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S.ı\HIP V(' RAŞ~UHARRlRı 5 Kuruş 
Kuruluş 1 arıhı 

44 
ı Kan un us ani - 1 n4 

Telefon: 315 
GÜNDELlK SlYASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 

r ERİ HAREKAT ADANA: 

ALMANYA DlJN RYBNiK 
BÖLGESi HUDUDUNU KAP ADI 

VAZiVET NASIL? 
Alman polisi Polonyalıların 

pasaportlarını topladı 

Varşova : 16 (a.a.) - Alman 

dıtıJkamatı rybnı\.. mıntakasında hudu· 
il ka 1 h b \ı .pa~ış ardır. Tcldon mu a era 
kesılmıştir· 

_ Diğer tarafdan haber alındığına 
g~~c, Alman polisi son günlerde Al· 
~an Sılizyasındaki bütün Polonyalı· 
~rın p.ısııportlarını muayene bahane· 
~yl: toplamıştır. Bu pasaportlar da· 

l ıade edilmemiştir. 

S Varşova : 16 (a.a.) - opkeln -
lezy<1'dan bildirildiğine göre Alman 

tnakamları rybnik mıntakasında hu
dudu kapamışl;ır ve telefon muhave
relerini kesmişlerdir. 

Diğer cihetten Alman polisinin 
Y:ıkarı Silezya'daki Polonya'Jıların 
paı-aporlarını geri aldığı bildirilmek
t d" 

1 

Statüsü meselesini müzakereye hazır 
bulunduklarını bildiriyorlar. Fakat Pa
ris gazeteleri Polonya'nın haklarının 
muhafazası lazımgeldiğini tasrih edi
yorlar. Bu hal, demokrasilerin icab 
eden neticeleri istihsal etm(':kten he 
nüz uzak bulunduklarını gösteriyor. 
Bu vaziyet ise, Polonya'nın hatlı ha
reketini sertleştirmekter. başka bir ı 
işe yar~maz. Demokrasiler daima 
Polonya'nıo haklarını öne sürdükleri 
halde Almanya'nın ve Dantlig'ın 
haklarından hiç bahsetmiyorlar. Garb 
devletlerinin 1939'da 1919' d;ıki zih 
niyetle mi hare!l.et ettikleri keyfiyeti 

suale şayandır ... 

iNŞA 
e ır. Alman makamları bu vesikala-
rın kontrol edilmek üzere alındığını 
ve yakında sahiblerine iade edilecek
lerini söylemekte iseler de şimdiye 
ka.dar hiçbir pasaport iade edilme
ınıştir. 

\- eovOK 

SEYHAN 

Berlin : 16 (a.a.) - Havas: Dant· 
zig yine Alman dü12üncelerinin ön 
safına geçmiştir ve salzburg'da mih· 
verin iki devleti tarafından ittiha7. 
olunan hatlı hareket teressüm etme• 

ğe başlamıştır. 
Alman matbuatı , Polonyanın 

taksimini, yukım Sitezya ve Olze 
kömür madenlerinin zenginliklerini, 

Trianbn ve Saint germain muahe

delerinin katiyen tadil edileceğini 
ilt-ri sürdükten sonra, tadilci\ik neş. 
ri1atında tekrar itidale ve bütün 

- Gerisi üçüncü s.ıhif cde -

HAREKETLERi 

BARAJI 
Bu tedbirler, Polonya'ya çalışma· 

~a gitmeği adet edinen Alman Silez
ya' sındaki Poionyalıları mutazarrır 
ctmek.tedır. Çünkü, bunlar pasapoı l· 
!arını olmadığı için bundan sonra 
memleketten ayrılamıyacaklardır. 

_ Beri in : 16 (a .a.) - Salzburg 
gorüşmelerinin son bir ihtar teşkil 
ettiğini hatırlatmakla beraber Alnım 
ınatbuatı Alman noktai nazarının 
garb memleketlt-rinde yanlış anla1?ıl
~ıış olın:ısından şikayet etmekle ik 
lı[a eylemektedir. 

Büyük su santıralının inşaatı 
gözle görülecek şekilde gelişti 

Ocutsche allgcrncınc 'lcitung, di 
ycıı ki: 

"P,ııis ile Londr,ı, Dantlig'in 

-~--- ___.- .. -

Kral Karol'un 
dünkü nutku 

"Ro1nen olan hiç bir 
şey başkasına verilemez. 

Bükrq; : 16 a. a. - l{ador a· 

iansı tebliğ ediyor : 
Dün Köstence'de, deniz bayra 

mı gününün _kutlanması ve y~rıi 
Taschaul deniz üssünün taş koyma 
merasimi münasebetiyle Kral Karol 

söylediği nutukta demiştir ki .. : 

"Rumen olan hiç bir ~ey başka 
sına verilemez, Rumen olan her şey 
müdafaa edilecektir ve sulha bağla· 
nanlar şunu bilmelidir ki, hudutlar 

bir kere çizildi mi, dünya harbi ol· 
maksııın değiştirilemez. Tabii hudut 
!arımız içinde l'aşıyan bütün haki
ki vatanseverlerin imanı da bu ol-

BÜYÜK SULAMA HAMLEMİZ NE SAFHı\OADIR? 

Büyük Seyhan ba rıı j 111111 i 11.~11 a ı ıırı/1111 lıir i{ÜT İİ fi İİ ~ 

Seyhanı hir Nıl gibi faideli, 
Çukurovayı Mısır kadar :feyiılı 
yapacak olan buyuk su santıra-
lının inşaatı, ııihayel gözle gorü
lebilecek bir şekilde gelişmiş 
bulunuyor. 

Ankaraya gidenler muhak· 
kak Ankara barajını görmüşler 
dir. Ne büyük bir açık su haz 
nesi değıl mi? iki dağ arasın 
daki vadi bendlenmiş, su veri
lerek bir göl haline getirilmiş. 

Fakat şunu söyliyelim ki, 
yapılmakta olan "Seyhan barajı,, 

Baraj yerinde 11ehir ycıta~ının :lOl kıwn 
suları tahliye ediliyor 

Moskova askeri 
görüşmeleri 

TRAKYA'DAA 

* 
Sovyet - Fransız - İn
giliz askeri görüşme· 
leri çok mahrem tutul
ınakta . 

Moskova : 16 - a a Ha ' · - \'aS 
fransıı. ve lngiliı askeri heyeti . 
V 

.
1 

f erı 
oroşı o ve arkadaşları ile günde 

ancak bir toplantı yapmaktadır B 
1 1 • il 
.op antı. saat . 10 dan 14 e kadar de· 
vam edıyor. 

- He~~tlcr, evvelce kararlaştırıldığı 
uzeı e gunde iki toplantının .. 1 guç o . 
duğunu anlaınışl a. rdır . Fılhakika sa

bah saat 10 dan üç üç buçuğa ve 17 
buçuktan '.!O ye kadar iki t 1 op anlı 
yapıldığı takdirde Heyetlerin kend· 
ııralarında görüşmeğe vakıt b 1 

1 

',Jkl - uama · 
uı arını muşahede etmişlerdir . 

Bu askeri müzakereler etraf•nda 
ımuhafaza olun::ın mahremiyet . • .. , ~ıyası 
muzakereleı dekinden bitt b" d· . 
!,J ı·d· a ı aha şıd ıuel ı ır. Mamafıh Fransı l .. . .. k . z ve ngılız 
muza erecılerinin intib<lı '"k 
olduğu sarahaten an\a ... ılı mu emmel "" yor. 

Ziraat Vekili 

Muhlis Erkmen 
Akçakoca'da 

Akçakoca : 16 a a _ z· · ıraat Ve 

kili Muhlis E.rkmen ref ak t. d B 
1 
.. N a ın e olu 

va ısı aci Krcıman v .. d .... F e orman umum 
mu uru ahri olduğu 'halde b .. 

Nasıl devam ediyor ? İstanbulda 
müdafaa tedbirleri nasıl tatbikde? 

İ t b 
1 

• t6 ( Hususi ınuhabiri. 1 
san u . . Ed' \ ınizden telefon'a ) -Dün ~eceyı 11 

nede geçiren mareşal Fevıı Çakmak 
bu sabah maiyeti erkanı ve ırıanevra 
ya iştirak edecek olan kuma~da~1l~rla 
birlik ı e manevra sahasına gıtınıştır · 
Maıeşal manevra vaziyeti ~lan kı~aları 
baştan başa dolaşarak te~tı~ etmış v_e 
gene maiyt>li erkaniyk bırlıkte bu ak · 

ş;ım geç vakit E-tiıne'ye dönmüştür· 
Harekata ( bu ~abah ) bctşlanacakt~ı · 

lstanbul : 16 ( Telefonla ) - l~
tanbul yakında yap_ılacak olan p~sıf \ 
korunmJ tecrübelerıne haıırlanmakta
dı~. Pdsif korunma komisyonu her 
gün muntazaman toplanarak çalışma-
larına devam etmektedir. Bu arad<l 
Dahiliye vekilimiı. B. Faik Ôzl_rak'ı~ 
da iştirakiyle Vekalet seferber~•~ mu 
dürü b. Hüsamittin, vali muavını b. 

Muzaffer, vilayet seferberlik ve itfaiye 
ıniidürleriyle diğeı alfikalılar olduğu 
halde kazalara gidilerek pasıf korun· 
ına için alınan tedbirler teftiş edi l ın iş 
tir. Ôğrenildiğil'le göre fstanbu l'a ya
pılacak olan ha\'a ıaarıuzu şöyle 
olacaktır: 

Hüt: um eden tayyarelerin gelişi , 
haber alına vasıtalariyle yarım saat 
evvel öğı en ilce ek ve bunu müteak ip 
alaı ın işareti verilecektir. Alarmın 
ilanı için bayazıl kulesindeki canavar 
düdüğü tahsis olunmuştur. Şeh ri n d ı -
ğer mıntakalarına konan düdük me· 
murlanda bu düciüğü duyar dııyına1. 
derhal bulundukları ınıntaka sakinle
rini haberdar edeceklerdir. 

Bunun ü1.erine halk ya evle rinde 
ki sığnaklarn yahut da :belediye \ara· 

- Gerisi üçüncü sahifede 

ita/yan- Alman askeri 
paktı ve macaristan 

Buda peşte, 
paktına 

Berlin ve Roma askeri 
dahil olacak mıdır ? 

Berlin: 16 a.a. ~ Halihazırda ta- l tcdir. 
mami yle hususi olarak dahili ye nazın, faka! diğer. t araflan Berlm' dek• 

saat 10 da Akçakoça;ya g' 1 u?un 
h lk f e :nış ve 

a tara ından istikbal d'I . . 

13 F · k' B dakı· malikane sinde salahiyetli ınahrıller Alınanyanın Mu· 
. rıs ın avyera . . · b' · f" k ı B Çaki ı 7· car tadılcı taleplerıne taın ır muı.ı· 
mısa ır bulunma ta o an · • . . . . . z· . . e 1 mıştır 

ıraat Vekılı llükümet k . ·· dd · · on:agında bir 
mu et ıstırahallrn sonra kö 1 d 
gelen h~lk mümcs~ilerini k a: ler den 
rek Ak ak ' u e c-

n. t S 
1 

b d B Frikin ver· haretı ınukabılınde akı memleket ara· 
aısus osta az urg a · . . 

d
. 1\-. b. d hazır bulunacak· .sında asken ve ckonomık hağla rııı 
1
6

1 ır suvare e · · -1 · · · A l t t kuvvctlendırı mesı ıçın nı .ınya arcı· 
ır . b civarında fından Macaristana trkliflcr yapıldığı 

ı. ç oca nın meyvı:ıcılı- ı 
uılhassa fmdık m 1 ı ·· h g ve 

k
.. lSU il akkı j 
oylünün dilekl . . . n ı a erıııı dınlen11· ,.t· t' ~ v I~ ır 

v.lat 13 l · beledi c · 
vt·rilen örrl • __ Y tarafından 

1; e ycınr.oın j.. ı. I M ! l" r· ,., .... uu Unan 
ıı 1 ıs .:.rkcm ·n Ş"lıir b h 1 . a çe erınd 

m"yv ıl · ·· · e ' <H uı..:rın ic bir tetkik ... . 
yapmış ve saat on lıcsle o·· g. ~ısı 

•· ' llZC<.: y • nı11tçyccc • lı ·11 1 k t. • • l\rı · ·ı · l l · . C llWjllr. 

Mısır kabinesi 

Kabineyi Mahir Paşa 
teşkil edecek 

Kdlıire: 16 a.a _ y . · · enı k b" neyı teşkile meınur Ar M h. a ı 
tıuh• anı hal için istişaı 1 a. ır Paşa 

re erıne <l 
vam etın(ktedir e · 

İyi maluınat alan m h f 1 
ranıri bu kadar uzun -~ a ı , buh . 

sıırm · · 
seriyeti teşkil eden sad· esl~ı ek-

. . ı ve lıb 1 
paltılerıne dayanan bir k b" cra 

k·ı· . a ıne teş ı ının zorluklarına atf 1 -
A 1 - ı··k k c y emektedir 

sı guç u abineye alınacak d . 
ların ve bunlara veıilecek a am 

13. Çakinin Salı urg, olan B. hakkındaki haberi tekzip eylemek· 
Latil müddetini geçirmekte _ .. _ "d 

1 

tedir. 
Fon Ribentrop ile yenı en goru~ııp 

ld
. Havas muhabirinin iyi haber <ıla n 

. kında bır kur ınahfiller indcn ögrenildiğinc g öı c göri.işmiyeccği mallılll deği ır. . .. 
Macar nazırının ya Macaristan'ın Almanya· lt .ı lya <ıskc-

..ı· r!' paktına girmesi pek ın iistcha l de· yapınak üzcıe Bad Gastein kaplıcası 
na gideceği söylenıneklcl~ır .. 

Sala" lıiyattar ınahafil, aın. ıral Hor· ğildir. 
t 

ı Son Ribbentrop • Çaki giiriiş nı csi 
linin resmen Alnıanyayı zıyare {' -

J 
"' ı nin havası hakkında gayet manalı bi ı 

ınesinin ınutasavver olma ıı;ını ıcyan surett~ şöyle söylenmektedir : 
etmektedirler. Bu göriişmcdcn sonra. verilın ış 

B r 
16 

.
1 

a _ Halen Bavyera-ıla Dr~r ~·~rkin '~1,;,fid olarak bulunan he• hangi bir iillinıatorn ve yahut "'' ''' 
Koni ç aki şcrc [ine Y" ın •kşa m, mevcut ohııamakla her.her, Marn i•· 

S 1 b :l L 

ldkrcon satosıında lan'ın hiı.den neler bekliycbilcccgini, 
. . . kt' Alınan \ ' C ına· ne azanacağını ve ne kaybe dece ğini a z ıırgl a eopo ... k 

. · Kont Çakının öğrenmiş hulıınınaktadır. Macaristanı n bır zıyafet vcrılece ır. . . 
car siyasi ınahafıllerı .. B. Von Ribcntropla yeni bir go~uşıne her halde yolunu çizmiş old ugundan 

fırsatını daha bulacağı kabul edılmek· şiiphe etmiyoruz. 

-------- beyanatı Vekilimizin Nafia 

Is tan bul -Edirne asfaltı 
iki yıla kadar bitiyor 

yada nafia vekaletini alakadar <'den 
mühim işler üzerinde aşağıdaki beyli 

natta bulunmuştur. duğunu biliyorum,., 

Kral, Romanyanın ticaret ve 

harp filosunun son bir sene içinde 
yaptığı terakkiye işaret r.derek şun · 

yanında "Ankara barajı,, pek 

küçük kala .. ak. 
Seyhan üzerindeki bu muazzam 

regülatörün sonı:i ajları tamamlanmış 
ve ortadan bölünen nehrin Slln kısım 

üzerindeki köprüler inşaatı tamam 
lanmıştır. 

Bu ağaç dikme mevsiminde de 

lerin taksimindcdir. nezaret-

Ali Mahir Paşa mühim 

1 
. k d' nezaret-

erı en ı noklainazarında I I 

Edirne : 15 (Hususi muhab~rimiz 
ded telefonla) - Manevralar muna&e 
betiyle Edirneye bugün de Ankara 
ve !stanbuldan bazı mebuslar ve ak
şama dcğru da nafia vekili~iz 'gene 
ral Ali Fuat Cebcsoy gelınış bulunu· 
yorlar Başmi.işavir Sebri Ône.r val~ 
Ferit tarafından kaışılaşan nafıa vekı 
limiı şehir ınethalinden il ibaren geç. 
tiği ) erlerde halk tarafından st-larrı 
lanmış ve doğruca umumi müfollişli· 
ğe giderek (Başmüşaviıi makammdü 

-Gerisi üçüncü sahifede-

lan söylemiştir : 
11Mil1i müJafaa bakımından do 

nanma lehinde sarfedilm gayretler 
isbat etmiştir ki, memleketimizde 
nıcsul olanlar orduya muvazi olarak 
donanmayı da kuvvetlendirmcğe 
aıınetıoişlerdir. Biri birine sıkı 
;•kı'. bağlı bulunan milli müda· 

h~anın üç unsuru, deniz, kara ve 
:lva or.foları, büyük günde bütün 

ruhtarile vazife başında bulunaca 
Kını pek ala biliyorlar 11 • 

sularının tahliyesine baş\anmıştır. 
Son kısım bendi yapılır yapıl· 

nıaz sular sola verilecek ve sağ ta. 
r al suları tahliye ~dilerek ikinci kı 
sım inşaata başlanacaktır. 

Önümüzdeki kışa kadar barajın 
son kısmı tamamlanmış olacaktır. 

Bir kaç gün önce bildirdiğimiz 
gibi, Nafia vekilimiz bu ay içinde 
şehrimize gelecek temel atma mera-

siminde bulunacaktır. 
Kanııllara gelince : Bu işler hiç 

aksamadan ilerlemektedir. Kanallar 

kanallaı iki taraflı ağaçlanacaktu. 
Dikilecek fidanların mecmuu 8.000,000 

u bulac.akt ır. 
Kanalların iki yanındaki duvar

ların üslü birer yol haline gclitil· 
miştir. Çıft.;il~r kış ve yaz bu temiz 
yollar vastasile tarlaları başına ka. 

dar gideceklerdir. 
Adanadan baraja kadar da ge 

niş yeni bir yol yapılacaktır. Baraj 
ve barai civarı, yalnız ~ovanın su 
!anmasında değil, halkın gezinti ve 
eglencesinde de faideli olacaktır. Da· 

b·ıh o an ara 
ve ı assa hariciye nezaret· . . ını eskı 

nazır Yahya Paşaya verm"k ~ - arzu· 
sundadır. Halbukı iki ekserivet 

t 
.. b . par· 
ısı . u şcrai~ altında kabim-.ve gi· 
remıyeccklerıne karar vermiştı. 

----
~a şimdidt•n baraj y.ınında yapıla',, 

bufe çok rağbet görüyor. Büfenin 
yanında bir de böh~'.e yapıldı. Tatil 
günleı i şehrin sıcağından kaçanlar· 
la tıklım tıklım dolmakta. 

ziyaret etmiştir. 
Bu ziyaret esnasında başmiişavir 

ve umumi müfettişlik naf~a miı~aviıin \ 
den bazı işler hakkında ızahat alan 

\' vekil bir müddet. sonra vaki olan .. ri· 1 
cam üzerine benı kabul ederek 1 rak 

Bir şehri 
yaktllar ! 
Memel : 16 a .a . - Mcmelin 18 

kilometre şarkın.fa bulunan Lituanya 

ya ait küçük gard~en şehr\ aleş\er 
için ~edir. Şehir tamam\y\c mahvol · 

mak tchlikes\ndedir. 

• ., 



---- ı __________________________________ _,_ __________ ...,ml!!'! __________ "'!lll',_, ______ "'""!' __ _ 

• • 
aşız ın 

. 
B ALK A ;· LA R D A K 1 

~trıka~arı 
Y. Zfl fl 

E dit Brik on 

Danzigde vaziyet biraz sakinle· i 
şiıken mihver devlct le: İ n l ir an hl 

le gözden ırak e l med ikleıi B a lkafı . 

tara bi r naz::ır alf edelim 
Şu gi;nlerd e l~o rrn Bu'ga j,(ad 1a 

) cnidrn lahsr d i lnı e ldcdir. v~ halen 
virmi beş Bu lgar Mebusu mn Mos· 
kovayı z iy .ırdiyl c tezahiir etlen 
Sovyct Bulgar y ı kııılaşma s ı da 
M ılı v c.: ı i ıı ııı;ı t liı lnın il k .ı ydı: dil t'C<' k 

p ·k nıeşgnl olmakta d ır. • lıi r hadi.c deği l d ir 
Mıhvc r<' t a 1> İ olın anrn neye mal Tıirk i yerıin 8 11 lg:ui~ ı.ın lı tı kkııı la 

r n kü ~ük hi r ft' na niyet be!)'t' i iğ i ı i o';ıc 1 ğı arl ı '< Avıupaııın h ıa r ya nında 
k 1 L IA 1 k • f ;uı l ;ı s,ı l ın a\,' il lıaş l arıı ı ~ tı r. sanm d , p~ < mİİ 'la n tsı z ı • o·ur "' 

kal J'ü rkiye b:lmez değ i l<l i r ki kom 1 IMıth IJrı cu11 
t>tı suna Egedenizi üzerinde bir mah La Nrpıdılır1 111• 
rec istemekteJir Trakya üzerinden 
geçecek bir bulgar geçidi Yunanis· 
tanla Türkiyeyi bir t,irinden ayıracak 
trr halbuki Türk Yuran müşterek 

hndudu Tüıkiye ile yunanistan aıa· 
sınclaki asr<' ıİ ittifa kın istinat dtiği 
müdafaa polansiye inin l ·aşlıca un
surların fon bir idir. 

DiJcr taraftan Ankara har r ha 
l ı n fe Bulgaristanın uita raf kalması 
Türkiyere kar şı menfi bir vaziye t al 
mak denwk ol<1cağı fıkrinded i J çün 
kü lı !ı t i t a r aflık kolayca Sofyayı iş· 
l<ıh a ç ıc ı v;. itlerle kandırmaya çalı . 1 

şan mihver devletlerine karşı bir mü 
zAhar. te:tebcddül edebilir. 

Bununla beraber bulg ır devlet 
ada nl a rı hu trlaşl ı rivayetler karşı 
sın la pek ihtiyatlı davranmaktadır · 

lar MakeJonya l ı afyan ların çevirdik 
!eri İııt ı ika l ar fon 1arı kaybettikleri 
to prakları tekrar fethetmeleri için 
k n filerin 1 UB lan elden korkma ya 
danet c.J i lın rk te iir. 

ltalya ancak tek gözle uyuyan 
M ıke loıya m· ı hi ı r i yt:tci liğin i u nı n 
dı rmak için gayret f arfedilmektetlir 

Roma'nın ~janları Arnavutluk 'a 
komşu olan sırp makedonyası hal
kını, hududun öte yanındaki hemşe· 
rilerinin ltalyan hakimiyeti altına 
geçelidenber i saadet içinde yüzdük 
l<'rİo e inancJ ıı maya ça lışıyorlar : 
işsizlik kalmamış, İş l edikleri kadar 
kazanıyorlarmış, Bulgar mektepleri 
ve kil ise ri inşa edil ecekmiş , V. s ... 

lta lya 'nın himayesini kabul d 

tikleri takdirde biigün bütÜd hakla 
rından mahrun edilıniş olan sırp 
Makadonya srnın Bulgar ahalisi <le 
bütün bu nimetlere kavuşacı:.ıktır. 

Makadonya Balkanların en zen· 
gin ülkesidir. Makadonyanın PO bü 
yük kısmına sahik olan Yoğııslavya 

buradan senede :aıtı milyar dinar 
va ridat tf' min eder. Mahsulleri tütün 
afyon, bak ı r , giimiiş ve piritlir, Yu 
nan M,.;1 kadoııvasıııda a) rıca demir, 
a nt ı ıı Uö rı ve l ohit de va rdı r- . 

Soırrı Roma lıla11 n taki b etm i ş niş 
o ldu kla rı eski Şaık yolu Makedoıı
yadan g "'<;rr • Ve ~inıdı binlerce 
İta lyan işç i c;i b ıı yolu diizcllmekle 
m<'şgu ldür lcr . 

Kuvvt tli bir temsi l polit i k ası ıı cı 
lı e lef olan Yugoslavya Makedon 
yalıları ftalyan işga lin i ehvenişer 
telakki edebil i rlermiş Buna muka 
bil, şı kayet i olmayan Bulgar Ma· 

Namrun yaylasın 
da bir cinayet 
----~----

Bir a da ın k arısını üç 
. kurşunda öldürdü 

Mersin: 16 (Husu~i) - Gıaçcn 
pazar giinii T.ırsusun Namrun yay 
!ası nda feci bir cinayet olmuş Mus· 
tafa Münıf adinda 40 yaşlarında 
bir adam ayni yaşta karısı Z~ kiyeyi 

taba ı)ca ile öldürmüştür. 
Münif lıund<m yirmi gün evvel 

N'lmruna karıs ı il e çıkmış ve cuma 
yakası m ;vkimdt i ~ i odalı lıir evin 
otfa!ını kiralamıştır. Karı koca bu 
rada oturmaktadırlar . 

Pazar günü çaı şıdan evine et 
getiren Münif kamını ayni mahal!(' 
de oturan d iğe r iki hemşiresi yanın 
da çamaşır )'ıkanı akla meşgul i u'ur. 
Eve çağırır kadın işi ol foğundan içe 
ri g irmez Mıin i f tekrar çarşıya dö 
ner bir mü lJ et orada kalır. Esasen 
son güoler~l e knr s ından _şüphe eden I 
ve bu şübhesi günden gune Lüyü· 

yen Münif tekrar evine döner evde 
bir sıvacı çalı şmaktadır. Zekiye 
gelen eti ayırmek ve kıyma yapmak · 
la meşguldür. Münif yukarı çıkar, 
karısına çağırdıgı halde niçin gel
mediğini sorar ve bir tekme ile 
malt ızı tlevirir. Kısaca bir dil kav · 
gası yapJrlar. Münif tabanca ile 
bir l>uçuk metre mesafeden üç el 
ateş eder. Kurşunlardan ikisi kalbe 
ve birisi ele isauet eder 

Kadın ~'. ığlık koparır ve dışarı 
fırlıyarnk - Beni kurta rın - diye 
lıağırat ,ık kerıdisini merdivenlerden 
a şa ğ ı atar. F e.ryadına pek yakında 
olan hcmşirel cn ye ti ş til er i~e de 
kurşıınlardan birisi tam kal bine 
isahd e tt iğinden Zekiye bir kaç 
Jak ı ka sonra üliir. 

Ka til .kcwfoinc yak la~mak i~ti 
yenlere öl dlirü rüııı - tehdidmi 
savurarak vaka mlhallinden ayr ıl ır. 

Vaka yı lıa her a1an janda rma 
karakol kum ;ı n.fanı i~mail de rlıal 
vaka ~ ma lıallin e yeti şiyor. Doktor. 
nıüJddurnumi v.:kili buraya gcli 
yar. 

Kadın .f a<le vermedrn ölüyor, 
rnuayen csı yapıldıktan sonra mak 

1 

J ü~h~b~ıro~ır l , ........................ ________________ ............ , .......... _______ , 
Sahte çek 
suçluları 

Mahkum oldular 
Sahte çek 'c saıf t vrakı larızi 

mi suretilc sahtckar'ık ~uçundan 
22- 7- 938 de zan altına alınarak o 
vak ıllanb c ri duruşmalm devam 
rd .. n Adana maliyrs, mııhaseb ..! 

n ıı n uı l a : ır. c'i.. r ı Ihsan Örıır.ı Ômn 
Kcc;r çi oğ lu ri\gİ p brılun du ile l.u Lııle 

i şlİı<ık l rn ~uc;'u ara~ au Himmet \C 

saraç Ali kipr if n muha ~ em• lui b imiş 
ve nt 1 C ! k e. ndil~rine tt>fhim eJiln i ~ t r, 

bu t fh;111 • goıc İhsar, Ôııwr ve 
H. nmetir: ik i şe r sı:n e ağır hapisleri
ne Rağıbın 3 ay hcıpis ve o kadar 
müttctte memuriyeden mahrumiye 
tine ve 87236 kuruşun üç suçludan 
alınmasına, Alı Kıbritin le beraetine 
karar verilmiştir. 

Yemişler, içmişler iş 

para vermeğe gelince .. 

Hasan oğlu Yusuf YılJ!z, Rama 1 

zan ~ğlu Mehmet ve Ahmet Yıldız 
bir lokantada yemişl er içmişl e r, i~ pa 
ra veım ğe gelince ve kavg.:ıya lu 
luşmuşla· dır. 

Yusufla Mehmet, Ahmt'l Yıldızı 
sandalya ile bir eyice döğmüşler ve 

ser hoş olunduklarından sandalya darbe 
lerindan baııları Mehmede isabet et 
miş, oda yaralanmıştır. 

Suçlular yakalanarak ad liyeye 
verilmiştir. 

Bir sarhoşun muhakemesi 

Eski dabağhane mahallesinden 
nıilli mensucat fabrika sı k~lep m~ 

muru Mehmet Sadık, Birecikli Meh 
medin lokant,ı s ın:ı giderek şarap İş 
rrıiş ve s<' rhoş olduğıından bağırıp ça 
ğırmağa başl a rnıştır. 

Meşhud cüı ümle r karıununa l-::v 

fık;ın yapılan duruş n ada serhoş!u · 

ğu doktor raporu v e. şahidlerin şe· 
hadetile sabit olan suçlu bir lira pa 
ra cezasına mahkum olmuş ve duruş 

ma harcmında kendisinden alımasına 
karar verilmiştir. 

tulün defnine ruhsat ·veriliyor. katil 
karısını vurduktan sonra :ta l>ancası 

ile beraber doğıuca çarşıya geliyor 
ve bir kahyeye oturnyor evvela bir 
çay içiyor sonrada karsambaç -
karhelvas ı - İ '> l iyor onu da içtikten 
sonra karakola gir iyor. Vaka mahal· 
!inden dönen ve katili ar ı yan onba
şıyı buluyor. Evvela tabarıcasınıtes · 
liın ediyor ve - ben ka•ımı vurdum 
beni tevkif ediniz d iyor. 

Tabancada dört fiş r nk bulunmuş 

ve C \'İ n t a lıt\ rri sin dc de 22 fişenk 
elde c tııı i~ ı ir. 

Kdtil ile ~!Ö iişl'ıı arkad i~ı ·n ı l~, 

Kati l : ben kaıırnı vurdu rı . S kiz 
ayd .ınbc ri evli 1 u 'uoııyordu~ ... 
iiz .! ı im len hir dağ kalktı ıl "rn i ~ t i r . 

Münifın ilk · ıfades i Nam u ııda 
alın ·lı!c tan sorıra tevkif edilmiş ve 
pazaı lesi sa ba hı Tarsıı s il gönd ı·ril 
tir. 

Şehrimizde hayat baha
lılığı mücadelesi 

tetkik edi lecek 

Şehrimizde çok clddt bir mevzu üzerinde çalaşmalar 
giıatortlecektlr. 

Hayat pahahhğman lkliaadl kurtuluşumuzla alAkadar ve 
genlf bir bakımla mülaleası muklazl b ir m esele olduğundan 
bUtUn devlet teşkWUı ve mah.tllf idarelerin bu h uauata va 
zitell bulundukları ve gayret göst er-mekte oidukları a•lkardı r. 

Bu iı,te bllhassa beledlyelerln - - - -
faal bir rol oynıyecağmı tak
dir eden Ucaret veklletl vllA · 
yetlere bir tlmfm göndermı, 
tir. 

Bu tarnimJe bilhassa havayiçi 
zaruriye maddeleıi üzerinde bele-
diyelerin sıkı bir fiat kontrolünde 
bulunmasının çok hayırlı neticeler 
v ereceğinin tf'crübelerle sabit oldu 
ğu ve bu maksatla yapılacak ilk 
işin tetkik mevzuunu teşkil eden 
maddelerin istihsalinden istihlakine 
kadar geçirdiği l>ütün safhalarını göz 
den geçirerek fiatların ne suretle 
mevcud Lulunduğunu tay in eylem<:k 
olduğu; mesela : 

Matl,uat ve efkarı umumiyeyi 
nıeşgu 1 eden sebze ve meyve f iat 
larınd.t bir tetkik yapılmak istenilse 
nıü~tahsilin fiatı, nakliye! ücretleri, 
frreler, kabzumalın fiatı ve nihayt't 
manav bakkalların fıatı esaslic-a tet· 
kik edildiği takdirde pahalılık unsur 
!arının nerede bulunduğunu bulmak 
ve ona göre tedbir almak lazımgel· 
diği ve tahsisen yaş meyve ve seb 
ze fıatlarında mühim bir unsur o 
lan ve ının:tvların daima mucip se
ot>p olarak ileri sürdükleri fire ve 
çürüme h:ı Hselerinin ha~ikatine va 
sıl olmak icap edecei i, bu nevi tct 
kiklı:r neticesinde belediyelerin ken 
di sahaları dahi linde tedbirler al 
m 1'.la beraber diger devlet teşkila 
tı tarafından y .ıpılınası gereken iş 

!eri gö ürlu ve bu ıları bilJiıirler st. 

v ~ kalel in bunları husu~i hir alaka 
ile karşılayacağı, 

Ru mesaiyi takip edebilmek ve 
icabında işbirliği yapılmak üzere 
bütün belediyelerin hayat pahalılı· 
ğı ile mücadele uğrunda yapmakta 
oldukları ve yapacakları işler hak· 
kında her ayın ilk günii, ittihu CJ 

lurıan tedbirlerin seyri hakkında mun 
laz .~m raporlar gönderilmesi bildiri!· · 
mektedir. 

Vilaycl ve belediye, h"ber al. 
dığımı za göre bugünlerde faaliyete 
geç<'ceklir . 

Bir. çoclık bir 
kazaya kurban oldu 

K HaÖ 11 :rli köı ii ıd ! b"r kaı.a ol 
mıı: ve 6 y;ış•n 1 ı hir yavnıcağ11. öl 
nıii~tiir. 

Ha1>cr akl ı ğı nı z-ı gö e ka1.a şöy 

le olıuıı}hır. 

Kara() nr rli ki5yündcn I 1.1lil km 
altı y;ışııı J.ı Emiae evde kendi ken 

Kadının yatağına 
gitmek istemiş 

Dün gece saat dokuz sularındc1 

bir kadının istimdat avazeleri işitil 

miş ve bu sese koşan bekçi ve za 
bıtaya Mehmet kızı Yeter şu ifade· 
de l>ulunmııştur: 

Bir avluda, yani bir evin mü~ 
temlatından olan üç ayn odada 
ev sahihi ile bera1>er üç aile otur 
mııktayız . Bu odalardan birinde otu 
ran Yakup oğlu Selim ~·atmakta ol. 
duğum cibinliği kaldırarak yanıma 

sokulmak istedi . Feryad etmek is 
temem üzerine de ağlımı kapıy~rak 
tokat ve yumrukla beni döğdü, de· 
miş ve bu Selimle b•rlikte yaşayan 
O.:ıman kızı Şahavetin de kendisine 
hakarfltte bulunduğunu ilave etmiş· 

tir. 
Yak~lanan suçlular meşhut cu

rümler kar.ununa göre mahkemeye 
sevkcdilmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

IJ liıı şehrimizde gök yüzü açık, 

lı1va hafıf rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcak gölgede 35 derece idi. 

Maarif Vekaleti yeniden 
ın ~slek mektepleri açıyor! 

Haber aldığımıza göre Maarif 
Vekaleti yurdun muhtelif köşelerin · 
de yeniden bazı meslek mektepleri 
açmağa karar vermiştir. Vekalet , 
Kayseri , Af yon ve Sivasta kız en· 
stitüleri, ve lstanbul ve Erzurum'da 
inşaat usta okulları, Kastomoni, iz 
mit, Samsun, Balıkesir, Kars ve An
takya,da akşilm kız sanat mektep 
leri açmaktadır. Önümüzdeki ders 
yılından itibaren bu mektep ve ens 
titülerde tedrisata başlanacaktır . 
Mektep ve cnstitülere .. ait kadrola 
rın hazır lığına ba~lanmıştır . 

dıne oynay ı p koşmakta iken pence 
re ke.ıarııı l ı ası'ı b11 1u 1 n ;ı v liif ;n 
gi rü zgarın lesirile yere düş111üş ve 
boşırıara{ çı 1<a·1 sı ç n1lar küçügiin 
enses ine isabet eder, k yavrucağızı 

hl'. men öldurnıüştlir. 

Tahkikata devam edilmı:-ktctir. 

kedonyası halkı, ft a lya nlar ın kendi ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
menıh~htl t-r inde ykş ryan 600 bin 
Slavı na sıl iıısa f sızc:ı lta lyan l aştır 
mış oldukla rını görmektedirler. 

8ulgaristana gelince , Berlinin 
Uıeranya lııı s tt su ııd aki siyasetini ay 
nen Makerloııyada la t l-,ı k eden ita!. 
yanların manevra l a rından Yugos· 
lavya kadar onun da endiş e e tmesi 
iç İn sehrp vardır • 

Üıı un içi ıı di r ki .M ıhve rin Bul 
garistan ha kkı ldaki z ıfer na raları 

henüz mevsimsi ı.cl i r. B. Kfüeivano 
fıın Londra ve Paris seyahafinden 

1 
ZIRAA-;-1 
BAHSi 

·-
Patalrs Zıra atı 
Ens titü~ü tara 
f ından bir mev· 

simd ::! ik i patates rekoltesi almak i· 
çin ya pıla n C' nleresan tecrübeler, 
yakınd.1 a çılacak olan Sovyctler Bir 
liği Zirant Sergisinde de tekrarla 
nacaktır . 

Umumiyet itibariyle razın y ap ı 

lan patates ekimlerinde geçen senr.. · 
den kalma patates Wberküllni kul· 

B ir mevsiınde iki 
! a nılır. Fakat, bir nı l.? Vhimde iki ınah 
.sul alırıahılı cf" k sıcak mıntakalorda 

b lı patates lii '> erküllerinin bir St'ne 
den bir az f .ızla saklanabilmesi çok 

güçtür 

Bu vaziye ti naz~ rı dıkk a tc alan 

patal,.s ıiraatı Eostitiisti, bu gibi 
crnup mıntakalarda T t'nm.uz ayı i 

kinci t kirıılcrind C" , aynı S<'nenin genç 
IÜlıcrk;ill l' rİnİ hemen kullanmak ça
rC'sini bulınuştıır. 

Hemen bır az evvel alınan pa· 

lates tüberküJ/eri, Temmuz ekimin 
de ku!lanılahilm ek için, bir müddet 
i ı; indc yüz.le .2 n•sbetinde f'lih:n 

Kloricirin bulunan bir mahlulta tu · 

rekolte 
tulmakla ve bilahere rutubetli bir 
mahalde filiz ~eı inceye kanar 1 '2 ila 
14 giin a l a\conulmaktad ır. Filizler 
hcmı-n çıkar çıkmaz Ja bunlar top 
rağa ekilrr.ek tedir. 

Bu Haziran rekoltesirıden tide 
edilen patatesler, son zamanda bu 
usul . le.ı geçirilerek, Ziraat Sergisi 
niıı tecrübe tarlalarına ekilmiştir. 

._ ____ _.. ________________________ ._. .... .__ .... ~~------~------------------.... ------.............. ._,..._ ______________________________ _ 

Tarsus ya 
kooperatttl 

Vekalet k ooperatif9' 
teşkil ini muvafık buld 

l'arsus : 16 (HJ:;usi muhıbt 
rnizdcn) - Tarsusta Ticaret ~ 
nın teşebbüsü ile, Tarsus Ba 
Evler Yapı Koopcıatifi namile 
liiklaı ına 12 senede ö Jcnecek 1 

sillerlf", ev yaptırılmasına hadılf 
lacak bir şirket kurulduğunu ' 
ce haber vermiştim . 

rılj 

sil 
Sc 
biti 

Şimdiye kadar resmi forıtı• 
sinin ikmaline çalışılmış olan 
kur yapı kooperatifinin bu def• 
ra vekilleri heyetinin 29 7 939 rirı 
rihli lvplantısında kabul buY Lü 
larak Türkiye Cümhuriyeti RiY ri0· 

tinin ~li tasdiklerine iktirırn el \'c 
bulunduğunu memnuniyetle Ö )'c 

kıt 
hara hisi içinJc t bir 

dik • 
Asırların 

nan Tarsusa yeni bir umran rrıi 

bahşedilecektir. Şirketin ınüe 
şu zavattan mürtkkeptir. du 

Şadi El iyeşil, f orahim Behl~ şı 
san Dagkara Nıyazi ramazan.o' lı~ 
ramazanoğlu . Ziya Toroğlu, ~ı 
Kar mut, Mustafa Mirici, osmaP t •çir 
murlu, Yahya Yaramış, doktor Yo 
tars ahmet : remzi gözü sulu, 
baltalı, Mahmure ertan mehmel 88 

Tcvfık şenel, Vahit ş~nel. mu5l ~aıı 
şenel abdürrahm ın bahşişoğlu, el 
mi va r ad, mıhmut tec"', ' behçe~,\ gc 
hasan tülek, medet gürsoy, h~ \' 
gülşen, mahmul san, davut er f . 
öıner özeroğluı ibrahim .kozacı'. ' 1~ 

.. . b d ı · kiJ k nus yuce, necıp u ros, a ı 

d k "k·· k d · w 1 ·ı Re' ç~ sa ı so un, a rı ugur ugı , .. J ~ 
gürışık rifat kıral, Vahide Y11 

- • 
1~ 

zeynep pehlivan, miahail basU~· İ ~ı 
miye umay, necmi kıyıcı, isıııaıl ~ 

s~1 
kan. d' 

~~----------------__,,/- ~ 
mı======.:..:..:=====~' rrı 

l_RADY~ :. 
lı~ 

Bugünkü ProgratJl lı 
R 

TÜRKiYE RADYO oiFüZ1'{ g. ırı 
POSTı\LARI TÜRKiYE Rt\DyO 

ANKARA RAl>YO SU 

PEI< EMBE 17 18 9'39 

12 3'! progrd.m 
l'l.:S5 Türk müıig i r 
ı - Mahur peşrevi 2 - ıırd 

şarkı - se~ i n_le . duı mak def d 
eyler 3 - şerıf ıçlı - alam :o: fll si' 
ıusu desti emele 4 - ıefık fcJ 
bir neşe yarat hasta gönül 5 - -~ o 
tur taksimi 6 - dede - rcıst f" 
- çalım a bak efede. 

13.00 Memleket S<lill 
ve meteoroloji haberleri 

\3 . 1 S - - 14 miizik 
r<ırn - .pi.) 

19.0i> program 
19.05 Müzik ( opcrctlcıckn ) 

parçalar - pi. ) 
19.30 Türk müziği ( ( . ı sıl he1

1 
20. 15 Konuşma ( ziraat s•' 
20 .30 Memleket saat ayarı. ıJ 

ve meteoroloji haberleri 
20.50 Türk wüziği 
1 - Nl! veser peşrevi 2 - 5'~ 

tin k . ı y n .ı k - neveser şa rkı -
11 ~l ran la h a r ;ı p ol Ju sevda j - o 

nihal - nihavent -· yine uu yıl 
st.rv; iı. 4 - kem cı n ldk si ıni 5 _. 
d c n ı az:z efendi - h'c aıldir şar~\ 
- \'az geçip naıü edad an 6 -~c 
dede - hicazkar }Ürli k scma•5's 
l>ülbül gibi pür 7 - hicalkar ş 
scm.ıisı 8 - Ahdi efendi - rast 
kı - .>enin aşk ın l d çak oldunı · 9 
Aııf bey - zahırı hale bakıp ıod 
rcfık frr san - mahur şarkı -
yine giinüıııüz geldi beraber 11 
Sil ba ta ı fı ve( adan pey a ın 

21.30 Konuşma ( lkı isdl 
21.45 Neşeli plaklar - R. ı. 
2 1 ·50 Müzik ( Melodı!c r - P 
22.00 Müzik ( Hbçiik orkcstrll 

şer : Necip Aşkın ) d'" 
l - heinz valther dans c ~~ 

kuklalar ( Fokstrot ) 2 - 9rarı1 
, 

- macar da nsı no. 3 3 - ~ı cinı 111 el 
kel - venrdik h<\tırası ( senad > 
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C NEYYORK MEKTUBU i 
t_ iV ·-·-·-__j w 

Nevyork bandosunda 
istiklal marşımız .. 

• Gözlerimizde sevınç yaşları ... 

.. L2 remmuz 939 Cuın ırlcsi gü· 
ruı y . 
S aşuıgtonda oturan Sefır imiz . 
S ";t. on ikiye yakrn Sergiye geldi . 
l .e ı"'miz büyük üniformalı bir za 
>ıt e bir otomobilde diger yüksek 

lcvat dı' 'k ' b'ld .. 1 . ger ı ı otomo ı e on e· 
tırıd b. 
L~ .: ır kıta süvari olduğu halde 
Ulun h"kA ı · A d • 1 . u umet erın resmı aıre e· 

rıni . . _ 0 orta yerınde merasım yapmaga 
ve konferans vermeğe tahsis edilen 
~ere geldiler . O meydanlıkta bir 
b~ta piyade , bir kıta harbiye ve 

1~ kıta bahriye olduğu halde res 
ıtıı ta . . 'f zımı ı a ettiler. 

d Heyet meydanlığın ortasında 
urdu ve müzika bizim istiklal mar 

~lıtıızı çalınağa başladı. Zabıtan kı · 
ı~çlarını çekmiş, askerler resmi ta· 
ltın v . . . . . azıyette, polisler resmı tazım 
•Çın eli · · J A • • d t crını se a11 vazıyehn e tu u· 
Yorlardı . istiklal marşı bittikten 
soora Sefiri niz He) etle beraber 
;skt rlerin önlerinden geçilip selam 
sandı Ve daha sonra bütün asker 
efırimizle Heyet önünden resmi 

&'eçit yapılarak merasime nihayet 
Verildi . 
. işte bu merasimi görmek Ame· 
rıka hükumeti ve Amerika müzi· 
kası tarafından istiklal marşımızın 
<;a!ındığını ve tazimatla karşılandı 
~·~ı işitmek ve görmek bir Türk 
ıçın ne büyük saadet ve ne büyük 
bahtiyarlıktır. Bir zamanlar bizi hiçi! 
sayan hükumetlerin bizi böyle ken· 
di varhklarile beraber tulup bize 
ıtıcvki vermeleri Türklüğün bugünkü 
tnevkiini takdir etmeleri ne kadar 
St . 

"ınç veriyor . 

Bu merasim bittikten sonra saat 
lam dört buçukta yine bu meydan 
lıkta Scf ırimiz Mürıir Ertegun ve 
he b · S · · ra erınJeki Heyet ve ergının 

Reis muavioi olduğu halde yine 
"1eyda11lığa geldiler . 

Hoparlör tertibatı olan ve mü 
l'.ka bu!unan yerde ahzi mevki et· 
tıler. Mtydanlık muhtelif milletler· 
den insanlarla hıncahınç dolmuştu · 

En evvel Sc:fırimiz Bay Münir 
Ertcgü l kalktı ve bir nutuk soy· 
lcdi. Türklerle Amerikalıların güzel 
l'tıünasebctlerinden Türklerin mede 
niyet dünyasına yaptığı ve yapmakta 
01duğu hizmet ve yardımlardan ye
ni Türkiyenirı bugünkü vasıl olduğu 
medeniyet ve terakkiyatından Tür
kün yaptığı inkılaplardan Atatür 
kün hizmetlerinden ve onun yerine 
&"çen ismet lnönünün bu terakki· 
Yatı daha ileri götüreceğinden bah 
Sedcrck nutkuna nihayet verdi. 

Bunu müteakip Nevyork Üni 
Vcrsitesi profesörlerinden ve Tür· 
kiye Amerika uhuvvet cemiyeti di· 
t~ktörü profesör F redeı ik N. Thras
hcr tarafından çok uzun ve çok 
ehemmiyetli bir nutuk söylendi. 

Bunda Atatürkün bütün meza· 
~.:ısın Jan Atatürk ün Türk iyeye yap 
lığı hiz ·netlerden yeni harf inkıla · 
hından, kadınların serbest ve hiir' 
1iyctinin verilmesinden din taassu 

~. h ı:ırıricb slrcckcr - kalbimin sahi · 
IJı • 

sırı 5 - Nıclsen - maskaradc ko 
ıııık k 
6 o crasır.dan İspanyol dansları 
IQ-.. F.duard künockc - lcdi hdmil 
il\~ ~llCrctinden potpuri 7 - iıalo 
rııc cı - ilk baharın çiçekleri ( in ter· 

ıı,) . 
lıii l trıarş 8 - Toınann - vıyana 

Ydl;ırı ( 1 ) 
23 va s . . 

c h .OQ Son ajans habcrlcıı, zıraat 
bor:~n , lalıvilaı, kambiyo - nukut 

~I ( fiyat ) 
\ ~;·2~ Mu::ik ( çazband - pi. } 

' :>5 - Y cH ınki program. 

bunun tamamen Türkiyeden kaldı· 
rıldığından Türklerin yüksek meza. 
yasından bugünkü Cümhurreisimiz 
ismet lnör.ünün Atatüı kün arka· 
daşı olup onun yüriidüğü yoldan 
giderek Tü,kiyeyi daha yükseklere 
çıkaracağıodan dana ileri götüre 
ceğinden bahsederek Türkiyeyi ve 
Türkiyenin liderlerini takdir etti ve 
her bir k•ç kelimesinde uzun uzun 
alkışlandı . Amerikanın Nevyork 
Üniversitesi Profesörlerinden birinin 
çıkıp böyle bizi medhetmesi , tak· 
dir etmesi ve bu takdirlerin halk 
tarafından da kabul edilerek Türk 
lüğün ve Türklerin alkışlanması bir 
Türkün sevincinden gözlerini ya 
şartmaz mı .... Biz Türkler sevin· 
cimizden hem yüzlerimizde sevinç 
alaımi görünüyor ve hem gözleri· 
mizdtn sevinç yaşları taşıyordu. 

Bunu müteakip Bay Mustafa 
F chmi tarafından da bir nutuk söy 
lendi. Bundan da Amerika ve Tür· 
kiye arasındaki samimiyetten Ame 
rikalıların bu münasebetle bize gös 
terdikleri muhab~ete beyanı mem 
nuniyet ve teşekkür edildi. 

Bunu müteakip geııç Mıss Bedaar 
Celal beyin kızı tarafından kemanla 
bir parça çalındı ve umum tarafın· 
dan çok alkışlandı . Bundan sonra 
da Zeybek, Laz,Karadeniz ve Ana 
dolu oyunları oynandı ve halk ta· 
rafından çok alkışlandı . Ve halk 
arasında o kadar memnuniyeti mu 
cip oldu ki halk bu merasimin bitip 
tükenmesini istemiyordu . 

Bunu müteakip h1Va oyunlara 
başlayacaktı. Havada Türkiye ismi 
yazılacak ve bir yıldız yapılacaktı. 
Ve yine havaya atılan bir topla 
Türk v~ Amerikan bayrakları gös 
tcrilecekti . Fakat maalesef hava 
müsait olmadığmdan yapılamadı. 

İşte bu merasim , Türklüğe ve
rilen yüksek kıymet ve ehemmiyeti 
görmek için hal ve vaktı müsait 
olan her bir Turk için bir saadet 
ve ı ir bahtiyarlıktır diyeceğim. Zira 
bir zamanlar üzerimizdeki elbiselerin 
Tückiyede yapılıp yapılm1dığını so
ran ve Tü rkiyed'" m ~deni ko.ıtüm 
giyildiğini bilmiyen bır çok Ame· 
rikalıların Amerikanın Nevyork şeh 
rinde hakiki olarak Türkler hak 
kında yapılan bu propağandaları 
ve bu takdırat ve alkışları görmek 
ve sayi oları bir Türk için ihtiyar 
edeceği maddi manevi bütün fecJa
karlıkları telafi etmeğe ve kar~ıla· 
mağa kafidir zannederim. 

S. Serçe 

Almanya dün Ryb
nik bölgesi hududu

nu kapadı 
• 

8irıuci sahifeden artan 

dikkatini Danzig meselesi ü1crinde 
teksif eylemcğc ddvet olunmuşa 

benzıyor. 
Bu ş11yanı dikkat cephe deği · 

şikliği, Cıyano - Ribbentrop mü· 
lokatı hakkında emin Berlin mah· 
felinden son günlerde alınan bazı 
ma'umıta ila ıc edilirs~ ' vaziyetin 

şöyle olduğu anlaşılı.yor : . . . 
Ciyano, Salzburg a geldı~ı va-

kıt Almanlaı a atfolunan bazı nİ· 
yc;lerden f {'na halde telaşa düşmüş 
bulunuyordu . Ribbentrop '. ltalya~ı 

1 
akim k,lmağa mahkum bır sergu· 

T rakyada askeri 
hare kit 

- Birinci sahifeden artan -

fından her mıntakada gösterill!n umu 
mi sığnaklara iltica edeceklerdir. O 
sırada vapurlardan toplu halde çıka
cak olan halk için de Mısır çarşısiyle 
Karaköydeki yeraltı camii sıgnak ola· 
rak tayin olunmuştur. Vapur yolcula· 
rı derhal bu tedbirlere riayet etmiyen 1 
ler şiddetli şekilde cezalandırılacak 
lardır. Bu husustdki hazırlıklara devam 
olunmak tadır. 

fstanbul: 16 (Telefonla) - Milli 
Şefimiz ismet lnönü ~anlarınd Baş 
vekil Doktor R,.fık Saydam ve 
maarif vekili Hasan - Ali Yücel 
oldugu heldc bugün saat 8,20 de 

manevralarda bulunmak iizcrc· ha· 
rcket etmişlerdir. 

Milli Şefımiz lstanhuldan itiba 
ren bütün yol boyunca on binlerce 
halk tarafından sevgi ve tezahüratla 
karşılanmış ve bazı yeı lerde halkla 
temas etmişlerdir. 

Reisicumhurumuzun Edirneye 
geleceğini haber alan halk emsalsiz 
sevinç içindedir. Şimdiden her taraf 
elektrikle tenvir edilmiş ve köyler 
den akın nalinde halk Edirneye 
gelmrğe başlamıştır. Cümhıırreisi· ' 
mizin ikamdlerinc belediye dairesi 
tahsis edilmiştir. 

Nafia vekilimizin 
beyanatı 

- Birinc:i sahifeJen arlan -

Nafia vekilimiz.in beyanatı 
- Turistik bakımından fevkalade 

ehemmiyeti haiz olan f stanbul · Edir 
ne beton asfalt yo:unun geçen sene 
lstanbuldan Lülcburgaza kadar olan 
kısmının bitti~ini ve işletmiye açılaca 
ğını bil iyorsunuz bu yolun geçen kış 
içinde Liileburga.ı; - Kuleli arasındaki 
kışmında da faaliyete g.!çilmiş ve in 
şaat epey ilerlemiştir. 

1 Yurıan hiiku netiyle aramızda mev 
cut mukavele mucibir.ce iki tarafın 
selahiyettar heyetleri tuafından etüt 
edilrn.!ktedir pek yakın ·Ja sona ere
cek olan bu etiitleri ınüteakip bu 
büyük işe de başl<rnacak ve böyle· 
liklc Meriç boyunca iki m~ nleket 
topraklarında hem ziraata elverişli 
geniş ölçüde arazi kazanılacak ve 
hem de M riç seyrisefere müsait bir 
hale gelmiş olacaktır. 

Ancak bu lcı'1mdaki toprağın 
killi ve ç.>k yu'll 1ş1k olm:ısı dolay& 
siyle ilerde mühtemel herhangi bir ' 
bozukluğa meıdın verm~m.~k için 
esaslı t~dbir alm '" zarureti karşısın 
da kaldığımizdan inş:ıat biraz ağır 
yürümtktedir. 

Şimdilik Trakyada belli başlı İş 
!erimiz bunlardan ibarettir bu ara
da vilay~t hu5u~i ınuhasebelerı hra 
fından dJ hudutları dahilinde tamire 
muhtilç ve yeniden inşası lüziimlu 
yollar ve köprüler üzerin ie f aaliye 
tc devam edilmektedir binaenaleyh 
~k yakında boğazların garp mınta 
kasındaki muvasala ve münakale k 
f
. . k ey 
•yetı te emmül ve inkişaf ettirilecek 

tir. 

t Karataş 
' Plajı 

Çol!uk\ann Cennetidir 

Yavrularmızı bu tabiat c?nne· 
tinin Havasından, Neş'esınden 
ve Faydalarından mahrum el· 
memek için hiç oıma•• .. H.~fta 
da iki gün oraya götUrunuz. 

otoblls .,cf er 
11 er gUn nnıntnınnı 

lcri vardır. 

Bu gece nöbetçi eczane 

Y . h civarında 
enı posta ane 

Fuat eczahanedir 

:!-

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir biz 
metçi kadın aranın akı adır . iste· 
yenler idarehancmizc nıiiracaal 

d~ i ııler . C. ---- --.. . __ _, ___ ..._ __ ,.,.; 
Seyhan Orrna n Çcvirge 

1\1 ti d Ü r 1 Ü ğ Ü n d e n : 

ı Kadirli krız-ısı dahilindt• Kirazlı 
eski Ormanından artırmıya konulan 
86 metre mikap gayri nrnınul Çam 
e~çarının bu gül apılan ıhaleı;inde 
Talip zuhur etmediginden 16 8 939 
Gtiııünden itibaren on giin müddetle 
talik edilmiştir. Satış 26 - 8-"939 • 
Cumartesi günü srnt on birde Çc-
virgemiz Müdürlüğü dairesinde icra 

edileceği ilan olunur. 10952 

. Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 37 

Doktor 
.. 
1 • Kemal Satir 

civarında İskan dairesi yanında 
Müslüm apartmanı 

Kızılay 

---~ d - • ~ U sabahtan akşama kadar kabul•• er. 
Haetalarmı her g n 

8 26 10909 G.A. 

------------------------------
Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Toprak tahlıl edilmekte ve inşa 
at ko ltro'ü n1z altın j ı o:ı 1 gör! yü 
rütülmektedir buununla beraber en 
geç 940 senesi f'ylül veya birinci 
eı"şrin aylarında bu kısmın inşaatı so 
na ermiş bulun ıcaktır g~ri kalan Ku 
leli · E :lirne arasındaki kısma gelin 
ce bundan iki ay evvel bu kısım da 
müteahhitlere ihale edilmiş bulun 
m:ıkta iır yakında inşula başlanacak 
ve bu kısım ~aki inşa:ıtın bitme.,iyle 
Y4 l eylülün le lstanbuldan Edirne ye 
kadar olan turistik yol mükemmel 
surette tamrmlaoım ış o' acaktır. 

,.-------- "\ ·----
Türksözü tebliğine ve itiraz 

itiraz ve ll!rnyiz 
dair kanun 

Vekil g~neral henüz ikmal edil 
ıneın iş o'masın' rağ n :n yolların mü 
kem n~ · o 1 duJ ı ınıı ve k ·n~isinin oto 
mo'Jill.: lstanbuldan E fürıeye ·dört 
sa ~ttc g · Lniş bii 'u~ Ju Jll ıu da ili ve 
etti. 

Nafia vekilimiz beyanatına şıı su 
retle devam etırıiştir. 

Trakyadaki diğer nafia işleri. 
- Bir taraf tan betonasf alt yolun 

insaatına devam e füirken diğer ta 
raftan da Trakyada yapılınısı ıı lü 
zumlu gördüğümüı bazı mühim yol 
farın ve köprülerin insaatına başla-

nacaktır. 
Bu arada Trakya ile Çanakkale 

yi biribirine bağlıyacak esaslı yolla 
rın da en kısa bir zaman~a islahı 
projramımız ve kararlarımız içerisin 
dedir. 

Bunlardan 
!ettirilmesi işi 

başka Mericin temiz 
de komşu ve dost 

zeşte götürmenin mevzuu INhsol 
madığına, fakat iki müttefıkin tek 
bir haltı har!kel takibeylemeleri 
ve en kati bir azim zevahirile bunu 
tatbik etmeleri lazım geldiğine Ci· 
yanoyu ikn·• etmiştir. Alman hariciye 
nazırı, Almanyanın Polony:hakkın· 
daki metalibatıııı ll!dricen Danzig'e 
inhisar ettirmekle sulh cephesinin 
parçalanabileceği hususunda nik · 
binlik göstermiş ve bir sulh kon
feransı teklifine İngiltere ile Fran· 

Gündelık :-;iyasi gazete 

abone şartları 

l'l. Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 

1 Aylık 

Kııru~ 
1200 
600 
100 
100 

1 
Dı~ ııı ı; ıı ıl>-1-ı lkı • •,ırı .'\l ı ı>ncj 

lıcclclı dc~İ\'ııı<· ı ~ ,ıl ım posl.ı ın:.ısrcı fıl 
zammedilir. 1 

1 

2 - ilanlar ıı.;in ıdareyc miiı a- t; 

edat edilmelidir. 

Yazlık Sinemada 

ıau A~şam 
TUrk Film Sanayllnln en 
Muvafık eseri, tamamen 

Kendi mahmız olan Ye 
gine mUkemmeı fllmlmlz 

IAVSEL 
Bataklı Damın Kızı ·-------· Hazin bir köy HlkAyesını 

Canlandıran ve başdan ba •a yeni lllvelerle çok daha 
güzel bir fekle aokulat'· 1 
Bu BUyUk Fllmt GörUnUz 

Baş Rollerde: 
1. GALiP - FERiHA TEYFIK 
HAZIM - M.\HMUT - TALAT 

VE SAiD 

10986 sanın dayanamıvacaklarıoı t~min 1 
eylemiştir. ·------------· .. ·---· 

V .1 de ihbarnamelerin 
crgı er . 

· usullcrırıe ve 
ve temyız k ·r 

koınisyonları teş ı ıne 
Kabul tarihi: 6 7 19~i9 

Kanun No : 3692 

• Vünden artan 

/arı ve bunların mazercı lr. ri hn lindc t cvkıl 
En büyiik mülkiye! mdeınkıçıra h..ıfla Ja en aı üç defa küınİsyonu lopla· 

d k . ı j bu un ıı • 
c ece len zat ar ş . tırı bizzat bulunmag-<ı mecburdur. 

• •
1 

• de ko •nısyon ı. 
rnaga ve kendı erı . . oları bulurıdukltırı vilayel merkez kazasıda ve 

V 1 ~ ·r z konm;yo 
ı ay~t 1 ıra d bulundukları kazaya ve bu nlilhJllere bağlı köylere 

kaza komısyonlaıı a Jk'ke salahiyetli olup bu yerler h ricindeki kaz;ı 
'd · · · · tarını te 1 

aı V.!rgı ıtıraz . ·ı ri te.ikik edem<' zler. · ı. 1 de tarho!un .ın ver gı e 
ve vı ayet er . V k~leti bir vilayetin kazalarına :ıid itiraz işlerinin 

Ancak Malıye e a 'a daimi ~ekildc vilayet meıktzlcr incfc k11r11 l11 
tedk'k t ı muvakkaten vey J · · d · • k·ıd · ıA k · 1 a ın . J bT tiı az ışlerı aımı ~e ı e vı ayet omıs-
1 k · tevdı e ' 1 ır. ' 

o an omısyona 1 d komisyon kurulmaz 
yonuna tevdi olunan kaza ar a . 

Temiz komisyonu 

T · komisyonunun •nerkczi Ankaradır. "f emyiz ko· 
Madde 36 :-: .em~ızl 'k' daire reisi ve dokuz azadan müteşekkil ve 

. b" bırıncı reıs e ı ı . 1 d b' . . 
mısyonu ır . kk bd' B'rinci reis aynı zamanda daırc er tn ırının 
üç daireden mıre e ır. 1 

reisidir. . b" · b' b h . . 
1
• • d birisi münhasıran ına ve arazı ve ına u ran 

Tcmyız daıre erın en ·ı '<l . ı . 'k" . . . I d Bunlar haricinde kalan vergı ere aı ışıerın ı ı 
vergilerıle ıştıga e er· A • "dd' 

. d k . · Maliye V ekaletıne aı ır. 
daıre arasın a ta sımı . - ı d D · 1 

. d . 
1 

. birer reis ve ikışer azadan lertkku ı e er. aıre er 
Temyız aıre erı k tr.dkik ve ihzarında yardım t:lmek üzere bi · 

h . . d kalan aza evra ın . . 
.arı.cm. e f dan bir daireye memur edilir. Temyiz komısyonu reıs ve 

rıncı reıs tara ın . D h·ı· ve Ticaret Vekaletlr.rince göstr.rilccek 
Adi' Malıye a ı ıye 

azaları ıyed, dan icra Vekilleri Heyetince intihab ve tayin olunur· 
altışar namZ"' arasın ı .. · ı · ' d .. hal ad~dinin iki misli n ıuıızeu gosterı ır · 
lar Münhal vukuun a mun , 'k . d f k"lt 1 . l · .. . ·ı k kimselerin hukuk veya ı · tısa a ·u e erın< en 

Namzed gosterı ece · · "k k k . u · ı · ı o~ulundan veya Tıcarr:t Mcktebının yu ·se · · ısının . 
v~ya Sıyasal uı gı er . . d b l 
d d 

b mek tehlcre muadil ecnebi mekteblerııı en mezun u llll · 
an ve yahu u ·b· ·· ·· .. 

1 
• · ıınek için 3656 sayı:ı kanun ınucı ınce en az uç.uncu 

nıa arı ve reıs seçı . . . . . "' ·ı k için de en az bcşıncı dereceyı ıhraz elmı~ olmaları şart · 
c aza scçı me 

t r. 
· Komisyon raportörleri doğrudan doğruya ve bunlardan maada 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA - --
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. s. Kilo - - -=-

Koza 

1 Piyasa parlait - -
• -Piyasa temizi - • 1 

1 
1 
l 

Klevland 1 

YAPA dl --
-
1 

Beyaz 
1 1 Siyah - çıc iT 

1 
-----

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

HU BU BAT 
~f:'day Kıbrıs 

- --- ~--, 3,50 . 
2,50 -1

287 
---

• Yerli - ~e;tanc--
- ---. ·- - ---

3 Arpa 3,12 --- --- -- - -Fasulya------ -- - -
---vüinf - --

~.85 2,87 
--oeiicc --
Kuş yemi 4,37 . ·- --Keten tohumn 9,25 -Mercimek -- -
Susam 1 ...... u N 

Dört yıldız Salih - üç .. .. .. :s ..: Dört yıldız Do~ruluk ~ -

~ t:: üç ::ı .. . -- c: -o - Simit - - .. 
·- 11:1 ·~ ~ > Dört yıld11 Cumhuriyet ::ı -C'I C> 

üç r-- .. .. -
Simit 

" 
Liver pol Telgrafları 

s~·~ 1 

Kambiyo ve Para 
16 I 8 1 1938 iş Baukasından alınnw;lır. 

/'ene ----
ı---Hazır [-f 14 /,ır~ı -Rayişmark 

36 Vadeli 1. Frank ( Fransız ) __ ~35 -4- - -
Vadeli il. 33 Sterlin (ingiliz ) ~ _ -S-93 
Hind hazır 4 18 Dolar ( Amerika ) 1261 67 ° 
Ne!lork 

-8-74"" Frank ( isviçre) 00 00 

Nazarı dikkate 
Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden 

Sıhhat ve lçtİıllJİ muavenet Vekaletinin 9 8 - 939 tarih ve 20 
numaralı ruhsatiyesi ile hastanemizin 23 yalağını h uic fon gelecek ücretli 

hastalara tahsis ediyoruz. • 
Hastanemiz Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi-

çek bahçe le tile muhat modern, her türlü konforu hwi ve f eıınin bütün 
icaplarını içinde toplamış müstesna bir sıhhat yurdudur. . .. 

Bilgisi, iktidarı ve muvaffakiyetli ameliy.tllarile herkesın ıtımal ve 
tevt.ccühunu kazanmış olan Operatörümüz çok müsait şartlarla hastaları 
nı tedavi edecektir. 

Hastanemizde tedavi olmak isteyen fJütün müracaat sahipleri haric· 
den de diledikleri Doktoru serbestce alabilirler. 

Muhterem halkımıza bir hizmet gayesile açılan bu yurt çok ucuz 
ücıetlerle memleketin sıhhati için herkesin emrindedir. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağlıdır. 
Her ihtiyaç anında h~stane müdürlüğüne müracaat edilmf'sİ rica 

olunur. 2 - 15 G. A. 10939 

T. iŞ BANKASI' nın 
ikraıniye planı 1939 K. Tasarruf 

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

l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 
1000 " 

~.000 .. 
8 

" 
500 " 

4.000 .. 
16 .. 350 • 

" 
4.000 .. 

60 .. 100 • 6.0QO .. 
65 

" 
50 .. 4.750 .. 

250 
" 

25 .. 6 .250 .. 
435 32000 

T. iş Banka~ına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ~yni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 1()661 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Belediyemizde münhal lıuh•nan 50 lira aylık ücretli biı mııulı lıf ru!ıum 

tahsildarlığı için 21 - 8 - 939 pazartesi günü saat onda belediye meclis 
salonunda imtihan yapılacaktır. 

Taliplt"rİn orta mektep mı zunu \e askerliğini bitiırniş olmaları 

şarttır. 

Bu şeraiti haiz olanların nufus tezkeı esi, askerlik ve mektep ve<iikaları 
ve sair evrakı müsbitelerile birlikte imtihan güniine kadar belediye riya· 
setine müracaatlcrı ilan olunur. 

13 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 10941 

~--------------------------------------·------------~ 
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisikletci Yunus Necip Özyazgan 

Bisik]et ve Motosiklet 
Meraklılarına! 

Dürkopp Dürkoee 

Acantalığını almak için sene 

lerdenberi u~raştığım OÜ R KOP 
fabrikasının bi~ik/etleri gelmişlir 

Dünyanın rn eski fabr ikasının 

yaptığı, bütün malzemesi çelıkten 

olan DÜRKOP Bi!ıikldlerinin ma· 

deni aksamı Kromdan rııan. Gl o'up 
yağmur ve çamura rağmen kcıti)eıı 

pls tutmaz Bisiklet ıncraklılaıınıı 

teşriflerirde DÜRKO? Bi~ikletleri 

ni görmek V:! almak merıf aat 'e rı 
iktizasındandır. Bi!Gmııın bi~iı.Jeı 

yedek parçalarile Kontinantal iç vt 
dış lastikleri mağazamızda m' vcut 
tur. 10911 6 - 45 

Dörtyol orman bölge Şefliğinden : 
Bir kentalinin 

Miktarı muhammen fiatı Tutar bedt"!i 
kental Cinsi Lira Kuruş Lira Kuruş 

2115 Karışık odun 00 08 169 20 
Seyhan vilayetinin Dörtyol kaz tsı dahilınde Kındıralı ormanından 2115 

kental ka,.ışık odun satışa çıkarılmıştır. 
Satış 8 -8-939 t.H hi11 · ıen itib.uen başlaı:ıış o!duğundan l 5 giin 

sonraya miisadıf 2·~ 8 -9J') gijq;İ s:ı ıl 1 1 de Dörtyol orman lıölge 
şefliği daire in Je açık artırma ile y.ıpılac ıktır. Beher b ::nt.-1linin nıııham 
men fiatı 8 kuruştur . ~ırtna ne ve ııııık:.tve!cınıııc proj· leri Döı lyol or 
man bölge şefliğinden ve Seyhan Orman Ç virg: Müdür ü~ü ile Ormarı 
Umum Müdürlüğünden alınır. Muvakkat teminatı 12 lira 69 kur u~tur. 

Salış umumidir . 10931 1 O - l 3 - 17 

) ( 1 \ 
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I' ör.-1 
!f 

" TURJCfY! 

l ZJRAAlfBANKASt 
- ...... .. --" 

1 
iç Hastalıkları Mütehassısı 

' Dr. Muzaffer Lokman 
İstirahat için lslanbula gitm;;:lir. Eylül oı tr-11.ıı ına dognı avdet ede 

cck ve hastalaıını kabule lıaşlıyacaklır. 

c. 

1 

Memur müsabaka imtihanı 

Tiirkiye Cumhuriyeti Ziraat Banka;ı,ındal1 

Bankamız Şübe ve Aiansları için lüzumu 
üzere orta mektep mezunları için 25, 26 Ağustosda lise mezunları 

28, 29 Ağustosta müsabaka imtihanları açılacaktır. ~ 

Müsabaka şeraiti öğrenmek ve daha fazla malumat almak için 1 
!erin Ziraat Bankası Müdürlüğüne müracaat etmeleri lazıınJır. 

17 - 19 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN İDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası f aaliy~te ge 
Banyo - Lokanta - Gazino - O 

, den 

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek i rnaıı 1 8.20 

yüzde 50 tenzilat yapı ~~~ 
kiti • 

Muhakkak ziyaret ediniz ! hur 
ket 
buı 
lop 
hür1 
dır. 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalatı~ ~~d 
Yüksek zengın bir tabiat hazinesidil rnd 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane t~ ~:~ 
Karaciğer ve mide ağrı\ arandan kurtulmak "t fak 

'ıJ sın 
Birkaç gününüzü burada geçirı cc 

Konfora, temizligw e, ucuzluğuna hayran kalacakJ şıl· 
~o 

Lira Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
1 5 

Tarifeye bakınız ------" ~~ 

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

dol 
lcı, 

lıtr 

tni~ 
dol 

Biiyiik istifadeler görecek, memnun kalacakS'~ Ay 
k;ı 

6'~ ııı 

Ç iftehan I<aphcasını bugürı~ y;, 

haliyle bir kere görünüt ~~· ı l 106'l1 

Cebelibereket sulh hu k nk 
ınahkcıuesinderı : 

Osmaniycnin Yeni k(;y h~lkın;ı 
İlilfetle Muht.ır H Jlid Avcı tarafın 
Jan ikame edilen tescil dav.ısının C:\ 

ri duruşmasında Yeni köy <lalıilin<lc 
şarkan taş hizasilc Araplı tarlası, 

hüyük. Ceyhan nehri ve harnup bur 
nu hiıasile Müftü Yusufun sıra hen 
dekleri ile çevrili 200 lira kıymetli 
94 hektar 4 ar mera yuinin Yeni 
köy halkınının hayvanatlarına ait 

mera olarak tapuya tesciline 
6 - 5 - 939 tarihinde karar veril 
miş olduğundan işbu mahalle alaka 
sı olanların kanunu mü.jdet içinde 
1hahkcıneye müracaat etmeleri aksi 
takdirde hükrniin katiyd hsp e Je
ccgi ilan oiuııur. 10955 

Cebelibereket asliye 
huknk mahkemesinden: 

Ü.:imaniye Cumhuriyet mah~lle· 
sinden eski tapu memurlarından 

Mehmet kızı Emine tuafından koca 
sı ayni mahallede oturan Bursalı 

H~nifı cğ!u hrnai! ;!kyh!n~ ikame 
eylediği Loşanma davasıııın cereyan 

eden duruşmasında tarafeynin bo
şanmalarına 14 · 7 · 939 tarihinde 
karar verilmiş olduğundan ikamet
gah meçhul olan lsmailin işbu karar 
aleyhine tarihi ilandan itibaren 15 

Satlık Ev 
ve Bahçe 

Z. k lı' . rı lıt ıraat mc le ı cıvarı 

bıı 
Mı 
tcı 

si 

cc 
şıl 

h 
b 

uygun bir ~ckilJc 800 arş•" 
baı arsa iizcrine tuğladan 1 el 

olan üç göz ev, mutbah. ",J ~1 
hela, kuyu ve bahçe satı1,, ıc1 Talip~erin aşağıdaki adrcsıf11 
içinde oturana müracaatları 't d, 

oj 
lunur. 89 " 

Adana konduracılar 
1 

17 nuınrolu dükkan t• 
Basri Sezgi11e' 

Seyhan Orman Çet/ 
Müdürlüğünden: 

Ka iirii kaz.lsı dalıilin fek• 
Koyak o~vlet Orınanınd•" 
sayı'ı ar tırm l ve eksilt ne k• 
tevfıkan satışa çıkarılan 75 
mikap gayri mamul Kl\tra~ Je 
nın bu gürı yapılan ihalrsıl1 / 
zuhur etmediğinden 16- 8 ö 

gününden itibaren 1 O gün 
111 

talik edilmiştir. 
Satış 26 - 8 - 939 t 

f C · - - sa' müsadi umartesı gunu 1 jı 
de Çevirgemiz Müdiirlü~Ü '' 
d . d'I ğ' ·ıA 'unu'· e ıcr a e ı ece ı ı an o. 1 

··J~fİI Umumi neşriyat mu 

1 
gün zarfında türk kanuniyeye mura 

cat etmediği takdirde hiikmün katiyct 
kesp edect>ği ilan olunur. 

-----------------------·--~--------------- ------------ 10954 

Mclcid Güçlli -
Adana Türkıöıü 01atb" 


