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-Alman 
paktı 

Sovyet Ademi tecavüz 
akisleri haberinin 

r ............ ~---~-1 
Milli Şefin 

teşekkürleri 

Almanya Romanl}agı 
kapmak, ita/ya da ada-

r-SOVY.ET MAHAFiliNE GÖRE-, 
Ankara : 23 (Telefonla) 

MlllJ feflmfz ismet lnönU 
lzmlr fuarının ııçllması mu 
nasebetlle kendllerlne Tica 
ret vekilimiz tarafından çe 
kllen tazim telgraflarına mu 
kabelede bulunmu,ıar, iz. 
mlrllierln hissiyatına te•ek 
kUrde bulunarak sevgileri 
nl yollamıf!ardır. 

lara inmek istiyor 
1 

: A iman ya her cepheden kendinsie 
/ Macaristanı . bağlamak istiyor Alman - Sovyet· ademi tecavüz 

Ingiliz - Fransız 
anlaşmasiyle 

- Sovyet 
kabili telif 

paktı, 
üç taraflı 

olacak 
---.. . ..---..~~=------_J 

Paris : 22 - - Tenıs g~zelesı yaz· idaresi, Sloı·ak yanın vesayet ahına 
/ dığı baş makalede diyor kı: j alınması \'e Slovakyanın zararına o-

İtalyanın Ankara elçisi 
mezunen Romaya gitti 

l "Alnıanyanın Lehistan . üzerine larak Macarla•a Karpatlar Rusyasında 
1 'k' t kla ve Avrupa kotasının 1 vnilen lavizler·, kati bir sureli tesvi· 

VE 
azyı · ı ar ma . 

bu noklasında muvazenenııı bozulaca· yenin çerçe"esini ıeşkil etıncğe kifa-
ıtından korkan bütün mahfillerde en. yel edemiyor Bunlar ancak bir baş· Ankara : 23 (Telefonla) _ 1 

talyanın Ankara büyük elçisi me 
zunen Romaya gitmiştir. 

dişeler uyanmaktadır. Çekoslovakya langıçtaıı ibarettir, .\hval bu safhada 
cüınhuriyelinin ıahribi, Boheoıya ve durursa Almanyanın Şarka dotru si 

SULH KORUNACAK • · d k. Alman himaye yaseti· bir çıkmaz karşısında kalacak· Morcvya uzerın e 1 

~-

Irıgiliz _ Fransız kabineleri dün toplandı ; Meclisleri 
toplana ·ak - Mnskova - Uerlin _ koııuşmHları lıabcri hıtyrel 

de hııgiin 

ııyaııdırnıadı 

Moü.<wd 23 ( R~dyn ) S(lvyd 1 
"1dhfillcrınc gnr~, /llmrln Sovycl 

~ auemi lccdviiz rald•, lngıliı Fı "'''" / 
~ovyet Rusya aıasında yapılacal. ii1· tar.1flı 1 

anla~ma ile kabili lclıf olacak '" >UI 
lıiı koruyacdhlıı. 

Lo11urJ. 23 (R.,dyo) lııxılıı vr 
~ 1 -t%ıt kabincled Juu im toplaıılı 
Yapnıışlar ve vaziyeli ıııuldiea cimi~ 
lcrdir. l lal>er alındığına göır, gerek 
FranMz \'c ırerekse lngiliz meclisleri 
Yarın (bugün) toplanacaktır. 

Diinkü toplantıda, lngiliz kal>incsi 
taahhüdlerini yerine getirmek kararın
da musir bulunduğunu bir defa daha 
tekrarlamıştır. 

Alınan bir karara göre, icabında 
ve bugünlerde lngillere deniz, kara 
Ve hava kuvvetlerinden bazı sınıflar 
silah allına çağrılacaklardır. 

Fransız ve lngiliz kabineleri pcr· 
~cnbc sabahı gene toplanacaktır. 

Hükumet mahafilinden son alınan 
ıoalümata göre, lngiliz parlemcnl 1su 
;arın (24 ağustos perşenbc) toplantı
ya davet edilmiştir. 

nrdularr /011 nı aıı dfl 11 ı 

tecavüz paktı meselesi üıerindc ihli· 
yatlı bir lisan kullanmak ladır. 

Berlin 23 (Radyo) - AlmJn ef· 
karı umumiyesi, Sovyet - Alınan ade-
mi tecavüz paktı haberinden büyük 
nıeııınuniyel duymuştur, 

lıol1111rır'--ık ,t\lııı,.n hr~·,.tı ~1o~ko\ rl)'i'l 

v.tııııı.~ ve l.tyy.ıır ıııc~"l,.q111ıdcı lı;Jtı 

cıy(' ko•u ... r.r ınu ıvıni l>oıcuıkııı l'l

,,ıfınıl.ın k,.r~ıl,ıııoıı~lıt 

~1ı~a(ıı lcrc IJıı 01ı!I(" 71\ ;~fctı ve. 

ıılı1ı iştır. St.tl 15 de ~1nlvıofln J\lrnc1ıı 

dclc-~clcri nı .ı.,,.ınd ı ~Uı 11~r11clı::-r ol 
ıııu~luı. 

(j.ııclı lcı de IJu lıu.,uıt,. hiı scırı:ı 

hal yokıur 

Londrn : 2} (a a.) + lngiliz F ran 

sız kabineleri dün toplanmı~tır • her 

iki kabine toplantısından sonra birer 

tebliğ nrşredilmişlir. lngiliz tebliği- ı 
ne nazaran Alman Rus paktı lnğil 1 fo re şa I İtn i; 
terenin Polonya ya karşı giriştigi ta M /rtl. iklerde 

alıhiitlere lıiç bir veçihle dokunmu· A NEVR 
yac~ktır _büyük . Biıibnya __ b~ taahhüt A KRı•TiKi 
~~~·~~~~:·1~~::\·:;a~·:~;~~~:~t~;" BUG u·· N YAPILACAK 
avam ve lortlar kamarasından mıllı · 

P•ris 23 (Radyo) - Fransız lıa· 
riciye nazırı Bay Bonne dün akşam 
lngiliz maslahatgüzarı ile Polonya el
çisini kabul elmiştir. 

Roma 23 (Radyo) - Kont Ciano 
Polonya, Sovyet elçilerini kabul ede
rek bir görüşme yapmıştır. 

Danzig 23 ( Radyo ) - Alınan -
Savyet ademi tecavüz paktı haberi 
burada biiyiik bir hayret uyabdır- / 

ını~ır. I 
Moskova : 23 (Radyo) - Sovyet 

Jeıle Alınanlar arasında bır ademi 1 

tecavüz paklı ı ın ınüldkcı clcrde ' 

mü Jafaa için fovkalaJe sclahiyctler 
istiyecektir Fransız tebliğindede ka 
binenin vaziyeti vo huiçteki Fransız 

mü .nessillerine verilen raporları tet 
kik elmiş lir Moskovadaki Fransız ve 

logiliL elçileri dün Sovyet hariciye 

komiserin Jen Alman Rovyet ademi 
tecavzz paktır.ın muhteviyatı hakkın 

da m•lumat istcmişlrrdir, 

bT~akya'daki ordumuzun u .. k 
yu geçit resmi yarın 

MISIR ASKER{ 
HEYETi REiSİ DİYOR Ki : 

Paris 23 (Radyo) - Fransız si· 
yasi mahafili Alman - Sovyet ademi 

,~.~~~·K~T_ıs_A_o~•-H_A_R_E_K_E_T_L_E_R_IN~~o-u_R_u_M_u~~~-

Enternasyonal vaziyet 
dünya piyasaları ve 

Bütün piyasalar, son 
dolayısiyle zaif şeklini 

hadiseler . 
muhafazada 

Ortalık gene kJrıştı. Karışıksız 

hır zdman zaten yoktu amma umunıi 
siyasi vaziyet in daha faıla vdhimlcş· 
liğine işaret etmek ıç;n bu tabiri kul
lanıyoruz. Hdfla zarfında gelen ecnebi 
siyasi ve iklisadi gazetelerden v~ ra.d
yoda işittiğimiz havad•slcrderı edındı· 
gimiz intiba bud~r. 

Ne oluyor ? Frenklerin Pomınede 
discordc dedıkleri şuriş ve nize sebe· 
binin halen Danzig meselesi te~kil et· 
liginde herkes ıııütt~fıktir; fakat her. 
kes de biliyor ki bu hakiki bir seb•·p 
dcıril, yalnız bir niza vesilesidir ve 
ınihvcr dcvletlcı inin birkaç seneden· 
beri icraat ile müterafık ınet•lip liste-

ı erinin arkası l.csilınemiştir. tşıe şiın· 
dı de yüksek perdeden Lelıislan ko 
tidorundan bahsedilıneğe başlandı. Ha 
V<tdisler Jo<Tru ise Lehistana kaışı ce· . .. 
nuptan da harekete geçilmek uzere 

· ~··ı· .ıl."JJ,ı "m .. n uıdulJı · lJl!->ıd 

edilmektedir. 
Şimdiye bdar Danlıiır ihlılMına 

karışmak >Sleıniyen ilalya da, işe zor. 

la sürükleniyor g<bi görünmektedir. / 
Hafla zarfında, çoktanbcri >esi 

işitilnıiyen Mrller Cemiyetinin Danlıig 
ınlimessili B. B ırkhardt'ın sırf kendı 
teşebbüsü şah<isile icra eylediği bil 
dirilen Alnı ın devlet reisi ıle mü laka· I 
tına büyük bir ehemmiyet atfolunmak· 1 
tadır. B. Burkhardt mahrem raporunu 1 

İngiltere Hariciye Nazırı lord Halıfak>a 
ıevdi elmiş; bunun .münder.ec~tından: 
Fransa Jehıstan ve ,Isveç hukuınellerı 
de haberdar edilmiş fakat maibuala 
hiçbrr şey aksetliı ilmenıiş imiş. . 

Bu oıü?iikalı ve ıaporu sensatıon 
diye lavsif eden ecnebi gazeteleri. B. 
Burkhardt'ın bu leşebbüsünde hıç kıııı 
se tarafından bir vazife ile tavzif edil 
oıediğind~ ve bu vazifeyi kendı ken· 

- Gu ıol ıkınu Jh:teJ 

İngiliz Kralı 
Londrada 

.Saltanat meclisi 
toplanıyor 

Londrd : 23 (Radyo) - lngilte

ıc kralı bugün Londraya gelmiştir. 
Yarın bir saltanat meclisi top 

!anacaktır. 

IQ)i~~atOerr: 

Polis kulübeleri 
Emniyet mUdUrlUğU fehrln 

muhtellf yerler-ine yeni polis ku 
IUbelerl koydu. Fakat bu kulü· 
belerin yerlefdlrlldiklerl nok
talar ıyl intihap' edllmemlftlr. 

Mesaıa: Belediye karfrsın 
dakl yaya kaldırımla, dörtyol 
ortasındaki kulUbelerln yerler! 

Belediye kar,ısındakl yaya 
kaldırımın UstUne konan kulu 
be, zaten çok dar olan bu yolu 
lemanen kapamıştır. Dörtyol 
ağzındaki kulUbade, buradan da 
ima gecmekfe olan vsaft nakll 
yenin •birbirini görmemesine 
oldukça bir mani te,kll ediyor 

Bu kulübelere daha mUna . 
alp nol<tolar l)ulunal)lllr s .. nı · 

1111·1!.ı. 

MARESAL ÇAK 1 
TÜRK ORD MACIN YÜKSF.:K SEVK VE loARES il_ 
TiNE H USUNUN TERBiYE VE HARl~KET KUDRE 

NEVIC.\ AYRAN OLDUM. TURK ORDUSUNUN ML_ 
1 . LARINI TAK!BJM BENDE DERiN iNTltlALAR BIRAl<TI 
st•nbul . 23 (T 1 

vaffakiyelle . c efonla) - Mu-
sona eren Trak 

nevralarııııızın k ·t· . ya ma. 
rı ığı 24 .. 

yapılacaktır. 25 3 
3 &Ustostn 

bir geçit r . ğustosıa da büyük 
esını olacaktır. 

Maneı•ralarda . 
\'ekilen subayJ n sonra ıstiraharc 

' arımız Ed 
ınişlerdir Man ırncye g.:I· 

.. k . evralardan 1 
yu. rııuvaffakıyctr . a ınan bü. 
göksiinü kab1rt ı netıce halkımızın 

1 ınış ve ord 
!-.arsı n1az İtiınad . uya olan 

1 . ını bır kat ct h vel endırınişlir. a a kuv 

Mareşalımız F .. 
li Şefııımin kend~vz_ı Çakınilk, Mil 
t b .k ı erını ve d 
c ıı. eden ınesa·ı or uyu 

l •rına verd·._. 
vı•pta, iltifatlarından . 1&• ce-

vc ınanl.:ırından 

dolayı duydu~• büyü.k guru'. ve se 
. . b .. rıtirmışler. derın say· 

vıncı te aruı . 
b ,,.1 Jıklarını arz ctınışler-

gı ve aı. ı 

dir. 
Memleketimizde bulunan ve ına· 

1 1 takip eden kıynıetlı nevra aı ımız 
. . . "ısır Topçu kumandanı 

mısafırıınız. ın . 
Ezzeydi paşa gazeıecılerc bcy~nat· 

b 1 ar•k Mareşa lıııızı F evzı 
ta u un , . . 

Ç k. yu-ksek sevk ve ıdaresıle akma ıo 
Türk ordusunun terbiye ~e hartkct 

d t . . lıayranlıkla ıııuşahede el· ku re ını 
. ld "unu ve Türk ordusıınun 

ınış o u6 . .. . . 
d 

vasıtalarılc yuksek hareket 
ıno ern . . 
kabiliyetinin, üzerinde pek ~c'.ın ınlı· 
balar bıraktığını kaydetınışlır. 

Polonya Hududunda 
T ahşidat devaıiı ediyor 

İNGILiZ TEBAASl POLONYAYITERK EDECEK 

Londra : 23 (Radyo) _ L 
ya gelen lıabeıleıc "Ore Aolndra. 
k ~ • rnan 
·ı taalı bütüıı Polonya hududu b 

yunda tahaşşııl ctını kte dev~m , ~ 
yor. ~dı-

IJigeı lıir 

gilız h•lkıimcti 
f--'ot··•rı.14 \ıı ~(.it 

h~berc gôı c de 1 ı 
p 1 . il 

o onyad,ıkı tulıaa~ın· ı 
' ' a , mı:: ·etın;n ınt: !ıfda 1• 

lcri iktiz·asından oldugunu tebliıl' 
etıııişlir. Bu, ~e'. ihtimale kar~ı 
. 1 an bir ledbırdır. _ .. 
a ın Londra 23: a. a. •.Dun •kşaın 
Londraya g-elen habe_rlere naza.r~ıı 
Al any• Polonya munasebetlerının 

ın k . . s vahimleşıııri Alınan ·ılaalının lovya' 
da ve bütıın Polonya hucludu boyun· 
o.ı ıoploııınd!,ld olduQu •ııtıl.t.ıııdcdıı 

tır. 

Alnıanyanın hakiki hedefi, Kar•
denizde bir mahreç tcının edecek o

lan Yakın .Şarktil tevessü iınkıinlMile 
beraber, Romaııyanın lopıak üstü v' 
lpprcık allı scı vetlcridir Bltna nıuvH1i 
olarak Jt,ly• d• /lrııavııt!ııkt;ııı hoır 

ket edorek Adal;ır clı-nınne ve ş;ırkı 

;ı.kdı:niıı· var~ıc rıkur. 

H ılı hazırda Alııııııı l.""Yırlluıııırıı 
Dan Gıg ii tcı ıne ı ckfı"iHf r:l t 11 ılıne~ı, 

ınılı\·cr ricvlcılcrinJn /\vıııp.ını11 <"t"ll11 
bu ~tırkı iizcrındı..:kı fıcf,!'t•nıonynyı -'f-4• 

JJrında t.ıksiın cl.ıı~·gc ıntlttıf ı.:rıu.) 

pl;lnlaıındaıı fcı.ıg"I rllıkle.,ıır k.ıtı 

yen dcliılrt elnıet. ti lfıkıs Herlııı •dı 

valrn icaJ,.tıııa ıı-öre kalı kendi ~cıik· 
lerinJen tıiıinı, ~alı ötekini ılrrı siiı 

mektcn ibaret olan çille plan. de· 
vaın ediyor, Alıııaııyanın şırnııfi şar~ı · 
de ve ftalyanın ~aıki ccnubıdc faali· 
yeli biribirine sıkı bir surette barlı 
ve bütün safl•al"rı evvelden çızılmiş 
olan levsi şiyascli için ayni ehemmi· 
yeli haizdir. 

Bu planın kadrosuna göre Bohtın • 
ya, Moravya ve Slovakya: Alınan 
ku\'\:Ctinin tauıaınr inkışa.fJ ıçua Runıen 
servet/etine giden yollardır. Macarls
ıan da bu siyaset ıçin ancak bir mer-
haledir. • 

Fakat, Almanyanın Draııgnach 
üsten yani Şarka doğru siyasetinin 
serbestçe inkişafı için nıacarların leş 
riki mesaisi lazımdır. Almanyaı, ltal

yanın Tuna havzasında kalan yega· 
ne şerikini kendi peykine almağa 
uğraşıyor. ltalya, Orta Avrupada 

mevzilerini terkcttikten sonra mih. 

verde şeriki önünde silik bir rol 

oynamağa mecbur kalıyor, 
Almanya, istiklalinin harici ze. 

vahirini muhafaza etmekte beraber, 

macaristanı, siyaset, askerlik ve ik

tisad bakımından kt-ndisine bağla· 

mak istiyor. Macar memleketinin 

mihver sistemine rapt ve ilhakı .. 
Formül. budur. Vakıa istiklallerine 
pek kıskanç olan Macarlar, Alpıan· 
ya ile mutlak bir ittifakın kendi 

memlekerleri için n~ ifade ettiğini 
bilmez değillerdir. Fakat Avusturya 

nın ilhakından ve Çekoslovakyanın 
imhasından sonra kendilerine ihdas 
edilen vaziyet pek zordur. 

Macaristan, coğrafi bakımdan 

mihver devletlerinin tamamilc tabak 
kümü altında bulunuyor. Onların 
iktisadi ve siyasi yakınlıklarını çek· 

Gerisi ikinci sahifede 

Moskuva: 23 ( a. a. - Sıl\·yel
lcr birligi ile Almanya arasıııdakı a· 
demi lecavüz paktını ınuzakcıc ve 
imza edecek olan Alman hariciye na· 
mı bugün 13 de layyare ile Mosko
vayıı gelmiş ve 15 de Sovyeller hari
t'1YC Luıni·.:rıi ilr: fıt. trın;!. ıa ı.1ulı•n• 
mt.,ıuı 
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ROMA BiR HARBE 
GiRE Bi LfiR Mi ? • 

Faşist rejimi 

MARIANNE'DAN 

ltalya'nın vaziyetini iyice anlaya 
bilmek için bazı hakikatleri ortaya 
koymak gerektir. 

Musolini eaaslı neticelere varmak 
prestijini kuvvetlendirecek muvaffa· 
kiyetler elde etmek ihtiyacındadır. 
Şayet harbetmeksizia, tehdit ve şan 
tajla bu neticeye varabilirse, yerin 
den lumıldamıyacaktır. Fakat tehdit. 
ferinin kimseyi korkutmadığını gö. 
rürse, o zamı-n bir şeyler yapmağa 
kalkışacak. 

Çünkü Musolini için de başka 
hal çaresi yoktur, O da Hitler ğibi, 

cehennemi bir daire içinde bocalıyor 
Bugüne kadar hariçte giriştiği te· 
şebbüsler zararlı olmuş . ve İtalyan 
milleti bir hayal sukutundan ötekine 
geçmiş, durmuştur. Habeşistan, ça 
buk kaybolan büyük bir seraptı. Is 

panya, belki de kaybolmuş, telakki 
edilebilecek bir partidir. Binaenaleyh 

italy an dirrklörü, taraftarlarına karlı 
bir kaç fetih sunmak ihtiyacındadır. 

Torioo'dn verdiği nutukta ortaya 
üç mesele atmıştır. Tunuş, Süveyş 
ve Cibuti ... Faknt bu, iştihasının or 
ada dur!cağına delalet etmez.~ Ne· 
tice itibariyle onun nazırları bilhassa 
şu veya bu mesele üzerine dikilmiş 
değildir. Onun istediği Akdrniz'de 
üstünlük, şimali Afrika'da hakimiye· 
ve lngiltere ile Fransa'yı tezildir. Bu 
gayeye Mısır ·veya Tanca yoliyle, 
yahut da Tunus veya Balear adaları 
t ırılciyle varmak onun aklı, fikri, bu 
muazzam ve romalıca hedefe vara. 
bilmektedir. 

Fakct bu mühim nokta üzerinde 
fikirlerin hemen hepsi menfidir. 
Habeşistan ve Arnavutluk mıctra. 

geçmiş olan bir kısım gençlrr. Bu 
iki muhit istisna edilirse, halk mace 
ralardan usanmıştır, harbe düşman 
dır ve bütün vaitlui itimatsızlıkla 
karşılıyor. 

Mıhvere gelince, ltalyanlarm %99 
u, ltalya'nın Hitler Almanya'sına t~ 
bi olması keyfiyetinin, vataıım 

menfaatlerine karşı hakiki bir ihanet 
olduğu hususunda mutabıktır. 

Peki, hakikat bu merkezde oldu 
ğu halde ltalyen milleti niçin isyan 
etmiyor? 

Çünkü Rejimin polis teşkilatı 
dünyanın en kuvvet !ilerinden biridir 
ve ayrıcr. vaziyet, bir ayaklanma 
için kafi derecede "olgunlaşmış. de. 
ğildir. 

istikbalde ne olacak? 
Bütün bu zevahire rağmen, re 

jim yıpranmıştır. Eğer son bir ma 
ceranın tehlikelerini de göze alırsa 
bu onu ı için ölümle neticelenebilir 
ve oraya yeni kuvvetleri çıkalıilir. 
Bir karğaşalı çıkmasından veya ko 
nıünizmin ltalya'da yerlrşmesinden 
çekinmek saçma bir şeydir. 

Hür bir ltalya, modern" ve "di· 
namik. bir demokrasi sayesind; ça 
lışmakla geçrn bir sulh ve esasını 
ltalyan-fransız dostluğunun eşkil 
edeceği beynelmilel bir işbırliği sa· 
yesinde pek ala bunu bulabilir. 

Enternasyonal 
vaziyet 

Birinci sahifeden artan -

ları hiç bir şey ispat etmiş olmuyor. dine vcı 1rı;ş oldüğnnda ısraı ediyor
lar. Umumi bir harpte faşist ordular lar· 
mühim ve kudretli orr'ulaıın sademe Amerika birleşik· devletleri hü. 
ıine uğrıyacaklardır, ltalyan ordular kümeli, jnponya ile olan ticaret mua. 
b k hed~sini feshettikten sonra , Amerika. 

el i bir kaç sürpriz darbesi indire h ı 
bilirler, fakat bir kaç aydan, fazla 

dan Japonya ya tayyaı e ve arp cva· 
zımatı sevkiyatıJa ambargo koymağa 

mukavtmct edecek halde deAillerdir karar vermişti, Bu hususta fikir ve 
Zitın 1 u 1 • k n c'rn ;'ıun grnrralle mütalaasına müracaat edilen Japonya 
ri bedbindirler. Tayyare, fta/ya'nın Hariciye Nezaretinin salahiyettar bir 
malik olduğu ~en korkunç silahtır. mümessili şu cev•bı vermiş. 
Fakat onun karş11ında da birinci sı 

f h • - Amerikanın bu kararı hem 
nı ava donanmaları var. Donanma 

"h' iktisadi bakımdan, hem de hukuki mu ım terakkiler yapmıştır ama 
tahsisatsızlık yüzünden bazı inşaa~ cihetten doğru değildir. Bir kere her 
teahhür etmiş bulunuyor. Motorlaş sene bize bir b~çuk milyon ton ka· 

dar hurda demir göndeıiyoılaıdı; 
tırılmıı olan kara ordusuna gelince bunun karından mahrum kalacaklar: 
son talimler kati mahiyette olmamış' sonra ambargo, A nerikanın Bitaraf 
tır. 

B d kanununa muhalif bir hareket olur; un an maada, Almanyanın bü. 
tiin kuvvetlerini kendi hudutları için· çünkü lıu, bizim çin devletile hali 
de muhafaza etmesine mukabil !tal. iarpte olduğumuzu kabul etmı k 
ya Habeşistan'da, libya'da 12 adada demektir. " 

A Yani Japonya, çin ile harp hali· 
ve rnavutluk'da mühim miktarda 
uvvetler bulunduımaktadır. nde değil imiş 1 

Bu da devletler umumi huku1cu 
ltalya'nın bütün askeri nazariye. ·ı 1 • d bı'rı·. . • ld cı ve er.n en 

• 
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Yıldırım iki 
kızı öldürdü 

Tabur köyünden Ahmet oğlu 
Mustafanın koza tarlasındaki çadırın 
da bulunan 18 ve l9 yaşlarında kız 
ları Huriye"ile Sehve e dün gice saat 
ikide yıldırım isabet ederek ölmüşler 
diJ. 

Elektrik şirketinde 

Adana elektrik şirketinin bükü. 
metce satın alınmak suretile beledi· 
yeye devri dolayisile istifa ederek 
memleketlerine dönmüş olan iki Al 
manıh yerine, elektrik şirketi idare 
heyeti azalığına şehrimiz beleJ iye 
azasından Recai Tarınıerle Hasan 
Ataşın ~eçildikleri öğ•enilmişlir. 

Mıntakadaki yağmurlar 

Birkaç gündenberi hava pek mü 
tehavvil gitmektedir. 

Ü;ınaniye, Bahçe ve Haruniye 
cih~ılerinde y3gmurlar yağmışsada 
pamuklara zarar olmamıştır. 

Hataya giden ıneınurlar 
vazifelerine dönecekler 

3296 sayılı kanuoa tevfikan me 
zunen Hataya giden memurlardan 
Hatay vilayeti teşkilat kadroların~a 
tavzif edilmiyenlerin 3711 sayılı kanu 
ııun neşrinden sonra Hatayda ika. 
metlerinin d"vamına mahal kalma· 
dığından ve vazifeleri başına dönme 
leri icap ettiğinden 31-8-939 ta· 
rihinden itibaren bugibilerin maaş. 
!arının giinderilmem~si lazım geldigi 
dahiliye vekaletinden vilayetlere bil 
dirilmiştir. 

Adana kadastro hakimi 

Şehrimiz kadastro ·hakimi Bay 
Cevdet Berker, vekaletten gelen bir 
emre göre, Hatay kadastro lıukuk 
işlerinide idare ·edecektir. 

Maden tetkik enstitüsü 
mütehassısının yapacağı 

tetkik 

Maden tetkik ve arama ensti · 
tüsü mütdıassıslarından lsviçreli 
Maurice Maks Blıımenthal f eke, Kars 
~ntı ve Kozan kazalarında jeol0jık 
ıstıkşaflarda buluımak üzere ya 
kınlarda vilayetimize geleceği ha· 
ber alınmıştır. 

Almanyada eskidenberi rııüesses 
lıüyük Yahudi bankalarından Mendtl 
ssohn ve şürekası, birkaç sene evvel 
tatili faaliyete icbar edildikten sonra 
merkezini Amsterdama nakil ile ora 
da inkişaf etmeğ ! başlamıştı. mali 
gazetelerin yazdığına göıe, bu ban· 

Güreş birincileri ' Ceyhan kaymakamı 

Neticeler tayin edildi 

Seyhan bölgesi Serbest Güreş 
birincilik müsabakaları bu ayın 20 
inci Pazar günü Şehir !Stadyomunda 
icra eılilmiş ve 56 kiloda ,Mahmur 
Göıür, 61 kiloda :Mehmet birinci, 
66 kiloda lbrahim Cihangir, 72 ki 
'o la Süleyman dişi çürük, 79 kiloda 
Mehmet Topal ve 87 kiloda Abdi 
Ôzpağda nm Güreş birinci Jiklerine 
seçildikleri hal-ıer alınmışttr. Birin 
cileri tebrik edeıiz. 

Almanya Roman- ) 
yayı kapmak, ltalya ı 
da adalara inmek 

istiyor 
Birinci sahifeden artan -

meğe mecburdur. Vakıa hakiki men· 
faatlerinin hangi taraftan olduğunu 
seziyor ve kendisini sürüklemek is· 
istedikleri akıntıya mukavemet 

etmeğe uğraşıyor. Budap~ştede rea 
list zihniyetler vardır fakat muka· 
vemet imkanları, coğrafya bakımın 
dan ve ta biati eşyadan bilm ecburi 

ye tahdid edilmiştir. 

Alman- Macar siyaseti, Kont 
Csaky'nin Salzburg la yaptığı konuş 
malardan sonra ihtimal ki, yeni ve 
kati bir safhaya girecektir. Alınan 

mahafili, hakiki müzakereler olduğu· 
nu inkar ediyorlar ve B. Hitler ile 
görüşüldüğünü de tekzib ediyo,Jar. 
fakat hadiselerin mahiyetinde al· 
danmak müşküldür. 

Almanya Macaristana karşı si 
yası hareketini kaba bir şekilde ya 
pacak gibi görünüyor. Budapeşte 

hükumetini tazyik için macar guıur 

ve izzeti nefsine daha az ağır gele 
cek başka çareler vardır. Bunlar bek 
!enen neticeleri veımedikleri takdir. 
de tarzı hareket değişecektir. 

Macaristan üzerinden Roman· 
yanın istihdaf edilmekte olduğunu 

bilen Bükreş mahafili dikkatli Jav · 
ranınakta ve ani hadiseler karşısın 
da kalınmamak için lazım gelc-n ted 
birleri almaktadır. 

ka elyev.n sı'<ıntıJa bulunduğundan 
tediyat hususıın~a mnh'<emeden bir 
tecil kuarı istilı; .ı e ;!emiştir. 

Ceyhan kaymakamlığına tayin 
edilen Arpaçay kaymakamı Bay 
Bekir Suphi dün Ceyhana gelerek 
vazifesine başlamıştır. 

Ceyhanın yeni genç kaymaka· 
mına muvaffakiyetler dileriz. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şearimizde dün gökyiizü kısmen 
bulutlu, hava hafif rüzgarlı geçmiş 
tir. En çok sıcak gölgede 33 derece 
idi, 

İstanbul' da 

Yeni bir pasif 
korunma tecrübesi 

lstanbul : 23 (Telefonla) - Bu· 
günlerde lstanbul•da ikinci bir pa· 
sif korunma tecrübesi daha yapıla· 
caklır. 

Bu hususta :ılakadarlara emir 
fer verilmiştir. Bundan s:ınra pasif 
koruoma işi emniyet müdürlüğüne 
devredilmiştir. lstanbul emniyet di
rektörü alarm işaretini alır almaz, 
bütün ekipleri fa~liyete 1eçirecek 
tir. 

lstanbul : 23 (Telefonla) - Hı. 
va taarruzu tecrübesi yapıldığı gün 
yetmiş yaşlarında Ayşe adında ih· 
tiyar bir kadın fazla heyecana ka 
pılarak bayılmış ve Hasköy hasta· 
nesine kaldırılmış, fakat zavallı ka· 
dın nöbetçi dc,.ktot tarafından yer 
yok diye hastaneye kabul edilme· 
mişti. 

Aradan üç dört saat geçti:.tcn 
sonra hastaneye kabul edılen kadın 
bu salıah ölmüştür. Hastanenin o 
günkü nöbetçi doktoru hakkında ta 
kibat yapılmaktadır, 

Üzüm • 
pıyasası 

İzmirde piyasanın bugün 
açılacağı bildiriliyor 

lzmir : 23 - inhisarlar umum mü 
dürlüğünün emri üzerine lzmir inhi 
sarlar başmüdürlüğü piyasadan ku 
ru üzüm mübayeası iç;n lazım gelen 
hazırlıklarını ikmal etmiştir üzüm pi 
yasası perşembe günü borsada açı 
lacalc ve o günden itibaren inhisar
lar başmü:lürlüğüde icabettikçe pi
yasaya müdahale edcrrk kuru üzüm 
satın alacaktır. 

Geçen yıllarda olduğu gibi iz 
mir tarım satış kooperatifleri birli 
ği de piyasadan üzüm satın: alacak 
ve piyasada nazımlık vazifesini ifa 
edecektir üzüm kurumu tasfiye edil 
miş olduğu için onun yerine lıu yıl 
piyasada koop~ratifler birliği üzüm 

Pıyasalar: A vru.ıa siyasi alıvJIİ 
do1ayısile, Aıneri'<a da dahil. bütün 
dünya piyasaları zayıf olmıkta ber 

deva'TJdır Ne sermayedarlar, ne de 
küçük tasarruf sahipleri hiçbir işe 

atılma ~a cesaret edemiyorlar. Stock 
Ekchangr la devlet rantlarının gene 
cüzi bir ıııi t<laı gerilemesi hoşnu-l· 

suzluğu tevlid ediyor. ı ınü bayca edecektir. 
31 Y• ırım harbı. nda mündemiç 

b.ulunm~ktadır. Fakat bu kelime, lıoşr-· ------~------------------------------------------"'\ 
Jafdan ıbarettir. 1 1 1 Alaskava ıridiP. Eskı·mo c h . Esasen güneşten muhafaza için 

Bu nazariye mucibince, lngiltere ŞUNDAN oradaki yer_ıil.er' e ennemı böyle şapkalar kullanmak! şarttır. 
ve Fransa gibi millt!tleri b"r k BUNDAN !sanın dınıne 

•• • 1 aç d'I tık d · E k' 1 h Ancak bu sene bu geniş kenarlı 
gun veya bır kaç saat içinde kor· çekmeye çalışan pap1s efen ı ~r ' emış. s ııno arın bütün a halla kar~kt<ıini meydana koya.bi- şapkaların bir çok cazip şekiller 
kutmak, devirmek, ve yumruk altın· bir yanlı-tık yapmışlar, Eskimola. ra yatı soğukla mücadeleyle geçiyor. d • lir. aldığı görülüyor. Bu rla ka ınlarımı· 
da tutmak fikri, ancak çok hayal· ce'.:ıennemin sıcağından bahsetmış- Onlar için cehennem korkulacak bİr zın kendi eserleri olsa gerek. 
Perest d" "I d b 1 b ı F k b k f k' d Her şeyJe olJu"u gibi şapka· ıma11 ar a yer u a ilir. Di er. a at a mış ar 1 şey eğil, bilakis istenecrk bir şe•" ıs 
ğer taraftan bütün, ltalya yarım a· - Şunu yaparsanız cehenneme yani cenne ! · lara da hakim olan :moda rekalıe Holivutun en meşhur sinema yıl 
dasının zayıf olduöunu da unutma- gidersiniz, dızları modaya uymamakta, bilakis 

k k 
• GUnde on bin •apka modell linin islediği, uvkine uygun kalıp d 1 . d k d. I E 

ma gere tir. _ Bunu yaparsanız cehenneme mo a arı ıca etme te ır er. sasen lara uymalıdır. 
Musolini - Ciyano politikası iki gidersiniz, dedikçe bu günahları iş Şapka kadınların hususiyetlerini bu yıldızlar da modayı taklid değil, 

ms ur üzerine istin•t etmtkl•dı"ı.·l. li•enler ço"almış. Bu }'az, artık geçrn• kte olma nıoJayı icad etm:nin marifet ol· • , ıs gösterebilecekleri için en güıel bir · 
körü1e itut etnnJikleri tak ~ilun)f Nihayet papasların içinden biri >ına rag· men her güıı yeni yeni mo duğunu söylemektedirler, Bu ba· 

P k d 1 vasıtadır. Kadının ilk nazarda gö k j b··t·· · • h·tı · d · m e en ,,j içı"n her şeyı'n t b·ı ka me~eleyi anlıyabilmi•. Dig" er misy.ı· d 1 k d E ım an u un sıneına_ınu ı eıın _e, • a ar çıkarnıa ta ır. s ıs itıbariyle 
lacatı faşist şdlcr gıupti. 2-aud a ner arkadaşlarına: ze çarpan kısmı baş ve dolayısile yevmiye 10,000 ppka modeli icad 1 
!ı bilmiyen, resmi. propat~qışmHrd.< - Gene büyük bir yanlışlık yap şapkasıdır. Şapkalar kadının zevkini bu sene fyazlık şapkalar geniştir. edilmektedir. 
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YABANCI MEMLEKETLERDI 

lngilterede 
iş hayatı 

·ııı 

S on haftalar zarfıııda fog~ 
re' de işsızlerin sayısı , 
him miktarda azalııııl 

iş lıulanların sayısı tahminen J[\ 

000 kadar artmıştır. Bu da, silahlı• 
ma siyasetinin tesirlerini bariz ~b 
şekilde gösterdilini ispat ttmekll 
dir. • .,,.ı 

Şüphesiz, resmi mahfiller, sil• ı 
!anmanın işlerin açılmasında b•l 
ca sebep olmadıtını ileri sürmek~~ 
dirler ve ticaret nazırı B. Olivcr ' 
tanley bu nokta üzer inde mütc•dtlc 
defalar israr etmiştir. Fakat bu 
ferde, ilmi bir müşahededen ziı•ı0 ~ 
sermayeye emniyet telkin etmek 1 
bi meşru bir arzu mündemiçtir. 

ihracat da diier memlckctk~ k 
silahlanm&sı yüzünden büyük ki1 ~ 
temin etmektedir. Müttefik de•111 

!erle dominyonlara, (Yani Polon~ 1\ 
Romanya, Türkiye ve yeni ZelaO l 
ya) kredi anlaşmaları mucibiııct ~ c 
pılan satışlar, bu hususta büyük 
rol oynamaktadır. 

k . h .,ıı 
Çoğu çalışaca veya ış a) R 

nın yeni icaplarına intibak edeci . ıı 
kabiliyette olmıyan ve esasen ıÇ. 

d b. k .. b" . vSI~ rin en ır aç yuz ını mc .
1 

dolayısiyle işsiz bulunan vey• bdıı f 
d d. · t"• · ıra •ı fabrika an ığerınc geç ıgı s (jJJ 

işsiz olarak gösterilen 1.250 . 
k .. ·ı B~ .. k B "t tık işsıı ıt ışı ı e, uyu rı anya aı t· 
fiğin mevcut olmıyacağı devre do ~ 
ru yaklaşrııaktadır. 

1 
bu da ortaya yeni endüslr~:. i 

meseleler çıkaracağa benziyor. -
riaııne. 

!RADYO 
Bugünkü Prograll1 

TÜRKİYE. RADYO Oll'üZIY~V 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYO 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE 

12.30 Program 

12.35 Türk mü1.igı 

24 18' 93? 

Okuyan : Müzaffrr İlkar Relı> 
Çalanlar : Cevdet Ç•ğla, 

fersan, Cevdet Kozan . f{~~ 
ı - Muhayyer peşrevı 2 - • P 

mi bey - Muhayyer şarkı (Serse•' 
hüsnü ansın) 3 - faik bey - ( b•' 
servina11m ruhsaıı alı 4 - Taı~ il 
ri Dürrü - (Kır dü;;tü bugün saÇ,c ı 
r•m~) 5 - Halk türküsü (Çeşm~ 1 ;,ı~ nin ne b:lalı başın var) 6 -
türküsü ( Şu dağlı delmeli ) , 

• ı 
ı:ı 00 Memleket saat ayaıı , a 

,c meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14.00 müzik (K~rılı~ 

program) - Pi.) 
19.00 Progıam tl 
19.05 Müzik (Bir Koııscrlo - r 
19 .30 Türk müziği ince ''

11 

lası (Safiye Tokayın iştirfıkılc) 

20. 15 Konuşma ı' 
\J~ı 20.30 Memleket saat ayaıı.' 

ve meleoıoloji haberleri. 

20.50 Türk Müziği . . .. Wö' 
Okuyanlar : Melek Iokgo~, 

nıul Kaı ındaş . fi~ 
Çalanlar : Cevdet Çagle. RC 

Fcrsan Cevdet Kozan. Jt 
t ~ Şelaraban peşrevi. 2- oc , 

(G - • d gô" - Şetaraban şarkı ozuın en . c 
. . ) 3 faıı 

Jünıden hayalı gıtmde7~ 
1
-t ·ç;Jsi" 

Şetaraban şarkı (Ba eı vus a ı ~· 
kasei fağlurdan ) 4 - Kemençe ıaıit 
snni 5 _ Şetaraban şarkı ( GeccO . 
kapkara ) 6 - Şeteraban saz seıll:~ 
isi 7 - Hüseyni Maya (yakına gel · 

. H t ·cco' kına) 8 - Hüseyni şarkı ( A 
1 

saçlarını) 9 - Halk türküsü (Kcv~~: 
gin yolu bu nıuduı ?) 10 - Halk ıu 
küsü (Dağlar dağımdır benim) 

21.30 Konuşma 

21.-15 Neşeli plaklar - R. 
21.SO Müzik (Qpeıetler-1'1. l _ 

~~ GO Hürıh ( Kllçül. Oı\.cS 



[ TÜltKSÖzU•NUN KOÇUK HiKAYESi 

•• GOKTE Ticaret Vekilimiz 

~el.Açı~ pencerenin önünde oturan 
.' bn rozlcrini aöğe dikmişti. Gök 
' Üt"' 6 ,. . un yıldızlar arasında bir ta 

.. sın in 
ak )'ıvaş yı vaş uzakla~ muma 

'Yordu. 

ıld Baktıtıbu yıldızcık hakiki bir 
12 d ~., k 

ıtı id'cgı , ocısının tayyaresinin 
1, 

Tavya . . . d ..1" k k •tdı, J rcnın ıçın c uort er e 

Ve dördü de büyük bir dikkat-
ıışaır.ı d a·& ya oğru bakıyordl•. 

Clh 
ıt tren yolu, bir dere, bir yol 

asıl b' td ırş~ farkctmeğc çabalıyor 
ı. 

rd: ak~t çare yoktu. Sise girecek· 
en 1: Çunkü kuvvetli bir sis gökler· 

•ntncktc 'd' ô .. 1 ı. 
a ndt'kı ılk kamarada yüzbaşı 
u sson cihazlara tetkikle meşguldü. 
~anda da bulunan muavini Hess 
O a~kctsiz duruyordu. 

irı ?un yanında Yarnand çavuş 
cı pilotluk vazifesini görüyordu. 

u Arka kamarada tel~iz onbaşısı 
c~~d topraktan gelen sesleri dinle 

c meşgüldü. 
~fc ~u adamların hepsi de bir va· ar/' başarmak üzere yola çıkmış· 

ı. 

n Beş yüz kilometrede bulunan 
~~;?~u bombardıman etmek tec 
ş·"101 yapacaklardı. 
•tndiki halde, fazımgelen iestleri 

i Pacakları saati beklerken motö· 
i rı Uiultıısu içinde uyuşmuş gil>i 
t halleri vardı. 

y .. b 
tıkı uz aşı Masson karısını ve ço 

~rını düşünüyordu. 
ttr ~mekten sonra apartmanını ter 
•u ığı zaman iki küçük kız ıda uyu 
Ştu. f vcline ona : 

D ~o~ukları uyandırma! 
ılrn edığı İçin onları öpmeden ay

ı ıştı. Her halde şimdi karısı da 
ki ltıış olacaktır. Fakat uyanmadığı 
l~n emindi. Kendisi dönünceye 

ar muhakkak uyumaz, beklerdi. 
Şer, adamlaunı şöyle baktı. Yu· 

'•daki cam kafes içinde oturan 
Css hareketsizdi. Belki o da' karı· 
tocuklarını düşünüyordu. 
P akat Yarand çavuşun nişanla-

1;atırlatmakta olduğu muhakkak 
i UnıJan üç ay evvel evlenmek 
tı müsaade istemişti, Bir kaç gün 
k ta da müstakbel karısının mem· 
c~~c gidecekti. 

u Uzhaşı yalnız arkada l-ıuiunan 
/a.tdııı hususi hayatından birşey 
y'hıyordu. Oı u.ı hakkında bildi~i 
fakında terfi oluoacakı idi. 

i csadüfen bu akşam ayni vazife 
atı birleştirdiği bu dört asker ni· 
lJ~ct istasyonun üstüne gcld;ler bu 
jtdc.n güçlükle sıyrıldılar. 

il\ Stasyon ışıkları görünür ıribi 
Uştu y .. . 
Uzba.şı Masson hemen hareke· 
~tçti Ve boşlu~a doğıu mu· 

~Yel bombalan allı ve cihazlar 
rclakcti kayd ve te:ıbit ettiler. 
Mücum tecrübesi bitmişti. Gece 
U gibi döndü ve saatte üç yüz 
0ıtıctr-: ile yol alm,!ta başladı. 
Yüzbaşı Masson kol saatine ba

•k ne kadar zaman sonra tayya 
11.ıcydanına ineceklerini şöyle bir 

~er . N . \ k ) ' CC' ıp ı Ş . ın 

1). \Valdcınaı Gibislı Çakır keyfim 
'}'an C' • 

0 a şarkısı 2 - Peter neıs 
pil~ asker - val~ 3 - Hans 
s s ~ş 4 - J. Strauss Büyük 
lltlctı Yıktor Huruby Viyana ope 

1kda ) flotpuri 6 - Hcubeıger 
~dc01 ...... Franz. Lchar Üç kadınlı 

23.oo ~Pcrotinden potpuri. 
anı, tah 0.n. ajans lıal>cı lcı i, Ziraat 
ası ( Vılat, kambiyo - nukut 
~3 20 fıyaı) 
,3 Muzik (Tangolar - Pi.) 

- '4 .. Yalinl.J pı o;ı "m 

1 

tahmin etti. 
M~kincsin~ düz bir hat üzerine 

ayar ettı. Fakat.bu sırada telsizcihaberi 
Rurard kendisine bir kağıt verdi. Bu 

meteoroloji istasyonundan gelen bır ha· 
c:rib bildiriyordu. Tayyare meydanır ın 

sisle görünmez bir halde olduğunu 
ve onlara daha uzak, henüz sis bas
mamış olan bir başka hava meyda. 
nına inmcleı i lazım geldiğini söylü 
yorlardı. 

Bombardıman tayyares:nin yo 
lunu çevirdiler ve yeni bir istika
mete doğru yol almağa başladı 

)ar. 
H""r şeyden evvel mürettebatın 

cmniydi lazımdı. 
Ve nihayet dört yür; metre son 

ra ümit ettikleri ştyi buldular. Ha· 
va açıktı. Bulut kalmamıştı. 

Hafif l:,ir ay ışığı ve ışıkta sol. 
gunlaşan yıldızların parıltılariyle do
lu bir gökte soğuk bir hava yüz
lerini kamçılarken ilerlemeğe başla
dılar. Motörün harareti bütün vü
cutlarını tatlı sıcaklık içinde tutu· 
yordu. 

Yüzbaşının artık tayyare mey
danına yaklaştıklarını ümid ettik· 
feri bir sırada bu dda Hess ona 
ufak bir kağıt uzattı 

Bu kağıt, ancak yirmi dakikalık 
benzinleri kaldığını bildiriyordu. 

Biran evvel toprağa inmek la 
zımdı. Fak at hayır, İnecekleri yer 
gözükmüyordu. Tayyarenin inebi
leceği bir yer bulmak ümidiyle ge· 
ne bir müd•Jet yol aldılar. 

Beyhude idi. Alıfarında kocaman 
ve siyah bir boşluk vardı. 

Fakat emniyetle inebilecekleri 
bir toprak parçası }'Oktu Bura
ları inişe müsait yerler değildi. 

Yirmi dakika ol.ııak üzereydi. 
Birden yüzb1şı karar verdi. Hiç ol 
mazsa hayatlarım kuı tarınağa mec 
bur olduklarını kurtarmalıydı. Arka 
ya gitti, telsizin kapısını açtı: 

- Rurard paraşiilün yerinde 
mı dedı? 

- Tabii yüzbaşım. 

- Gel!. 
Onu telsiz kamarasından çıkar· 

dı. Bir delik açtı ve ona : 
- Atla!. 
Emrini verdi. 
Genç adam siyahlığa bir bak· 

tı. 

Biraz tereddüt etti. Masson sert 
bir sesle : 

- H .. ydi ne duruyorsun? diye çı 

kıştı. 
Ve onu arkasından itti. Telsiz 

onbaşısı baş aşağı ol.ırak tayyare· 
den fırlamıştı. Bu defa : 

- Yarand sıra senin! 
Diye seslendi çitvuş ta tıpkr kor 

kulu tereddüdü duydu belki de o 
c:!akikada nişanlısını düşündü fakat 
o ayni titremeyen elle itilerek delik 
ten dışarı fırladı. 

Ve sonra paraşütün açılıp açıl · 

lstanbulda 

lımir : 23) A. A. ) - Fuarın 
açılışı münasebetiyle lzmirde bulu
nan Ticaret Vekilimiz bugün lstan· 
bula hareket etmiştir. 

Yunanistanda iki sınıf 
subay talime çağırıldı 

Atina : 23 (Radyo) - Yunanis 
tanda 335, 336 doğumlu ihtiyat 
subayları bir talim devı~si için as· 
kere çağırılmaktadır. Bunların 26 
ağustosta şubelere müracaatları bil 
dirilmiştir. 

Sinemanın E'.n Güzel ve En Büyük 
Jonprömiyesi 

[ Robert Tay lor ] 
BlYI Alkşam 

ya Z l ı k Sinemanın 
Göstereceği, Hissi müessir ve 

F evkala~e bir film olan ··-- --~ = 
Üç Arkadaş 

---
Şahaserinde gösterdiği emsalsiz 

sıtnat kabiliyetini hiç bir fılminde 
bu derece isbat edtınemi~tir. Bu 
müstesna Film YAZLIK Sine :nanın 

En bü>ük programlarından 
birini trşkil edilecektir. 

----·~ 
İlaveten :·En son Dünya 

Havadisleri 
10986 

l B .. b . u gece nC\ etçı ecza ne 
Belediye civarında 

Yeni eczanedir 

Satlık Ev 
ve Bahçe 

Ziraat mektebi civarında asra 

uygun bir şekilde 800 arşın murab 

l>aı arsa üzerine tuğladan yapılmış 

olan üç göz ev, mul bah, banyo, 

hela, kuyu ve bahçe satılacaktır. 

Taliplerin a~ağıdaki adrcsım'! veya 

içinde oturana müracaatları rica o· 

lunur.10951 89 7 - 7 

Adana korıduracılar içinde 
17 numrolu dükkanda tabelacı 

Basri Sezginer 

madıi'ı anlamak için arkalarından bak -------.-------
tı hiçbir şey ıörünmüyordu fakat faz 
la duracak vakit yoktu geri döndii 
pilotaj yerinde çifte kumandanın Ö•ıii 
ne oturdu ve muavinine. 

- Hess, dedi şimdi de sıra si 
ze geldi ben makineyi kur tarmağa 
çabalıyacağım siz atlarınız. 

- Brn sonuna kadar vazifemi 

göreceğim. 
Di>•en Hes yerinden kımıldama 

dı. 
_ O halJe artık innıcğe ga 

yrel edelim. 
iki adam parçalanmamak iç;n 

Olarak Miselin boa1basını son çare ~ .. 
attılar ııfak ipekli bir earaşut altın -

k k •ıı L1 dc1 \;j !ldnan 1.u ,.l! ,uuııı r, croa ı-

rı ve tepeleri ard ı nlattılar yüksek· 
liği g<isteren oltınetr deniz sathından 
yüzmetre yükseklikte olduklarını gös 
teri yordu. 

Tam bu sırada ağaçlar arasında 
bir yere gizlenmiş olan ölüm çabuk 
harekete ~eçınck mecburiyetinJe bu 
lünuyordu. 

Bir buçuk metrcJe tayyarecilt!r 
toprağı hissettiler ve çarpışmanın ö 
nüne geçebilmek için fevkalade bir 
gayret daha sarfdtilcr tayyarenin 
tamamiyle parçalanmış olan ön kıs 
mı ınfılak tderken kuman<la aleti ba 
smda ıal>itler h fı'fı t !ilerine inan rııı 

yoıl r J ı 

1 Sıhhiye Vekilimiz 
lstanbula döndü 

dün 

Trabzon: 23 ( a. a. - Sıhhiye 

Vekilimiz dün Rizedrn Trabzona 
gelmiş sıhhi müıo:ssescleri gözden 
geçirdikten sonra l:stanbula hareket 
etmiştir. 

Japonya ve Alınan 

Sovyet paktı 

Tokyo : 23 (Radyo) - Japon 
hükumeti Alman - Sovyct ademi 
tecavüz paktı hakkında izahat al 
mağa Berlin büyük elçisini memur 
etmiştir . 

Türksözü "' 
Gündelik siyasi ga1.ele 

abone şartlan 

ıı Aylık 

6 Aylık 
3 Aylık 
J Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
300 
100 

1 -Dış nıcııılckctlcı ıc;in Abone 

bedclı degi~me1 yaln11 posta ması afır 
rnmmedilir. 

2 - ltanl.ır ıçııı 

caat cciilınelidir. 
ıdareyc müra-

1 
Karataş 

-- Plajı 

Çocukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu t bl a at cenne 
tinin Havasında N .. 

n, eş'esinde 
ve Faydalarından h " ma rum et 
memek için hiç oım -asa Hafta 
da iki gUn oraya g··tu · o rUnü;z. 

11,, ... uıı 11 t 
c ıun fi l\:1111 o(o l lı 

' s sc fcı· 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve n k' . ıa ıne 

tesısatı, ~le~trik malu mesi, Radyo 
ve Elektrık aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı. 

Eski Ürozı.libak karşısı No::85 
lv736 41 

Hizm,etçi aranıyor 

Evde çalışmak iizerc lıir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . İste 
yenler idarchanenıize nıiiracaat 
etsinler . C. 

3 -

Orınan Seyhan 
ğünden: 

Çevirge Müdürlü-

Cinsi Mikdarı 
Kental Kilo 

Muhammen vahit fialı Tutarı 
Lira Kuruş Lira Kr. 

Kuru ankaz 
Çam odunu 5213 00 l 2 625 56 

1 _ Seyhan vilayetinin Osmanİ}'e kazası dahilinde Gök Öküz orma· 
nmda 5213 kc.-ntal mikdarında Kuıu ankaz çam odunu .satışa çıkarılmış-

tır . 
2 _ Satış 23 8 ] 939 gününden itibaren on beş gün onra 7 9 9]9 

perşembe günü saat 011 birde Seyhan Orman çevirge müdürlüğü daire· 

sınde artırma ile yapılacaktır. . 
:-J _ Beher kentalinin muhammen fıyatı 12 kuruştur 
4 - Şartname v• mukavele~ame ~r~jel_~r~. Ankara Orman Uııııım 

müdürlüğü, Seyhan Orman Çevırke Mudurluğu ve Osmaniye orman uol-

ge şefliğiuden alınır. . , 
5 _ M kk t teminat 46 lırt1 92 kuruştur, 

uva a · · 24 - 27 3 l 
6 - Salış umumıdır. 10975 

Nazarı dikkate 

Milli Mensucat Hastanesi Müdürlüğünden : 

S hl 1 t
. • muavenet Vekaletinin 9 - 8 - 939 tarih ve 20 

ı lat ve ç ımaı 
num 

1 
h · · ·ıe hastanemizin 23 yatağını haricden gelecek ücretli 

ara ı ru satıyesı ı 

hastalara tahsis ediyoruz. 
Ha t . Adananın en havadar bir yerinde etrafı portakal ve çi· 

s anemız h " 1·· k f h . f . lı" .. 
Ç
ek b h l .

1 
h t modern er tur u on oru avı ve eıının utun 

a çe erı e mu a ' . 
icap) · · d '\ lanıış müstesna bır sıhhat yurdudur. 

arını ıçın e LOP 1. 1. I •1 h k . . . a·ı · · 'k 'd muvaff akiyet ı ame ıy ıt an e er ·esın ıtımat ve 
ı gısı, ı tı arı ve . .. .. k .. "t ti I h t l 

tevr:ccühunu kazanmış olan Operatörumuz ço musaı şar ar a as a arı· 

m tedavi edecekfir. 

H t 
· d t d v'ı olmak isteyen bütün müracaat sahipleri harİc· 

as anemız e e a 
den de diledikleri Doktoru serbestce alabil'.rler. 

Muht h ık Za 
bir hizmet gayesıle açılan lıu yurt çok ucuz 

crem a ımı . . . 
ücretlerle memleketin sıhhati için herkesın emrındedır. 

Hastane Gazhane yanındaki yol ile ~ehre bağl~dır. 
Her ' ht' da hastane müdürlüğün müracaat cdilmo İ rica 

1 ıyaç anın - 15 G A 10939 
olunur. .:> - • • 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Umumi Nüfus Sayımı 
Kanun 

hakkında 

Kanun No : 3700 
Kaimi tarilıi : 6 7 l 939 

Neşri tarihi: 13 7/ J 939 

_ Dünden artan · 

V 1
. k e nahiye müdürleri tarafından kendilerine verilecek 

a ı kayma aın v . . • b 1 •• ·ı k il d ' I ·ıug" u vazifesını ı.:a u e ve gosterı ece· usu er n· 
sayım ve kontro mernıı r 

iresinde bu i i vapmağa mecburdurlar. . 

S 
. ş ·. . t ·ıni için icab ederse hır haftayı geçmcınek üzere 

ayım ışlerının eııı 

mektcbler tatil olunabilir. . • . . . 
M 

. ,i ve inzibat işlerrle adlı takıbatın yapılabılmesı ve 
eınleketın asa} ş k 'k d. · ı · b ı · · ··r 

l h
• • h' ti rle vükse · ı tısa ı ış erın ozu maması ıçın mı us 

sı ı ı ve umuını ızme e J hAk' · f 
d 

istisnası icab eden a · ım, memur vesaır eşhas c· 
sayımı memurluğun an ., 1 d · · d ı · , , k' . . · kararlaştıracagı esas ar aıresın e va ıler tatafmdnn 
ra Ve ıllerı He>·etıııın 

tesbit ve tayin olunur. ·r · · kb ı · · 
M S 

memurluğu vazı esını ma · u bır maztrete ınuste· 
adde 6 - ayım · 1 • h kk d k' ı · 'd k b ı tıniyenlerle sayım ış erı a ·ın a · ı ta ımatnanıe 

nı olmıyarak ·a u e (5) · d (25) · d 
h

"k .. . h kette bulunanlardan lıra an lıraya ka ar 
u ·mune mugayır are b 'f · k b ı ı · I ., tayin olunanların u vazı cyı ·a u etme erme 

veA s~yıın memur (ulg~)n\radan (50) Jira>•a kadar hafif para cezası alınır. 
manı olanlardan .. ··k " lk' 1 t f d 
1
, 1 "erin en buyu mu ıye memur arı ara ın an 
'U cr.zAlat sayım yapı an J 

terta, olunur. . I 
B 1 h. •tiraz ve temyız o uııaınaı. 

u cezalar a ey ıne 1 
• 'b d' I 

M 6 dde mueibınce tertı e ı en para cezasını ver-
addr. 7 - ncı ma .. . 

rn· I · d bü)•iik mülkiye memurları tarafından Cumhurıyet 
ıyen er hakkın a en .. · h · ınüdd · .

1 
• ., · azılacak nıüzı:kkere uzerınc sulh ma kenıelerınce , 

cıumumı ıgıne Y k · - h b' ı · · · b' .. h ccz ·· . k d 'l•rİ celbedilme sız.an, er ır ıra ıçın ır gun ap-
a goı f'nlerın en ı ... 

sedilınclerine karar verilir. . • . ... . . 
H 

. "dd · b' ayı neçemez ve bu kararlar temyızc tabı dt"gıldır . 
apıs mu etı ır ' • · · 1 Haı · . f d 1'irk Ceza Kanununun (19) uncu maddesı tatbık o u-

>sııı ın azın a 1 

nur. 
Madde 

8 
_ Nüfus sayımı tahsisatı istatistik Umum Müdürlüğü btit · 

çesine konur. . 
Bu talıs ' t tevzi \'C sarfı ve ıcabıııı.la muvazzaf memurlara da iiçrcl 

ısa ın k . U M"d" I" 'dd' veya zaruri masraf 0 Jara.· ıtası . mum u ur uğe aı ır. 
4 - 1 o uncu Jerecelcrdekı Umum Müdürlük memurlarından olup 

numarotaj ve s:ıyıııı işleri münasebetilc hariçte vazife alacaklardan 10 ve 
9 ııncn drrecedckiler(' ikişer ve daha yük ek ckreced ki memurlara bir r 

(..:lOl\U Var) 89 j 



._ .. 
Adana Borsası Muameleleri 

-PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FlATl 

En az 
1 

En çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
~ · ~ -

•oz• 
Piyasa parlafı • :ıs 

Pivasa temizi • 

Klevland 39 ·ı 
-

YAPAGI 
Bevaz 

1 Sivah 
ÇIGIT 

~I Yerli "Yemlik. 
: •'f oliumluk. 5,50 

-
HUBUBAT 

Butday Kıbrıs 3,50 1 
• Yerli 2,25 

• Men tane 
Arpa 3 3,12 
Fasulya 
YiilaJ '.l,80 
Delice 
Ku, vemi 4,37 --Keten tohumn t) ,25 
Mercimek 

• Susam 1 

UN 
Dört yıldız Salih -.. 

:i i 
ilç • • 
O ört ~ldız Ootruluk 

~ ıı: üç 
o c Simit 

.. • -
:.:2 1 .. 

8. Dört )'ıldız ~umhuriyet 
N ... üç .. . 

" 
Simit .. 
Liv~rpol Telırrafları Kambiyo ve Para 

23 I 8 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. p,,.., Sanı im 

Hanr 5 27 Liret ı-Rayişmark -
Vadeli 1. 4 45 Frank (Fransız) --
Vadeli 111 4 39 

3 35 
Sterlin ( ingil~) _ ---5 93 

Hind hazır 4 35 Dolar ( Amerika ) 
-
~167 . 

Ne~om 8 77 Frank ( isvicre) 00 00 

Adana Vakıflar Müdürlüğünden : 
Kapalı zarf usulü ile bina irşaatı eksiltme ilanı 

Ekiltmeye konulan iş: 
1 - Adanada Hükumet caddesinde ve kız lisesi karşısındaki vaklf 

mahal üzerine olbabtaki projesine göre apartman ioş2atıdır. 
2 - Bu i~şaat maa müştemilat götürü olarak topdan ebiltmeye 

konulmuştur. 
3 - Krşif bedrli (40439) lira (98) kuruştur. 
4 - Bu inşaata ait fenni evrak ~unlardır: 
A - Fenni şartname, 
B - Muk:ıvele projesi ve projeye bağlı vahidi fıat cetveli. 
C - Eksiltme şartnamesi, 
D - Projt, 
5 - Yukarıda yazılı evrak Ankarada vakıflar umum müdürlüğü in· 

şaat müdürlüğünden, lstanbulda lstanbul vakıflar başmüdürlüğünden 
Adanada Adana vakıflar müdürlüğünden iki lira iki kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

6 - Eksiltme 31181939 tarihine rastlayan perşembe günü saat 11 de 
Adanada vakıflar idaresi binasında toplaııacak komisyonda yapılacaktır. 

7 - Eksiltmeye gireceklerin (30331 lira teminat vermeleri ve aşağıda 
yazılı vesikaları haiz olmaları şarttır. 

A - 1939 yılına ait ticaret odası vesikası. 
B - ihale tarihinden en az sekiz gün evvel Adanada nafia müdür . 

lüğünden Ankara vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdürlüğünden lstan 
bulda vakıflar başmimarlığından ve diğer vilayetlerde nafia müdürlükle· 
rinden alınmış ve en az otuz beş bin liralık tek bir bina inşaatı yapmış 
ve muvaffak olmuş bulunduğunu bildiren yapı müteahhitliği vesikası. 

8 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat yüksek mimar veya yüksek in · 
şaat mühendisi olması veya' bunlardan biri ile müştereken teklif yapıp 
mukavdeyi birlikte imza etmeleri şaı Itır. 

9 - Eksiltmeye gireceklerin kapalı zarfın ihzarında ve teklif mektup 
farının yazılmasında ve bu zarfların tevdiinde ve posta ile gönderilmesinde 
2490 numaralı kanunnn 32, 33, 44 üncü ma~delerine harfiyen riayet 
etmeleri lazımdır. 6 15 · 24 30 10920 

Doktor 

i. Kemal Satır 
Kızılay civarında iskan dairesi yanında 

Müslüm apartmanı 
--~ - ........ _........... .... .............,. ..... ---

H••••••rın. tıer gUn sabahlan akfam• kadar kabul eder. 

G.A. 11 - 26 10909 

·--------------------------~---------..: 

SÔZ010RK 

.---------------------------------------·--------------! Tüm Satın Alma Komisyon t T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: -

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • ?5 • 6.250 • 
435 32.000 

T. İş Banka~ına paıa yatırmakla, yaln11 para biriklırnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1:-------------~~--~--.....----~·~ ...... -------
Adana hükumet civarında Ulusparkı karşısında 

Bizim bisiklelci Yuous Necip Ôzyazgan 

Bisiklet ve Motos ·klet 
Meraklılarına·! 

Dürkopp 

Acantalığmı a!mak ıçin 5enc 

lerdcnbcri uğraştığım DÜRKQP 
fabrikasının bi~ikletlcri gelmiştir 

Dünyanın en eski fabrikasının 
yaptığı, bütün malzemesi çelikten 

olan DÜRKOP Bisikletlerinin ma
deni aksamı Kromdan mamul olup 
yağmur ve çamura rağm n katiyen 
p~s tutmaz Bisiklet meraklılarınıı. 

teşriflerinde DÜRKOP Bisikletleri· 

ni görmek ve 
iktiz~sındandır. 

almak menfaatleri 
Bilumum bisiklet 

yedek parçalarile Koııtinantal iç ve 
dış lastikleri mağazamızda mevcut· 
tur. 10911 8 -45 

Dürkopp 

' ' . . - .... .. 

• 

' 

Reisliğinden : l 
1 - Adanada gösterilecek yerde ıki zaraj inşası kapalı zarfla ~ 

meye konmuştur. 
2 - Keşif bedrli 64884 lira 24 kuruştur . 
3 - ihalesi 25- 8-939 Cuma günü saat on birde KayscriJe 

mutanlık dairesinde satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 - istekliler bu işe ait şartname keşif ve projesini Kaysc.·i, A 

ve Ankara, lstanbul Levazım Amirlikleri satın alma .komisyonlarınd• 
kuruş mukabilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe gire bilmesi için mahalli Nafia müdürlü 
den böyle büyük ölçüde inşaat yı.ptıııldığına dair vesika ile 2490 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi 
mektuplarını ihale saatından en geç biı saat evveline kadar koıf 
reisliğine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gecikJP1 

bul edilemiyecektir. 9-13-19-24 10927 

• 

Tüm Satın Alma Komisyo~ 
Reisliğinden : . 

1 Kayscridc gösterilrcck yerde bit gıırej inşası kapalı ıar 
siltnıeyc konulmuştur. ' 

2 - Kc~if bedeli 59290 lira 45 kuruştı..ır. Muvakkat trıninatı 
fıra 53 kuruştur. 

'3 - İlıalrsı ~5 - 8 - ?39 Cuwa :günu saat on altdd f\ar 
Komutanlık dairesinde salın alma komisyonuoda yapılacaktır. 

4 istekliler bu i~e ait ~ırln~nıe, ke~ıf ve projesini Kaystrı 
ve Aııkara lstaııbul lcvuırn .i rıirlıkleri ~alın al111 ı koımsyonlarıııl' 
kuruş mukabıliııde alınab.lir. 

5 - isteklilerin bu işe gı<ebılme~i içın mahalli Nafı.ı ıııüdurlu 
böyle büyük ölçüde mşut yaptı~ına dair vesika ile 2490 sayılı ~, 
2 ve l. üncü maddelerinde yazılı belgderi v~ ilk teminat lıavı tek 
tupla•ını ihale saatıııdan en g~ç bir s ıat evıcline kJhr KonisY~ 
ğinc ınakbuL mukahilıııdc verıni~ olaca'.ı.tır. Postadaki gccikıncfcr 1, 
edilmiyccektir. 9 - 13 19 24 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Veteriner F aküll' 
Askeri kısmının kayit ve kabul şartları: 

1 - Ankara Ashıi Veteriner Okuluda bu yrl sivil tanı Jc•r' 
!erden iyi \'C pek iyi derecede mezun olan ve olgunluk imlihaııl•'' 
miş olmak şartile talebe kabul edilir, fsteklilerin aşğıdaki vasıf '

1 

lan haiz olması lazımdır. ı' 
A - Türkiye Cumfıuriyeti tabasından ve Türk ırkından oht1 
B - Yaşı 18 - 21 olmak ~ 
C - Beden teşekkülleri ve sıhhati orduda ve her iklimde fı 

le müsait olmak dil rekaketi olar.far alınmaz. 
O - Tavır ve hareketi ahlakı kusursuz ve seciyesi sağlaill· 
E - Ailesinin hiç bir fena hal vr şöhreti olmamak zalııt• 

ibraz etmek. 
2 - isteklilerin müracaat istidalarına şıı vesikaların ba~la~ 

zımdır , 
A - Nüfus cüzdanı veya ınusaddak sureli 
B - Sıhhati hakkıona tam teşekküllü askeri hastahane 11 

aşı kağıdr. ~ 
C - Lise mazuniyct ve olgunluk şahadetnamcsi veya tasdiki 
D - · Okula alındığı takdirde askeri kanun nizam ve taliıı1 'fi 

lıul ettiği hakkında velisinin ve krndi iııin noterlikten tasdık 
senedi. , 

E - Saralı uyurken gezen sidikli bayılma ve çı ıpınnııya f11
11 

madığı hakkında verilen nolerliktrn tasdıkli teahhütnanıesi bu ( 
talıklardan biri ile okula girmezdrn evvel malül oldukları • 
okuldan çıbrılır. ve bu müddete aid hükiiın·t masrafları '' 
dett irilir. 

3 - istekliler bulundukları mahallerdeki askeılik şubelarİ~ı 
müracaat edecekler ve şubrlerince ikinci maddede bildirilen c•' 
elliktl!n sonra Ankarada Yüksek Ziraat Enstitüsü Vetcrint1 

askeri talebe amirliğine gönderilecektir. . f 
4 - Kabul duhul imtihanına bağlı değildir. Şahadetname 

ne ve müracaat sırasına göredir. lstrkli adedi tamam olunca 
leri kapanır; kab l edilenlere müracaat ettikleıi askerlik şubd1'' 
liğat yapılır. 

5 _,.ıı 

5 - Müracaat müddeti Eylül 20 sine kadardır onddn v'" 

caat ltabul edilmez. 
20-24- 27-30 - J-6-10-13 17 19 
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