazasından bulunmasına göre 
sıhhi vesikaları bulunmayanların temmuz 939 sonuna kadar Belediye 
baştabab~tine müracaatla sıhhi mıJJ yeneJerini yaptırarak vesika almaları, 
aksi takdirde haklarında kanuni gereğinin • yapılacağı ilan olunur. 
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den: 

riyasetin-
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Her 
Seyhan Deftardar
hğından: 

MükeJJeflere vergi cüzdanı ve
rilmesi hakkındaki 2184 sayılı ka· 
nunun tatbik şeklini izaheden 20--

Bundan sonra kanara harici ka . 
çak hayvan kesip satanlardan et satın ı 
alanların da iki lira peşin ceza ahnmak 

türlü yiyecek şeyler , bol 
Yatacak yerlerimiz de 

ve 
vardır 

15-26 10785 ~ 

------------------------
2-934 tarih ve 583115 sayılı umu 
mi tebliğat hükümlerinden alaka· 
darlarm tamamen haberdar olma· 

ı 

suretiyle tezciye ediltcekleri ilan 

olunıır. 10870 

dıkları ve bu yüzden bir çok mü- ,------------ "\ 

kelleflerin bu usulden istifade ede- Tu·· rkso·· zu·. , 
memiş o~duklan anlaşılmıştır . 

Mükelleflerin , vergi nevilerine 
göre tahakkuk ettirilmiş olan borç· 
larını ve bu borçlarına karşı yatı

racakları paraların miktarını kolayca 
hesap ve takip edilmelerini temin 
maksadile vasıtasız vergilrr için 
hazırlanmış olan bu cüzdaııları edin 
mckteki faydalaı ın arzu eden her 
mükelleflere zaman zaman hatırla

tılması muvafık olacağından aşağı 

daki hususahn göz örıünde tutul 
ması lüzumlu görülmüştür : 

1- Sureti bu tebliğe ilişik bulu 
nan ilanın , gündelik bütün yevmi 
gazetelerde ve gazetesi gayri mu 
ayyen zamanlarda çıkan yerlerde 
bunların çıktığı günkü nüshasında 
birf'r hafta fasıla ile iki defa aynen 
bastırılması temin olunacaktır. 

Hiç gazete çıkmayan yerlerde 
bu ilan mutat vası!alarla yapılacak

tır. 

1 - Mükelleflerin Vf"rgi nevilerine 
göre tahakkuk ettirilmiş olan borç 
ları ile bu borçlarına kcırşı yatıra· 

cakları paraların miktarını, kayıtlara 

ve ellerindeki makbuzlara müracaat 
etmeksizin derhal anlayabilmeleri 
maksadile 2184 sayılı kanunla ihtas 
edilmiş bulunan vergi cüzdanları her 
malsandığında bez kaplıları yirmi 
ve meşin kaplıları elli kuruşa satıl· 
maktadır . 

2- Borçlu tarafından yapılacak 
teslimat için kendilerine aynca mak· 
buz verilmekle beraber teslimat bu 
cüzdanlara da kaydedilir ve her 
mükellef vergi cüzdanlarındaki ka· 
yıtlarla da vergisini ödediğini isbat 
edebilir • 

3 - Cüzdan almak mükellefler 
iç.in mecburi değildir. Ancak bütün 
borç ile teslimatı bir arada göste· 

ren bu cüzdanlar büyük Lir kolaylık 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

Kuru~ 

lı Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 1 00 
l Aylık 100 

l -Dış ıııcııılekeller ıçin Abone 
1 

bedeli dc~i~mcz yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - lianlör içın 

caat eciilmelidir. 
ıdaıcyc ınüra-

Kiralık Yayla Yurdu 

Bürücekte Çampalas kahvesi 
üzerindeki yurd kiralıktır. f stiyen
lerın Matbaamızda Suplıi Naciye 
btışvur maları. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzem~si, Radyo, 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No:~85 
lv7J6 22 

temin ettiğinden her borçiu vatan
daş tarafından alınması faydalı ol
duğu ve arzu eden vatandaşların 
bedeli mnkabilinde malsandıkların· 

dan alabilecekleri tebliğ olunur . 
10869 

ı 

------------------·----·----------------~-
Yepyeni bir tesisatla 
VE YENİ MÜSTECIRlN lDARESINDE 

Çift eh a" 
Kaplıcası faaliyete ge1 

1 Banyo - Lokanta - Gazino - O 
' 

Çiftehan kaplıcalarına gitmek il 

trenlerde yüzde 50 tenzilat yaP1 

• 
Muhakkak ziyaret edin it 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICA51 

t ,,~ 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıca 3 .0 

Yüksek zengin bir tabiat hazine51 

t• 
Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesarıe~ 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulfll~ j 

Birkaç gününüzü burada geçıf~· 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kala'

9 

Lira Kr. - -1 50 
1 00 

75 
50 
25 

Tarifeye bakınız .----/ 
acrD 

Bir gecelik tam konforuyla otel yatak 
Taş adalat ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 

tı 

15 Umumi banyo 
~51 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalıı'ô~I 
Çifte han r. aplıcasını bug .. t~ 

haliyle bir kere~ g·· rürıü 
10631 49 

·o~ 

U . . at rıııı 
rııunıı neşrıy I ~ 

GiiÇ 'ı Macid ,ıı 
k 

~ ~ dl 
Adana Tür soıu 


