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A vrupa'daki Büyük manevralar 

ltalyanın 
150,000 

büyük 
asker 

manevrasına 

iştirak etti 
Büyük Manevralar daha bir Hafta devam edecektir 

Roma : 2 (a.a.) - Gece yarısı 
b~hyan ve istisnai bir ehemmiyeti 
haiı olan büyük İtalyan manevraları
na 150.0CO kişi iştirak etmektedir. 

Manevraların mevzuu. Fransa'dan 
Yiılpdaa bir istila hareketine karşı po 
~·adisin in müdafaasıdır. 

1 
ispanya harbine iştirak etmiş o

dan !talyan ordusunun genç şeflerin-
en ıeneral Ettore Bastico, bu ma

nevraları idare edecektir. 

le . Umumi kontrol ve harekatın ten-
•dı general Albeı to Pariani ve Gius· 

eppe Valle tarafından yapılacak, Pe• 

c~roı Badaglio ile Balbo birçok aske-
11 erkan, mütekabilen Alman ve Ma
Çar ordulan erkanı harbize reisleri , 
$l'encral Halder ve werlh ile Alman, 
·'tacar ve İspanyol askeri heyetleri 
lrıanevralarda hazır bulunacaklardır. 

İki gündenberi italya·nın bütün 
şimal mmtakalarmda ve bilhassa po 
vadisinde ınuhtdif cüzütamlar tahaş

şüd etmektedir. Ha}ıal, buralarda as-

keri bir mahiyet almıştır. Yollardan 
mütemadiyen trenler, kamyonlar, top
lar, piyade ve süv<ıri kolları geçerek ) 
po vadisinde muvakkaten yerleşecek
leri noktalara dogru gitmektedirler. 

Sekiz gün devam edecek olan 
manevraların mev2uu şudur: 

Alp geçidlerinden inen düşman ' 
Tarino'ya doğru ilerliyerck lotaret ve 
granero geçidlerinden piemonte'cı gir· 
miş ve cerıevre ve cenis dağ"larmda 

İtalyan istihkamlarını tahrib etmiştir. 

Po ordusunun kısmıküllisi o za. 
nıan müdahale ederek alplara doğru 
harekete geçecek \ "C kati net;ceyi 
asti - casale hattında 70 kilometre-

lik hiı r:cbhede istihsal etmeğe çalı
şacaktır. Bir taraftan da bu orduyu 
ic.ab ederse takviye etmek üzere Po 
mıntakasmdan muhtelif cüzütamlar 
alplara doğru ilcrliyecektir. 

Manevraların iıçiincü safhası, söy
Jendig-ine göre, zaferden istifade ha
rekatıdır. Yani kıtalar tekrar alpla
ra çıkarak garbe doğru ilcrliyecekler
dir. 

Yeni tipte olan Po oıdusu 3 mo· 
törlü kolordu, t "11rhlı" kolordu, ı 

"hafif ve seri" kolordu, ı '·kendi 
vesaitine bindirilıni)>" kolordu ve 
muhtelif piyade cüzütanılarından mü-
ı ekkebdir· Bunların cıtasında 30 "si· 
yah ırö:nlekliler" alayı bulıınmakta
dıı. 

Bu hususta İtalyanlar temamile 

- Gerisi üçüncü ;Sahifede -

BiRA 15 KURUŞ Va~şovada 
tevkifler! 

16 Ağustostan itibaren bir şişe bira müdafaa 
vergisi ile birJikte 16 kuruşa satılacak Varşova : 2 a.a. - Lcg makam· 

farı, son zamanlarda b. u. n. tedhiş 

teşkilatı azasından bir çok ukıanyalı 

yı polonya aleyhinde ve lıitler lehin
de l'lhrikat yapmak suçundan te\·kif 
eylemiştir. 

inhisarlar vekilimizin beyanatı 

k .. Ankara : 2 (Telefonla} - Bugün 
t u Ulus gazetesi şu haberi vermekte 

dir. 

B '• .Gümrük ve İnhisarlar vd.ilimiz 
· Raıf Karadeniz İzmir ve lstanbul

da Yaptıg.ı tetkik seyahatından dün 
Sıtbahki ekspresle şehrimize dönmüş 
~c i~tasyonda vekalet ileri gelenleriy 
a bırçok dostları tarafından istikbal 
'dilıniştir. 
h B. Raif Karadeniz Haydarpaşı.ıda 

b a reketinden evvel gazetecilere vaki 
?anatında Ankaıaya ~önüşünde biraa ' 
•atlarının ucuzlatılması i~iyle meşgul 
~!acağını söylemiş ve bu hususta vtı 
. •ller heyetinden çıkacak bir karara 
ıntiıar ettiğini bildirmiştir. 
I' Rir muharririmh: dün sayın vcki-
1 makamında ı.iyaıet ederek biranın 

1~Cuzlatılması hakkındaki son va7.iye-
lı O- h k . . k'I 6renmc ıstemıs ve ve ı c: 

1 
~ Bu husustaki tetkikat netice-

crıınış midir? diye wrmuştr. 
Bu sualı- karşı B. Raif Karadnııi

~c demiştir ki : 
b . - Bugün inhi~arlar. idaresi bira fa 
rıkasını devlet z1raat ışlctmeleri ku 1 

•tırnundan teslim almış ve filen idare 
)'c haşlamıştır · 
b• r,,ta~bul ve civarı mınlakasmdaki 

1 
ır~ satışı yapmakta olan rnüte;ıhhit
erın ıeahhütlcrini ıf<t etmediklerinden 
dolayı mukaveleleri re~ hedilmiştir bu 
fesih üzerine bu mmtakal.ırdaki satış 
'~i de inhisar teşkilatı tarafından ele 
~lınmıştır. 

Diter mıntakalardaki satış muka 
~clelerini de tetkik ediyoruz tctkika 
tııı neticesine gare, icabedeni yapa· 
~atız ancak bu tetkikat sonuna ka 

'-r du müteahhitlerle kuruın zama· 
~lldaki gibi muamelede devam et

ckteyiz. 

&ır •••• bıra 15 kuru,a 

\l,.:· Raif Karadeniz sözlerine de
ha be ederek biranın ucuzlatıldı~ını 

r \lcrrni~ d . . k' _ Y -v ve emıştır ı : 

"iusto aptığımız hesaplara ı=öre 
f ;ta "c:~rı. 15 binden itibaren müda 1 

tay, >u~~n hariç olmak üzcte bir bi 
'iltaca,ı,, b her tarafına 15 kuruşa 

51? u b d c ele bir kuruştan iba 

ret bulunan müdafaa vergisi de ila 
ve edifdigi takdirde bir şişenin be
deli 16 kuruş olacaktır yani ağusto 

sun 16 ıncı günü bira satın almak 
istiyenlerin bir şişe için ödiyecekleri 
para 16 kuruştan ibaret olacaktır. 

Malumunuz olduğu üzere halen 
bir şişe bira 30 kuruşa satıldığına 
göre bir şişe üzerınde yapılan ' ten 

ıilat miktarı 14 kuruştan ibarettir, 

Biranın fıçı ile satışında bu bedel da 
ha azdır tcsbit ettiğimiz fiata göre 

tenzilattan sonra fıçı içinde bir litre 
bira 24 kuruşa satılacaktır bir şişe 
yarım litre olduğuna göre bu mik .! 
tarın fıçı dahilindeki satış bedeli 12 
kuruş olacak demektir tenzilat zama 
moın ağustosun 15 ine kadar tehiri 

inhisarlar idaresi tarafından bu işin 
tanzimi zaruretinden ileri gelmiştir. 

Verilen ınaıürnata g Ör<', suçluların 

üzet }erinde ve evlerinde bulunan VI!· 

sikalar bunlarııı Alınan ajanlariylc ınü 
nasebelle bulunduğunu kati surette 
isbat eylemiştir. 

IHava mııkavemel rekorıı 

Springfield · illinois . 2 - a.a.

Mood y isın indeki tayyareci kardeş 

ler iaşe edilmek şarlile hafıf tayya 

reler için tesis edilen dünya muka· 
vemet rekotunu havada 219 saat 

34 dakika kalmak suretile kırmışlar 

dır tayyareciler havada dolaşmağa 

devam etmeğe karar vermişlerdir. 

Moouys'lerin tayyaresi mameni 
tek satıhlı ve 55 beygir kuvvetinde 

, bir motörle mücehhezdir. 

MO :KOVA'DAN HABER 

Müzakerelerin gecikme 
sebebleri bildiriliyor 

Sovyet Hükumeti ne diyor? 
. 

Moskova: 2 a.a. - Tas ajansı 

bildiriyor: 

ki gecikmenin başlıca sebebi de bu 

1 ıhtilaftır demiştir. 

Matbuatın bildirdigine göre, dış 
işleri parlemento müsleşan Butler 31 
temmuzda avam kamarasında yaptığı 
beyanatta, İngiltere hükümetinin Sov
yetler birliği ile lngiltere arasında 
mevcut ihtilafları biran evvel ortadan ı 
kaldırmak için bütün tedbiıleri almak· 
ta olduğ'unu bildirmiştir. Bu meseleler 
arasında Baltık memleketlerinin istik
laline zarar verip vermiyeceğimiz me
selesi de mevl>nttur. 

Buller: Bu istiklale ıarar verme
ınekliğimiz lanmdır ve görüşmelerde· 

Tas ajansı bu münasebetle şu teb 
liğde bulunmakladır. Eğ'er Buller ha
kikaten böyle söylemişse · Sovvet lıü
kamctinin hattı hareketini tahrfr t:yle-
miştir. Hakikatle ihtilaflar Baltık 
memleketlerinin istiklaline 1arar veı i
lip verilmiyecegi meselesinde değil -
zira iki taraf da bu istiklalin garanti 
edilmesi lehindedirlcr. Doğrudan doğ · 
ruya olmıyan taarruz hakkındaki for
mülde Baltık memleketlerinin istikla
line zarar verecek mutaarm. için lıiç 
bir kaçamak yeri bırakılmaması mese-

Malta da 
mDzakerat 
Fransız - İngiliz bahri 
ıniimessi11erinin ko ... 
nuşmasına büyük 

ehemlniyet veriliyor 
Parls : 2 a.a. ~ Beze 

~ felerln yazdığ•na göre as-
\ kert Fransr;c mahflllerı in
~ glllz ve Fransız donanma 

s nd ara. ~
• larınm mUmassftlerı · 

ı a son günler zarfınd 

Malta'da yapılan görU•me~~ 
~ lere büyük bir ehemmiyet~ 

1 

atfetmektedirler. l 
Ayni mahllHere göre 

bu göru,meler olan Ussu 
kumandam Fransız gene 

! 
rah Duval ile lnglhz kont· 
amlralr Voodehouse ara. 
smda bugUn CebelUttarık 
ta ba•hY•cak; olan göril•· 

~elerle alakadardır. 
~ •• •• •• •• 00 •• o •• • ••• 

İskenderu~' da 
büyük resmi 
ge~id yapıldı 
tskendcıun : 2 a a A k · · - s eri 

m~nevranın sona eı ınesi dolayısilc 
dun sabah burada bü .. k b" . . Yll ır ge ıt 
resmı yapılmıştıı. Orduevinin öntin
de hazırlancın tıibünde Ko 1 f

. rgenera 
Muza ter Ergüder Yalı· s-k .. ' ' o mensu-
cr, askeri eı kan, parti müf . . 
Hasan Re ·t T ettışı 
Rahıni Api~ , ankul ı, mebuslardan 

yer a mış bulunu or 
Jardı. Hatayın b'T· . . y • . u un şehırletınden 
gelen bınleree halk . . 
pıl;ıcağı dd 1 . merasımın ya. 

. ca e erı doldurmuştu 
Gc~·ıt resıni Si\al 8 de b ·l . 

· ıı · aş aınış 
ı :'k on:e manevralara denizden işti-
ra e11 ı•n H ·d · 
geçmis b ha~ıı '.Y(" . Subay '>'C etleı i 
- ı · 1 '' ıı ı ıyclılerı piyade ve dax. 
•• .ıy arı, toplar ve m t - -ı - . 5 

k" 1 . . o oı u vesaıt ta· 
ıp C} emıştır. Başlarında I· 

r11klan oldll~u halde kahra~:Y bay-
yımızın · · an ala 
k . 

1 
geçışı coşkun tezahüratla 

~ışı anmı.şlır. Kahraman askerler' . 
zın g-eçışlerindeki intizam h .. /_mı -
Halaylılaıın göX-üsle .. k 11 

un 
1 ık b. 6 . rını abat lınış ve 
ıa . ır bayıarr. .. .. 
şamışlır. • gunu daha ya -

Türk kuşunun 
kamp faaliyeti 
Ankara · 2 - a a r·· kk 

• ·· .. ~ · • ·7" u .. • uşunun 
lnonu planördilük, Ankarad k' .. 

1
.. a ı rno 

toru Lıy)'are kamplarında 1 ça ışma-
lara hararetle devam edilmektedir. 
. Kampların tam mevcutla faa· 
lıyete gec,,;tikleri 10 tem nuz tarihin 
d~o ı ağustosa kadar İnönünde r 
nörler üzerinde çallşan geneler ı s:S; 
ııçuş elimesğutta motörlü tayyare! 
le 5385 uçuş yapınışlardır. er 

3 l Tt'mmuz akşamına kadar nıo 
törlü tayyarelerle yalniz uçmağa mu 
vaffak ol .ıoiar 27 dir geri ye kalıanf ar 

da en geç 15 ağustosa kadar uç 
muş olacaklardır, 

Türkkuşu havacılık kamplarında 
yapılmış olan 21668 uçuşta hiç bir 

k~za. o.Iınadığı ınemnuııiyetle ögrc
ııılmışhr. 

lesindedir. Müzcıkerelerin gecikmesi 
sehe81cıinden biı i, lngiliz formülünün 
mutaarrıza böyle bir kaçamak imkanı 
bırakın asıdır , 

lngiliz deniz filolarının 
limanlarımızı ziyireti 

DÜN ISTANBULA BiR INOILiZ ZIRHLISI iLE 
DÖRT TORPiDO YE iZMIRE DE MALAYA GELDi 

Müttefik bahriyeliler çok 
hararetli şekilde karşılandı 

l
.z · 

2 
a a _ İncrillerenin 1 ıırhlısına gidcıek misafir Amirali se-

mır: - . . o 
Akdeniz donanmasına mensup ve lamlamışlardır . 
Fırkateyn kaptanı Tover'in kuman
dasında bulunan 31, 100 tonilotoluk 

malaya saffi harp ~emisi • saat 9•3o 
da Kösten adası açıklarında " Uya
nık ,. gemimiz ve havadan kara ve 1 
deniz tazyarelerimiz tarafından kar· 

şılanmış , saat 10,30 da limanı'.11ıza 
vaı-ıl olarak 21 atını topla ı;ehrı se
lamlamıştır . Sahil bataryarnız ayni 
atımla muk ıbelede bulunmuştur· 

Büvük bir halk kutlesi • nıüslah · 
kem ı~evki halini alışındanberi bu 
limana ilk resmi ziyareti yapan müt· 
lefik bahriyelileri alkışlamak için sa· 
hil boyuna dolmuş bulunuyordu. 

Gemi, demir attıktan sonra nıih· 
mandarlarla Jngili:r. General Konsolo.su , 
bir motörle Malaya'ya gitmişlerdır. 
Kumandan Tover beraberinde lngiliı 
General Konsolo~u ' , maiyetı erkanı 
ve mihmandarları 9lduğu halde • ko· 

nak iskelesinde karaya çıkarcık sırası 
ile dairelerinde Vali Ethem Aykut'u, 
müstahkem mevki komutanı Tümge· 
neral Rasim Aktogıı'yu ve Belediye 

Reisi Doktor Behcel Uz'u ziyaret et· 
miş, ViJayette bir polis müfreztsi , 
Kumandanlıkta bir bölük asker ve 
muz.ika tarafından ihtiraın resmi ifa 
olunmuştur . 

Rıhtımda, konak meydanında ve 
caddelerde biriken halk , müttefik 
bahriye mümessilini hararetle alkış· 
lamışlamışlardır. 

İ t b l lnailiz s an u : 2 - a. a. - b 

Akdeniz donanması kumandanı ami
ral Sir Cuiningham'İ ha~ııl . ~ulunan 
Varspite zıthlısı ile dört lngılıı. muh· 
ribinden mürekkep fngiliı filosu •. b~ 
sabah saat 9 da limanımıza gelm ıştır. 

İngiliz gemileri Çekmece açıkla
rında donanmamız tarefından karşı· 
lanmış ve ~isafir filo. Selimiye açık 
larına gelince , top atınak s_uretile 
şebrimizi selamlamış ve Selimıyeden 
de mukabele edilmiştir · 

İngiliz gemileri,Oolınal>ahçe önün· 
de denıirlemişlerdir. 

Ş h . . d k" ı ·ı·z Konst•losu e rımız e ; ngı ı · . 
saat 9 30 da Amiral gemisinde Sır 
Cunni~gham'ı ziyaret etmiş, müte~· 
kiben douanmamız kumandanı A~ı · 
ral Şükrü Okan saat 10 da 1~e ~s 
tanbul kumandanı General Ha 15 

• ı · 
Y ıktay da saat 10,30 da Varspıte 

- - -

İngiliz -
iptidai 

Japon 
paktı 

Çin milli şefi bu yolda 
ne diyor ? 

Chung King: 2 - a. a. Che· 
kiai ajansından : Başkcmandan Çang 

-Kay· Şek, dün İngiliz - Japt0n İpti· 
daı anlaşması hakkında iradettiti 
rnühimJbir nutukta, Japonyonın bü • 
yük devletlerle anlaşmak veya Çin 

ekonomisini devirmek için hainleri 
ileri sürmek suretile Çin'i boyun 
ekmeye mecbur edeceğini ümit et· 
tiği takdirde iflasa mahkum oldu· 
ğuou söylemiştir . 

Be)•nelmilcl vaziyetten bahseden 

Mareşal Uzak Şarkta bir Münih 
hadisesi olmasına imkan olmadığını 
ve Asyanın bugünkü vaziyetile Av· 
rupanm Münih hadisesinden cvvdki 
vaziyeti arasında hiç bir müşabe· 
het bulunmadığını ve Çin metin ve 
kendinden emin oldukça , dostla-

, rından hiç birinin kendisini terket. 
miyeceğine kani bulunduğunu söy· 
lemiştir . 

Sovyet kahramanlarına 
altın madalyalar 

Moskova: 2. a. a. Tass ajansı 
bildiriyor: Sovyctler birliğı kahra
manı " ünvanını haiz olanların tema 
yüz etmesini temin maksadiJe,: yük· 
sek sovyet divanı bir altun mad:ılya
ihtas etmiştir . 

ikinci bir kahramanlık eseri gös 
termek suretile ikinci bir madalya 
alan sovyetler birliği kahramanı'nın 

doğduğu memlekette bir kaide üze · , 
rine "bronzdan büstü konulacak ve 
üçüncü bir madalya alan kahrama· 
nırı da moskova'da yüksek sovyet 
sa rayı yanında bir sütun~ üzerine 
büstü yapılacaktır. 

üzüm mahsulü 
1 

lzmir : 2 

Bu yıl üzüm,, ;J 
ın~hs u 1 ü , , /; ,ı '. 
~ustahsilin 1, f · 
yuzünü gül- 1 
dürecek bir 
d:re~ededir 

Uzümlerin 
kurutulması 
na ve bir 
taıaft;ın am
balajlanması . 
na başlanmış 
tır. Bazı ec
nebi fiı m;.ı. 
ların bu yıl 
f:ge bölge
sınde mü
him miktar
da üzüm mü 
boyaas ı na ıxrnlrde OzUmler Vapura yUklenlrken 
başhya cakı 
sö,'"1 enm,·k-
tediı. Kooperatıf, yenı mahsulün iyi bir fiat bulması için tedbider al· 

maktadır. 
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GÜNÜN MESELESi 

Değişen 
AvrupB 

Almanya ne düşünüyor? 
Bu henüz meçhuldur ! 

Adana 
kursu 

eğitmen 

çalışıyor 
IBi 
liS 

.., 

BOGA 
ASYONU 

BÜYÜTME 
AÇILIYOR 

/A )manya, geçen seııe~d ~ 
nevrasını tekrar etrııv l.!J. 
israr ve inat ederktfl· 

tün müşahitler haykırdılar.: . e 

Bilinen bir tek şey varsa, o da, bugün dünya 
mukadderatının bir kaç adamın elinde olması 

Bu yıl Teşrinisanide 

41 KÖY 
OKULU 

AÇILIYOR 

ı ' 
Tesis edilecek istasyonun kadrosu 

Boğadan aşağı olmıyacak elli beş 

- Fakat Avrupa değıtb ' 
artık 1938 deki gibi değiliz ! Ne 

Bunu en güzel ifade edetl . H 
york Taymis gazetesinin hari:d 

I\ yaset başmuharriri Vin Ceytn5 

YAZAN-- - -

Piyer Dominik 
Sı1jırcllıöm ıslahmı temin gayeslle Boğa büyütme istasyonu 

testsl hakkında VIUlyete bir talimatname ge1tnı,11r. Ziraat Ye
kAletince gtinderllen bu talfmatnameye nazaran tesis edUecek 

A istasyonlarm kadV"oau 55 Bo-
lmanya 15 martta yaptığı kuv · duğunu isbat etmek istiyordu o an ğadan a,ağı otmıyacak ve bun-

Diyor ki : 

vet darbesinin tesirlerini hissetmi- için Avrupaya bir korku getirdi ya tarın ihtiyacı otan mer'a , ça 
ye - ve ölçmiye - başlıyor. Çünkü sonra. Adana eğilm,.n kursu çalışma· yır, su ve ahırlar temin edl-

Şehrimizde mey
ve bolluğu 

- lngiltere ile Fransa'oın' 
yelleri geçen senekinden dah3

, 

dir . Bu sene fngiltere'nio ırıf 
bir bava kuvveti vardır. Keza 
sa da hava ordusunu inkişaf e! 

miştir. Londra ile Paris'te kork~ 
için arhk hiç bir seb~p buJııtf 
dığı hissi hakimdir . " na, 

Evet, Avrupa değişti , scy 
her hareket bir takım akibdler ve 1 Danzig'de bugün Almanya bir sını ilk teşrin sonunda bitirecek v~ tecektır · 
her darbe bir takım mukabelt"ler duvarla karşılaşmaktadır niçin? da bu kursda yetişen 41 eğitmen der istasyon için sarfedilecek para 
dogurur. Bir insanın sıhhati husu· ha ziyade 15 mart darbesi yüzün· bal köylere giderek vazifelerine da Hususi İdare bütçesinde " be 
sunda da vaziyet ayni değil midir? den Türkiye aynı zamanda Yunanis başlıyacaktır. deli mukabilinde köylüye verilecek 
K~ndini ifratlara kaptıranlar evve bu kadar açıkça Fransız lngiıiz tara Bu köyJer bu sene yalnız mer- Boğa parası tamamile açılan devvar 

1 Hataydan Adaoaya bol 
mikdarda meyve geliyor 

la l-undan yalnız haz duyarlar. Fa fma geçtilerse Romanya Almanya· kez bzaya bağlı köylerden ibaret sermayeden ve köy sandıklarına 
kat sonunda ayyaş veya frt"ngili bir ı nın tahakkümünden kurtuldu ise Ma olacaksa da geJecek sene Ceyhan, konulan Boğa mübayaası tahsisa· Şehrimizde bu yıl bütün mt>yve 

hasta' k t
. · d ··r·· 1 h d y K O t'le t · 1 kt ler çok bol vo ucıızdur. Buna seheb ı ne ıcesın e o ur t"r, carıstan omua anıyorsa ugoslav ozan, smaniye köylerine de 1 emın ° unaca ır · 

1938 ık R d B 
· ı d ı ı· t 'd · M k d Hataydan Adanaya fazla mı"kdarda 

i teşrinin birinci günü, ya ne o ·nay.ı ne e erline hiç bir tPşmı e i ('Cektir. s asyonun ı aresı , er ez e 

Ş -ı· H ı t · .J b J d B Vat· ·n ~ k'l d ğ' V t ihracat yapılm-1sıdır. 
anso ıyf' it f'r fil rn Çrkoslovak avız;,ıe u unma ıysa bizzat Bulga u sene l teşrinisaoide açıl a cak, ını • veya ,ev ı e ece ı e e· 

h
"'k. d' B · t b·ı dd Ad k k rı'ner M··d '" .. .. R · ı · · · lt d Şehrimi zde perakende m'"yve 

yava a ım ı. u memleht Alman rıs an ı e tere ütte ise Polonya ana mer ez azasına bağ'lı t"ğit · u urunun eıs ıgı a ır> an : •· ·ı 'k · d b k d · k "' d ı· k' k Vet · M'"d" .. ....ı A M h b ve sebze fıyatla11 'ucfur.· 
ya ı e ı tısa en mutabık kalmadıkça u a ar azım ar avranıyorsa hiç men ı öy o ulları şuolardH : aıner u uru. r ıususı u ase e "" 

d S 
··k b 1 .. h t · ı· b" ·· b ı Müdürü ve Da1·01Aı Encu"menden se Elma 12,6 kuruş, armut iO -

yaşıyomaz ı. trateıı akımdan şup e e mıye ım utun un ar Arna Çıldırım , kılınçlı, zıpcıklı, b ııkJa -1 k t" "d f · k"' t i k d b · · t k · J I çilect"k bir aza tarafından tedvir 12,5 kuruş, şeftali 12,5 · 15 kuı uş 
mt>m" t> ın mu a aası ım ansızdı. vu u ar esının a ıp etmış oldu. ı, smailiye, Çotlıı, Mihmandar, Yu 

~~----------------......,/-
---d 

I RADY<ı 
~!===============~ 

Bugünkü Progral11 

TÜRKİYE RADYO DİFÜZI) 
POSTALAl~I TÜRKiYE RAD'l' 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE 

12.'30 Program 
B d l ·ı· d d le ç /r 15 t d b · ·· ·· d · edilec kf üzüm beş kuruş, incir 7,5 kuruş, 

unun e ı ı e şu ur i, tkoslo · ltu mar ar esı yuzun en olmuş nusoğlu, ls:ı~acılı, Kudrettepesi Yol e ır · 

ki k Al 

t patlıcan'n onu 5 kuruş, domates 2,5 
va ar geçen ış manların biri ur. , geçen, Kuyumcular, Suluca, Zeytin, 

1 k 

· h kuruş, dolmalık biber 7,5 kuru", 12 35 Türk müziği - Pi .) 

m.-m e "tı ' aştan başa kateden. Bugünlerde İngiliz namı B. Hud ı;, Şambayadı, Büyük dikili, Dingil •• v .. k' d A oıu·· m cezalarJOID bamya 5 kuruş. hıyar beşi beş ku 1 · Osman beyin - h~ 
ote ı e vuııturyayı Silezyaya bağ son'la B. Vohltat arasındaki mülaka lik, DedP-pınarı, Gökçeii, Tuzsuz peşrev 'ı , 2 _ b'ımen şen _ lıiif' 
1 

·k ruş, son tUtfan kabak kilosu 10 
ıyan ı i otostrad inşa etmelerine tta neler konuş~lmuş olduğunu bil zade, Yemişli, Kesik, Meletmez, · şarkı - sukunda "eçen o·· mriilllı 
b 

• f d h }k kuruştur. 
0 

-

oyun ('~'.1Jişlerdi . Alman kıtalarmın miyoruz, fakat 8. hu 'Json, mcıtbuata Deniz kuyusu, Kilhavur, Yukarı ) 0 3ZID a . a Selahh!ttin pınar - hüzz:ırrı ş 
mf'!safeyi uzatmamak için, hunlardarı verdiki beyanatta. planında Alman Hünnaklı Ci'Jadiye, Kireçocağı, Ka } 1 K d .. .. d - Aşkıala sürünsem, 4 - saıı

11

: isıifadt! etmf'lf'rini de kahuf etmiş- yanın ~aviz olarak Çtokoslovakyantn basakal, Karalarbucoğı, Biiyükkapılı, Ve gazeteci er a ln YUZUO en ar- simi , 5 - Selahittin pı\\ar - ~ı" 
Almanva olçüvü kayhetmemt"k şar tahliyesi meşrut olduğunu söylemiş Danişmtn, Araplar, Çulhaveren, Ka b J k k d b şarkı ·- ümidini kirpiklerine 6 ,,, 
tiyle h•r şeye kadırdi. tir, B. Vohltat anl•şılan bu şartı işi raahmetH, Yalmanlı Sırkıntı . ve . U UOffityaça a aŞlDl lÇakJadt kapnacı - Rüklüm büklüm ' 

Slovakya ile Karpat Ukranyası · tiııce hidd~tJenmiş hn halde, alman diğer dört köy. saçın. , , 

Ç k 

b 13.00 Memleket saat ayarı 

srn ,. 1erden ayrılması da Münib te liği bundan bahsetmekten çekı·n· Adlı.ye veka" letı· yenı· y f t l ·· h b ı · usu oğlu Duran Turşuluk ve nıe eoro OJr a er en. 

anlaşmasının çiğnt!nmem('sine hacet di. ŞEHiRDE HAVA 13.15 - 14 Müzık (Karışık pıCl 
k 

' 

bir tam· t adında biri, Abdullah oğlu Kemal 
a f!1Brlan husula gelehilirdi Slo- Çünkü Hudson'un tekliflerini neş ım ya P 1 - Pi. ) 

k 

Avcuyu çakı ile kolundan yarala· 
va va kendisinden ayrılınca Ç('kis · retmek, alman milletine - büyük 19.00 Program 

k 

mıştır. .,,,, 
tan h.-r yandan çev•ifmiş oJacak ve e seriyetinin Münih anlaşmasını tas. Dün şehrimizde gökyüzü açık, Adliye vekaleti ölüm cezaları 19.05 Müzik ( oda mü1. i~İ · t · t Al "'b . Buna da o;ebeb Hasan kızı Feri- 19.30 Türk ınüzii"ri ( Fasıl ıır 
ıs Pl" ıs emez msnyaya ta i mey- vıp etmiş olduğu _ ingilizlerı·n ara· hava rüzgarlı idi. En çok sıcak uöl nıo nasıl yerine 2etirileceği ve hu d dl b k d 

6 

1

. k 6 e a ı İr a mı paylaşamamak · 20.15 Konuşma ( ziraat ı-•1~ 
ıni h ip Ptti, dan altı ay geçmeden çek istiklaAlı'n'ı gede 34 dereceyi bulmuştu ufuklar sırada kimlerin bulunacağı hakkın ı 

Ô 

lır . 20.30 Memleket saat ayaıı 
a alanan suçlu hakkında ka- ve ıneteoro ojı haberleri. lçüsiizlük ihtirasına ve aşikar taahüt etmiş olan alınanların anlaş · da kesif bir sis tabakası vardı. da Cümhuriyet müddeiumumilikle y k ı · 

bir tahakküm ztıvkine karşı koya mayı çiğniyerek memleketi işgalet· rİn-! bir tamim göndermiştir. A I 20.50 Türk müzix.i nunı muame e yapılmıştır : 15 ı 

madı Filen sahip olrtu~u şeye aşi · ı miye cüret etmiş olmalarından bir Sağır ve dilsiz bir Adliye vekilimiz B. Fethi Ok· 1 ·- Isfahan peşrevi 2- A.r 
kar surette d• malik :olmak istedi. şey anlamadıklarını göstermek ola- yaun imzasını taşıyan bu tii.mimde, s· h il - ısfahan Ş3'kl - canda h•''

1 

Niçin? Hangi tahrip, tahakküm ar· caktı. çocuğa otomobil çarpdı ceza mahkemeleri usulü kanununun ır ma a e kavtası var, 
3 

- Mahmut celaleıt;n , 
· l ? H · k 1 f k B --- - - - - 398 · dd d 1 - ıo;fahan şarkı · - dili biçare 

zusıy t' • angı ö e t'Ştirme ihfr öyJece; HitJerin keyfini tatmin ıncı ma esin e "ö üm cezası 
t 

? H · hk h Al' k z l h için 4 - Rahmi bey ısfah 11~ 
yacı "". anS?İ işhnce hırsile? ıçin yaptiğı 15 mart darbesi tesir Ş k ma eme eyetlerindeo bir zat ib ı ızı e i a ve Hasan kızı ~e 

H
. ..bh . 15 k 1 . . k d u rü oğlu Said adındaki şöfö c·· h . ..dd . . . b A . ·ı ALd lk d. 1 T ı · - etme Leyhude figan. 5 - ) ıç su esız mart uvvt"t erım göstnmt" te evam ediyor. .. .d d um urıyet mu eıumumht, ta ip, zıze ı e ., u a ır oğ u a ur ara çe t""'·sı'ını· . 6 _ Sadeıtı·n ~~. 

run ı are etmekte ol uğu bir otomo 
0

" 

darhttsini yaptı. Bütün Avrupa ci Hudson - Vohltat hadisesi bu hu· b'I N 
9 

O zahı• katibi ve hapishaneler idaresi sında hela yüzünden çıkan ağız kav _ ısfahan ~arkı _ ulıı da"'' .,.,,, ı ail adında, - 1 yaşl<Jrında ., h 

nayet ve - daha fl"nası - siyasi susta bize parlak . bir ddil vermiş· memurlarından biti hazır olduk· ğası bir aralık böyümüş ve bunlar Fesleğen ekdim gül bitti. 8 -' ~· 
h d 

sağır ve dilsiz bir çocuga çarparak d T h G 
asta ive haykırdı. Almanva güldü tir. Avrupa bir millet in mutlak ik ları halde infaz olunaca ğı ve mah- an a ir eline geçirdiği bir taşla saz semaisi . 9 - Dede -

S 
muhtelif yerleı inden yaralamıştır. A k r ' dıtl İyasi hasta mı? Sanki Şansöliye didar peşinde koşmasına · tahammül kümıın mt"nsııp olduğu dinin ruhani zizeyi başından yaralamıştır. , liir ü - bi ve ıı bi çeşmi bı 

H
. I • ğ t . k d Suçlu şoföl" yakalanarak adliye. f l h ~ 1. .1 hk S I k , dl sevk Nöıl ı nazlı sekip aider. ıı erın a a etmesı müm ünmüş e emez, 1938 ey!iilünde alınanlar d 1 sı a ını aız nr zat ı e ma umun uç u ya a~anmış, a iyeye 

0 

'b' k d " ye teslim e i miştir. .. d f'A d h. f d"I . . 21.30 Konuşma ( il< 1 isal ~ 
gı ı ozaman:. ~ ar hiç hata işle · milletlerin kendilerini idare etmek mu a ıı a ı cnanın in azında ha- e ı mıştır. · ... A J"' · 1 • l ı b'I ki · h k h 21,45 Neşeli plaklar - f<. 

'I. l 50 Müzik ( Bir operet ' memış.ı. s a ış emıyeceği de sanı - hakları üzerinde ısrar edı.yorlardı. zır u una ı ece e rı,. Ü mü iza . .t 
lıyordu. Martta birdenbire bayat sahası u · il edilmekte ve hunların sonraki idam yonu _ Pl . ) e uır mi et neden kendi hatasım ka. J d d nabilec~gv ini bu suretle maddede 

Fakat burada dir Alman hekimi diye tutturdular. Komşuları da aynı bul etmesı·n ?. ar için e şu irektifler vnilmekte· 22.r;o Müzik ( Küçiik or~ · k ld dır hasren tadat ve tasrih ettiği görül 
nın tnje siyonlarla ' kuvvetlendirmiye yo a onları takip etti. A ' - Şef : Necip Aşkın } .~· 

1 t 
x. b. b d b V . D imanların bu hususta ne düşün "- Mahiyeti icabı bu c ezanın mektısdir . 1 ı 1 h d ~ 

ça ış lıd ır asta an İr istilayı müm e ışte ;:ınzig mt"selesi bugün d - v at ıer .sc ra er - 1 t 

k k 1 k 
üklerini bilmiy:>ruz. İşgale muhalif her türlü h c ·· · · ıtüd Esasen ölüm cezalarının orece üze · ( 1 · • ' 2 ' 

ün ı aca imıuyı koparmak için B bu sahada orlaya çıkmış bulunuyor. eye an ve guru en . 6 rı ıaıın ,parça ı - ı~ 
Hacha ile dış bakanını Berrınde bu"' B H d d" .. b d B olan Berchtt"sgadeo de söylemiye ve azade olarak mutlak bir sükun ve yarısından sonra fecir vakti infazı - H'umoresk . 3 - Gerhard ... :,. 

· u son urust ir şekil e . voh Ş ·· ı · ı d j .J ı 1 d ·· 1 d 1 • 

t
.. b' h' p anso ıy~yı~ an atmıya cesaret e t! itina içerisinde infazını arzu eden lUSusuo a muesses teamü e vazıı - Donna ~ikit a - ispanyo 

11 
~ 

un ır g"!ce tet ış etmesi arag'ı ltat'a Almanyanıo hatasını göstermek !"" b h d 1 cek midir ? Awuı:anm mOJkadd<r» va zıı kanun infaz sırasında kimlerin kanunun bu maksadını temin• matuf 4 - Rubinstcin - Kosıüm" ı 
om ar ıman edeceğini söyliyerek I istemiştir. Gerçekten büyük bir tı b;•kaç :> damın cesd· r "' lı"ne bao~ lı h b I ld . t r süilinden - Toreador ve tfl t hd't t · · · d 1 • - .. .,, azır u unması lazımge iğıni ve u · 

1

1 
e ı f' mt>sı ıcap ettı. a am hatasını kabl•! ctmeği bilir. duruyor. 5 - Fritz Kopp - Yaz akş11

11 

F
"h b kimkrin bulunmasına müsaade olu· G · · ·· ·· .. ı ·r d ..,, u re-r u İşte OP.mi kazanıyordv - erısı uçuncu sanı e e - 6 - Jac Grit - Mavıs ihtişıw 

hiç ~r~y çünkü Çekhrk~an ilk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~--~~~~~~~~~ 7 
- Mruş ·. t 

teşrindf'nheri aciz bir vaziyette bulu 1 1 Riyaseticümhur F 1 - . k o k , 2;3.oO Son aians haberlcflı nuvor]a,~ı h•tta \.•ndisi bundan za F:::E~L~O~IR f j 1 ii r m on i k ar m on r es t ram 1 z . ~sham. (lalfı~ilatt,) kiımbiyo -
raılı çıktı çünkü H:ıhsburstlar zama o r k es t r :ı s ı oors ıı s ı • ıyıı nında oJdu~u çtihi hapishım .. lerini her son !lir yılını dolgun bir p· tam teşkilatiyle faaliyete geç~rken Kapelman, İzzet Nezih ve lJavit Bu konserlerden 14 tanesini şef 23

·
20 

Müzik ( Cazbaod ~~1 

k Z
. k d 23.55 - 24 Yarınki pro&' 

hava dmiye veya icap t"dt"rse birlik rogramla kapamış bu lunuyor. Bir or estra da bir konser vermiş ve .• ır in en mürekkep kuvarteti rad Proetorius, 6 sını da şef muavini B. / 
te berhava olmıva azmetmiş ·sonuna sene içinde muhtelif yerlerde 187 ondan sonra ua konserlerine d,.,am yoda yaylı sazlar için tertip olun Ferit Anlar idare etmiştir. Her sem 

. . d . f•,,o' k:ıdar mııkavem;t edıacek ve p~sif muhtelif e§er çalmak gihi diğer elmiştir. mu~ kuvartetler çalmışlardır. Bunlar· olduğu gibi bu ~sene de orkestra, 
hizrn.-tleriyle garnizonların m~nevi yıllarına göre daha dolgun ve fay- Mayıs 1939 sonuna kadar filar la birlikte orkestra 938·39 yılı için · Cümhuriyet bayramı günü Büyü~ 
yabnı kıran 7 miryon Çeki nezaret dalı bir hizmet ıenesi kaydetmı'ş 'k k A k de radyo evinde 61 defa çalmış Millet Meclısinde bir konser ver ~~- or estrasmın n ara radyo· 
altında tutmak için hü~ün jandarma tir, oluyor. miştir. Ayrıca Ankara Halkevinde 
1 sun da verdiği konseı Jerin sayısı 59 arını seferber etmesi icap etmiştir. Orkestra 

500 
faaliyet yılma ge· Müzık öğretmen okulunda bu yalnız 1 ürk bestek~rlarının eserleri 

u bulmuştur. ı 
Almanyaya karşı dünyanın 15 çen şenenin 24 eylülünde başlamış, sene de halk konserini verilmiştir . ça ınmak suretiyle bir konser veril-

martt#ln evvel oldukça zayıf olan bu bu tarihten itibaren yeni radyo e. Bunlardan 36 smı şt t B. Prae· Bunlardan ilki biı tncı kanunurr ilk mış ve tekrarlanmıştır. 
iİİn artık hiç IDl"~cut olmıyan it ima vinde tecrübe n,.şriyatı cümlesin- torius diğerlerini şef muavini B. F e- ı f Geçen sene kuruluşundanberi dınd"n hiç bchsPtmiyo.rum. d h ıa tasında verilen konser Ebedi Şe- ilk defa olara" filarmonik orkestra 

en er hafta bir konser vermişti. rit Anıar idaıe etm iştir. Bundan f · h 
G Ş .

1 
r . h m azız atua&ına tahsis olunmus lıir konser seyahatı· yapmı'- ve fz 

erçı :ınsö iye Hitler böylelikJr .... um uriyet bayramınd:ı, radyo evı· b k · " aş a orkestranın, Vınkle r, Enver tur · d b .. ··k k 
ortaa Avrupnın mutlak hakimi ol~ ::s ,, 

1 
• mır c uyu üç onser vermiştir. 

$ y ~""""!"--"'!'!'!"--..,..~--'!""!"'~~...---------------------------_... ....... ._.,.. .... 

uıresun a yenı 0 
mahsulunün topları"1 

Ankara : • 2 (Telefonl&) ""uı 
raya gelen haberlere göre, J 

sun vilayetinin her tarafırıd" ~ 
&fındık mahsulünün ~opla11~35~~ 
lanmıştır. Kekoltcmn 4),_q<?•Jıl~ 

,<lan f ~ zla olacağı tahmiıı e 
·~ dir 
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Ölüm cezalarının 1.:-----....... ---------
Büyük,küçük,kadrn,ertck,hııı istisna herkes .Duymadık,işitmedik demeyiniz 

infazında 
Asri • 

sınema 
- ikinci sal,ifedcn arlan -

emiryollar. mızda yeni AMASY A'DA 

&WCl..tarlar ihdas ~ildi HARE~ETİARZ 1 

Geçenlerde f stanbulda bir idam 
hükmü infaz olunurken önct>den hük 
mün infazından haber almış olan 
gazeteciler ile bir halk kütlesinin 
infaz mahallinde hazır bulunduk. 
ları ve gazetecilerin mahkumun 
son demlerine ait jestleriııin fo. 
toğrafını çekıiklcri ve halkm da bu 
jestleri eğ lt"nce v~silesi ittıhaz ede· 
rek güldükleri Öğ'rcnilmişlır. Bundan 
böyle, bö> le bir manzaranın te 
kerrürüne set çekmek istiyorum. 

Bugün gündüz 
2,30 da 

Müstesna ıki bü)iik şaheserie m~vsimin 

Bu akşam 
21 de 

en son ve en güzel 
programını sunuyor 

J- Bin bir çeşit aşk, ihtiras, ihtişam hikayelerini görenlerden 0 • _ı I . . . ( VIY , 6 1uen er-
den hayranlıkla dinledığımız A~A ) nın beyaz perdede yaratılan 

rn canlı. ve en guzcl t•heseri ... 

Hatay - İzmir 
Doğruya bir 

arasında doğrudan 
katar işliyecek 

DIGER BAZI YENiLiKLER 

Ankara : 2 a.a. - fzmir enter 
ntsyonal fu.rını ziyarete gidecelclerin 
•eyıhatlerini kolıylaştırmak üzere 
devlet demiryoUırı idaresi bazı ted 
birler alınmışbr. Bu meyanda : 

Fuar ziyaretçilerinin hateyı gör· 
melerini kolaylaştırmak !maksadiyle 
lzmir fuar kişclerinde tebdilen ılı· 
cakları yüzde elli tenzilatlı halk fr 
car"t biletlerinin muayyen olan müd 
detleri zarfında iskenderunda hamil k 15 •t-Jstostan 25 eylül tarihine 

•dır Ankara - fzmir arasında her-

iÜn karşıtıklr yrmekli ve yataklı va· 
ionlır işletilecek ve trenlere llüzumu 
kadar fazla yolcu arabası verilecek· 
tir, 

lzm:r tr<"ninin Ankara'dan k~lkışı 
;0.20 de, lzmire : varışı ertesi giin 
0,45 de Ankara treninin fzmirden 

kalkışı saat 6.30 da Ankaraya varı 
şı ertesi günü 8. 1 O dadır. 

Hafdarpaşa -· fzmir arnsında , .. 
uz~:nu kadar doğru yolcu arabası 
"'rılecek eskişehirdeki aktarmalar 
kaldırılmak suretiylt! fstanbul -fzrnır 
ın·· UOasebatı ayrı hir trenle temin 
edilecek tir. 

k Bu fzmir trtninin haydarpaşadan 
alkışı saat 14.25 de lizmıre varışı 

ertesi gönü saat 1939 da lhaydar
Paşa treninin fzmirden kalkışı saat 
7~~ de haydarpaşaya varışı ertesi 
gtinu saat 14.15 dedir. 

f skenderun -· f zmir arasında mü 
lcka~ d 
1 

•
1 

en ojru yoku arabaları it 
et; ecele l.tcencieHn, Adan•, Mersin 

Yo cuları bu arabalardan istifade 
ederrk Af)'onda aktarma etmeden 
Yollarına devam ettirilecektir. 

fzmir trenin iskendernndan kalkı. 
şı saat 2 de İımire varışı ertesi gü 
n" u saat 19,39 da, İskenderun heni· 
?in izmirdcn kalkışı saat 7.50 de 
ışkenderuna varışı erttsi günü saat 
00 15 tedir. iskcnderund&n af yona 
J>azartesi puşembe pnlcri ve af yon 
d . k 81• ı~ en.Jcruna ~alıyı çarşambaya 
ve cumartesiye pız.ra bathyan gece 
lerde kalkan trende yataklı ve ye 
meleli vdgonlar bukınacak ve İzmir 
Yolcuları bu vagonlardan istifade 
edebileceklerdir. 

Hılr:n sah günleri İzmir - ban 
dırma arasında mütekabilen işliyen 
ve İstanbulla irtibatı bulunmıyan adi 
yolcu trenleri yerine ekspru tren le. 
" işl,.tilecek ve denizyolları idar,.si 
de bu ekspres sefer ferine yeni seri 
vaporJariyJe İstanbul handır-na 

aruında karşılık verecektir. 
Vapurun istenbufdan kalkaşı saat 

8. 15 de bandırmaya varışı saat 
12 30 da, trenin bandırmadan k•lkı 
şı saat J 3.10 da izmire varışı saat 
22.01 de trenin izmirdcn kalkışı saat 
7 30 da bandırmaya varışı saat 
16.30 da vapurun bandırmadan kal 

feri t:?rahndan bizzat vize ettirilmek 
şartiy'e 15 günlük mrriyet meddet
leri 17 günr çıkarılnuştır, 

Biitün 
Danzig 

gözler 
Üstünde 

fransız gazeteleri bu 
01evzuda ne yazıyorlar ? 

Paris : 2 a a - Boutelleau , 
Londradan Figaro gazetesiııe bil 
diriyQr : 

İngiliz hariciye işleri komitf'sinde 
yapılım müzakere f'Snasında yalnız 

Moskovo veya Tokyodaki lngilız 
büyük elçilerine gönderilecek tali· 
matın görüşülmüş olmadığını kuv 
vetle za:mettirecek sebepler ınev· 
cut.tur. Lord H11lif11ks beynelmilel 
vaziyet hakkında umumi izahatta 
bulunmata memur edilmiştir.Nazır, 
dışardaki fngiliz miimessilleri tara· 
fından icendisine gönderilen mühim 
raporları goz önünde tutarak geçen 
senenin ayni dcvrnindcki intibadan 
daha nikbin bir intiha verememiştir. 

Umumi dikkat bilhassa Dımzig 

üterinde toptandıtı halde,hakikatta 
Almanyanın filen kontrolü altında 
olan Slovakyayı mühim miktarda 
Alman ajanları gi,mektedir. Alman 
planı, Almanya tarafından mutlak 
kontrole ttkabül eden bır anlaşma 

mukabilinde, Slovakya topraklarını 
Macaristana \ıermtktir. Bu anlaşma 
mucibince, Almım kıtaatı Romanya 
hududuna kadar Macarist:-nda ser· 
bestçe dolaşabileceklerdir. 

Böyle bır har<"ketin slratejik 
t-hemmıycti kolayca anlaşılabilir : 
Bunun hedefı Romanyadan Polon 
yaya her türfü müzaherete Maca 
ristanda her tiirlii İsyan hartketine 
mani olmaktır. Bu vaziyet iıılhassa 

Alman kıtaatma hüyük bir hareket 
kabiliyeti lt~min edecektir . / 

Journal gazetesinden : 

Ankara : 2 (Telefonla) _ Bura. 
ya gelen malumata göre, dün gice 
Amasyada hafif bir yn s~rsıntısı ol 
muşdur. Zarar yoktur. 

Prens Pol bugün 
Belgrada dönecek 

Londra : 2 - a. a. - Yugo.s. 
lavya naibi Prens Pol'un yarın Yu· 
goslavy11'ya hareket edtceği bildi
rilmektedir. 

Bu sebeple bil.ir-m.11 ölüm ce 
zalarıııın frıf azı sırasmda vukarıda 
i~mi geçenlerden maadasının sey
rutemaşa maksadil,. infaz mahal. 
line girmderiııe müsaadt" olunma 
ması tamimen tebliğ olunur. 

ı Karataş 
A vrupadaki büyük 

manevralar ' P 1 a j ı 

- Birinci sahifedf'n aıt:ın -

ıııotöıleştirilmiş kıtalarla ilk lt-cıÜ· 
be> i ispanya har i f'Srıasındd yap 
nıışlar i!'te de h:.ı tec•Übe p k kısa 
cilçüde yapılmıştır. Bu .st f«'t, lıalyan 
gazetelerine göre " St kız giin zar
rında 12,00) molör işlıy<"cektir. 

Tabıi h<tVa kuvvetlrri harekatın 
Liitün safhalarında başlıc"l rolü oy
nıyBcaklardır . 

fta 1yan erkanı harbiyesinin fok 
lrinine göre homhardman tayyare 
!erinin cephe yarıldığı zaman lıırçok 
ahvalde orta derecedeki topçu kuv· 
vetlerinin yerine muvaffakıyetle ve 
büyük farklarla kaim olmaları la 
zımdır. 

Roma : 2 a.a. Askeri mah· 
f ıllerde söylenildiğine göre bu se· 
neki manevralar f taly<rn erkanı har 
biyesine çok mıkdarda motörlü kıta 

farın kullanılma~• netice!linde elde , 
edılecek randman hakkında bır likir 

Ço~ukların Cennetidir 
Yavrularınızı bu tabiat 
tinin Havasınd cenne. 

an, "••' 1 ve Faydalarından .. nden 
mahrum •t 

memek için hiç ol . 

da iki gUn oraya ;~::u:::•· 
f lcr glln l 

l . mun nz:nıı otolıu., ,.~fMr 
crı nı dır. ~ ~ 

vermeke matuftur tahşidatın ne Ş• r-------------
kilde yapılacağı bu kıtaların muha 

1 

rebe mıntakasında ııe suretle sevke 
Bu gece nöb t · 

.. A e çı eczane 
Hukum~t civarında ~Jilerek muhareb«-ye iştirak eıtiıilecej 

gı hakkında ftalyan ferkanıharbiyesi 
bir fi"ir edinme1c islemekledir. 

İstikamet eczahancsidir 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

zamanımızın En Şahane Sıncıw y 1 1 I . 
il I C;, 7.1 lalı 1 

Dorroty. Lannıou,. , 0 
( 

) 
Aşkı, He} ccanı ve ihıırası nefsinde ı oblıınıı 

Eınsals:z Tabiat Filrnı ş olan Bii) iik \ e 

Dişi • Tar zan 
. • TÜRKÇE SÖZLÜ ~ 

Afrıkanın Hakır Orınanlarınd<ı rert') an cd B ... 
Şahrscrınde Takd m ed~ nbır Macerah1r e ıyor 

B.ışından ~onuna kadar al.tk;ı ılc lllt'r nkl . 
C 'dd - ' ' .ı sevrcdılccck 

AYRICA : 

DiKKAT: 

I ı en Mukc-ınmel für Fılm 

Son <_;ünlerin Eht'ııırniyt"tli V k . 
lhtıva Eden Yenı B r FOX JUaR~~~~ 
Kalabalı~a Meydan \ crılıııcmesi içın Bı
lcılcrın eı keıı .ıldıı ılınası """ oltı ' rıur. 

-.r""!lt p ~ 

Pek Yakında p ı. y [) s e" akında 

-

kışı saat l 7.30 da istanbula varışı 
saat 22.15 dedir. Halen alsancak 

- aydın - nazilli - 'Karakııyu -
~fyon ar11sında haftada dört gÜn 
ışliyen yolcu katarları ile bu katar 

Danzigde her türlü Alman harp 
malzemesinin depo edilmesi ve as· 
kcri hazırlıklar , hiç şüphesiz ne 
Varşova, n-: de Paris ve Londranın 
gözden kaçırmadıkları bir vaziyet 
hasıl etmektedir. Danzig stalü~ünde 
dikf:nli tel şebekesi himayesinde ya 
pılacak her türlü değişikliğin l:.iitün 
mesulıycti Almanyaya aıt bir taar· 
ruz mahiyetinde telakki edileceğinin 
Bcrline evvelden haber vcrileceğı 

tahmin edilebilir . 

tın)•a .. ınemacılığının En Büyiık Doı t Şah . t' 
Robert Taylor ( Franchot Ton M •re 1 

G 
- argaret ulla\ an ) Roberı y 

farı sök' d . 1· . ·ı b d . e, enız ı, cıvrı , ur ur, ıs 

Parta, itridir şube hatlarından kar 
~ılık ver k . . f d 
d 
~ me uz ere ) ıne ha ta a 
'>tt .. . ,. 'i gun ış ıyen şübe trenlNi 15 
~.:•tos tarihinden 25 ,.yfül tarihine 

cuıu~' h~r. g~n işletilecek!erin yol 
ırı ._ takı ıstırahatluini t,.min etmek 

".ıtSad· 1 Laşk ıy e ~.lınan bu tedbirlerden 
tenzil'" Lılct ucretlerindc de büyi.ık 

at YaJ>llmıştar. 

Var.şova : 2 - a. a. - Danzi· 
g~r Vorposten gazetesi, .. Polonya, 
Danzig'i Leh - Danzig ekonomik 
camiasının elinc!en almak mı istiyor .. 
başlıtı altında neşrettiği bir yazıda, 1 

Polonyanın Amada fabrikası güm· 
rük kontroliinü kaldırmasının Dan· 
zıg'ın ckoııo nik icabatına mugayir 
olduğunu, zira fabrikanın Polonya'ya 

( arp ceplıesmde Yeni Bir Şey Yok ) }.( oung 
• onı.ınınının biiyuk n 1 

l:.rı~. Mana Roma ık ın En Soıı Ş~ıh< serı ıu ıaı r rı 

( Uç Arkadaş ' ı ) 
Sıııcıua pcrdesi~dc H~yecanh ve çok cıcıklı bir lan(da yaratıııı lar 

Bu Emsalsız şn hcseri sa bırsızlıkJa hekl · ;. ' dır· 
--------------------------·-------------ey~ı~ıı~ız:._ ______ ~ıo:9:0:6_J 

milyonlarca golden 
drsi ihraç etmekte 
riyor ve diyor ki : 

yiytcek mad· 
olduğunu bildi 

Buna binaen , Polonyanın iste· 
diği şekilde Daıızig malına l>oykotaj 

yapılması Y"'ni bir ekonomik istika· 
~el aranmasını ve Almanya D .. n
zıg gümriik hu fodumın knldıı ılınası 
muvafık olup olaınıyacağırıın tttki 
k. . . 1 
ını ıntaç edebil<'ccktir . 

2 

(Viyana Geceleri) 
Almanca sözlü ve müzikli biricik harika 

OYNA YAN ::- PAUL HÔRBIGER 
Bıı zamana kadar gördüğünüz macera filmlerinin en mükcm ı· 

h 1 
mc ı , 

seyircilerine unutulmaz atıra ar bırakacak olan en heyecanlısı 

(Kalpazanlar Çetesi ) 
DiKKAT : _ Sınema müıeaddit Vantilatör ve hususi tertibatla çok 

serinleştirilmektedir 

Fiatlar: 
Balkon 25 kuruş Ôğretm~n ve Talebelere 20 kuruş 

Duhuliye 15 il il il il 10 kuruştur . 
Telefon Asri 2.SO 

10443 -
Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 

Hacmı Muhammrn vahit fıyalı Tutarı 
Oinsi M3 D3 Lira Kuruş Lira K. 
Çam ~tı 000 4 YO 421 40 

1 - Seyhan viJayehnin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı seki ormanın· 
dan 86 nıdre M3 mtkJar"ıda krre klik çam cşçarı satışa çıkarılmışlır. 

2 Satış J-8 1939 gününden itibar,.o on beş güo sonra 16-8 939 
çarşamba saat (on hirdeJSeyhan orman çevirge müdürlüğü dairesinde açık 

arttırnıa ile yapılacaktır. 
3 Beher metre mikibının muhammen fiyatı dört lira doksan kuruştur 
4 Şartname ve mukavelr.:namc projeleri Ankara orman Umum Mü 

dürlüA-ü Se)han orman Çevirge Müdürlüğü, ve Kadirli orman bölge ~d
liğinden alınır. 

5- Mu\.akkat teminat 31 lira 61 kuruştur. 
1-4- 8 12 .6- Satış umumidir. 10905 

Yeni çıkan kanuc ve nizamlar 

Vergilerde ihbarnamelerin 
ve temyiz usullerine ve 

koıniayooları teşkiline 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7 19:i9 

- Dünden artan · 

Varidat dairtsi dosyaıım tetkik edere" mükellefin yeni mahalli bil
dirilditini veya tebelluğa salahiyetli bir kimseyi göstermediğini anlarsa, 
ke> fiyrti evraka şcrheyler, bu takdirde mükellef tarafından bu madde 
hükmü yerine getirilinceyı'! kadar kendiııine yapılacak tebliğler ilin }'Olilc 

yapılır. 
Madde 6 - Tebliğ, muayyen bir mahalde san'atını icra edenlerin 

şahsına yapılamazsa o mahaldeki müstahdemlerinden birine yapılabilir. 
Hükmi şahıslar namına kendilerine tcblit yapılac;tk olanlar iş saatle. 

rinde yerfr.riııde bulunmıızlar veya evrakı bizzat kabul edecek halde ol 
nıazlarsa tebliğ, müdür muavini, muhasib veya muaviııine yapılır, bunlar 
da bulunmadığı takdirde tehliğ, evrakın orada buluniln memur ,eya mü· 
sathdemlerden birine bırakılnıak suretile yapılır ve bu takdirde keyfiyet 

bir zabıt varakasile t~sbit olunur. 
Madde 7 Bir kimse, birden ziyade kimselerin vekili veya mümts· 

sili ise bu kimselere aid evrakın kaffesi hu şahsa tcblit olunabilir. 
M~dde g - Tebelluğden imtina halinde tebliğ olunacak evraklar, 

tebelluğa salahiyetli kimsenin önüne bırakılır ve keyfiyet bir zabıt vara· 
kasile tesbit olunur. Zıtbıt varakası o mahalde tanınmış bir şahsa veya 
zabıta memurlarından birine <le imza ettirilir. 

ikametgah veya iş yerinde tehliğ yapılacak bir kimse l:ulunmadıtı 
takdirde", evrak mahalıi polis komiser \•cya muavinine ve polis teşlcifitı 
bulunmayan yerlerde jandarma oıt~~cz komutanlığına ve köylerde muh. 
tar veya ihtiyar heyeti azası.odan bırıne bıra~ılır v.e evrakı~ ~nlardan. h~n 
gi.sine bırakıldığını müb•yyın ve bırakılan kımserıın adresını muhtevı bır 
varaka ikametrih veya İf yl"!rİDİn kapısına yapıştırılır ve lceyfıyclin teblit 
yapılacak şahsa bildirıfmesi en yakın komşusuna tenbib olunur. 

Muvakkaten başka bir mahalle gitmiş olan ~imte,-e yukarıki fıkrada 
yazılı şekilde teblig11t yapılmış ve avdeti tarihinde itiraz veya temyiz 
rniiddcti bitmiş olduğu takdirde ikametgah veya ticarethanesine avdetin· 
d~n başlamak üzere, itirez veya temyiz içio mahallin en büyük maliyt 
merr.uru tarafından münuib bir mehil verilir. 

Bu mehil itiraz için on be~ günden az ve bir aydan fazla ve temyiz 
için c.Jc b<'ş günden az "c on be~ günden az ve on beş günden fazla o· 

lamaz. 

(Sonu Var) 8953 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FlATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
f.n çok 

K. s. K. S. Kilo 
""l<oza 

=-=--

1 

7,12 
Pi~asa parlafl • 
Piyasa temizi • 26 

1 

1 
Klevland 44.50 l 

YAPAÔI 
- ·-

Beyaz 
-Si vah 1 . 1 
- ÇICIT 

~ Yerli •Yemlik. 
• •Tobumluk. 5,50 

HUBUBAT 
Butday Kıbrıs 3,50 

:• Yerli 2,80 300 

• Men tane 
Arpa 3 3,12 
Fasulya 
Yulaf 'J,87 2,90 
Delice 
R:uş yemi 4,37 . -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN -
Dört yıldız Salih 

... ~ . . . 
·- .z:ı 
.D '° -ört ~ldız Doğruluk 
~ lC üç .a c • . 
o .z:: Simit :: '° ,, 
~ > 15ört yıldız Cumhuriyet = ~ (.)o 

ü2 " .. o 

Simit .. 
Livtt pol T elgrafl•n Kambiyo ve Para 

21 8 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
P1!1te Sanım • 

Hazır 5 29 ı;;;;;-

=;[i ~ayişmark 
Vadeli 1. 4 52 Frank ( Fransız ) -4-45 Vadeli il. Sterlin ( ingilit ) -S-93 - --

- !26 ., 67 Hind hazır ~1·23 Dolar ( Amerika ) 
Nevyork 9 16 Frank ( isvicre ) ()() ()() 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Belediyemize 350 lira ayJık ücretli fen İşleri müdürü ve 300 lira aylık 

ücretli kanara bakteriyolog baytarı ve 280 lira aylık ücretli Mimar veya 
mühendis ve 40 lira asli maaşlı bir doktor alınacaktır. 

Talipleı in evrakı müsbitelerini birer adet vesikalık ve birer adet boy 
fotoğreflannı pullu birer istida ile Atustosun 15 ine kadar belediyemize 
göndermeleri ilin olunur. 2- 3 10907 

:----------------------------------------------
T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYELER: 

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

16 • 350 .. 4.000 .. 
60 

" 
100 • 6.000 • 

65 .. 50 • 4.150 .. 
250 • 25 • 6250 • 

435 32000 
T. )ş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Tarsus American College 

Amerikan Erkek Lisesi 
Dersler 26 Eylulde başlar 

Tam devreli lise oldutu Kültür B•kınlıtmca tasdik edilmiştir. 

Türkçe, lnfiliıce, Fransızca okunur. Ticaret dersleri vardır. 
Yatalı ücret 250 lira, gündüzlü ücret 60 liradır. 
Kayıt muamelesi yapdmaktadır. 

1 - 3-5 1090 

Devlet Hava Yolları U
mum Müdürlüğünden: 

1 Hatlarımıza ilaveten 7 Atuıtos 1939 Pazartesi a-ününden itibaren' 
lstanbul - fımir arasında (doğru) seferler başlayacaktır . 

Bilet ~fiatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Hıva hatları Lira Kr. Lira Kr. 
Ankara - fımir ( İstanbul üzerinden ) 
lstanbul - fzmir ( doğru bat ) 

40 00 57 00 
20 00 28 50 

7 .f\ğustostan itibaren hareket saatları 
Ankaradan hareket İstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat D.1kika 

14 00 16 00 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saııt Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

15 
. 

15 17 25 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 20 

ls~anbuldan hareket lzmirc muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

f zmirden hareket lstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

- -
7 10 9 " ()() 

Ankaradan hareket lzmirc muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

ıs oo 17 45 

lzmirden hartket Ankarayı muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 00 ı 1 45 

Fazla tafsilat ıçın : Meydan Müd(irlüklerile Acentalara müracaat 
edilmesi • ( 3326 ) 28- 31 T. 3 - 6 A. 10889 

Acıderedeki içme Ma- 1 

den suyu açıldı 
Her 

Her 

gün Misis 
üç tren 

Acıdere 
gider 

türlü yiyecek şeyler, bol 
Yatacak yerlerimiz de 

25-26 10785 

istasyonuna 
gelir 

ve ucuzdur. 
vardır 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE r: 

Çiftehan~ 
Kaplıcası faaliyete g 1 
Banyô - Lokanta - Gazino - cJ 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek i~l~ 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapı 

Muhakkak ziy~ret ediniı 1 M 
Göreceksiniz ki: s 

ÇIFTEHAN KAPLICASI 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcaları • 

Yüksek zengin bir tabiat hazinesidif 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane . 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak 

Birkaç gününüzü burada geçiri 
Konfora, temizliğe, ucu~luğuna hayran kalacak 

Tarif eye bakınız --
Lira Kr. 
1-50- Bi;Q;Ceıık ta; k~nforuyla otttl yatak ücret• 

1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
2 5 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifaıieler görecek, memnun kalacaks• 

Çiftehan ~ aphcasını .. b~g~ı"o~ 
1 

haliyle bir kere gorunu 
10631 59 ~ 

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

./'. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesind~ hasta.aranı kab 
başlamııtır. 

,.. ' -----------------Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 
- ·--·-----
abone şartlan 

Kuruş 

12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 100 

ı -Dış memleketler için Abont 

bedeli değişmez yalnı1 posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar ic;in idareye müra
caat edilmelidir. 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

Her türlü Elektrik ve nı• 

teıisatı, Elektrik malzemesi, it~ 
ve Elektrik aletleri tamiratı f I 
ram Ampulleri, Ganz fabrika'' 
mulitı Adana Acentalıtı . ıİ 

~"ki Orozdibak karşısı No~ 
1v736 _______ ,_. __ 

Satlık F abrik• 
Reyhaniyede Ağrı Cıdd~~ 

satılık fabrika. iki motör, ~irı zf f.' 
ve ditcri 1 S at kuvvetJennd~. 
taş birisi un vediteri bulgurı~ 

Bir buz makinas. bütün ihtı#I 
larilc. 

iki çırçır. 
• Arazi 500 m. ınurabl>a, biti' 
sı ile beraber. J~ 

Arzu eden Reyhaniyede 

y 

Dörtyol Kazasına bağlı Eı zin 
nahiyesi, Kanunen Hatay Vilayetine 
geçmesi münasebetile Seyhan Vili 
yeti Daimi encümenindeki 3 - A· 
ğuslos - l 939 Perşembe gün'ü 
yapılacak okul binasının pazarlıtı 

Vilayet Daimi Encümeninin 20 - 7 
- 1939 tarih ve 587 sayıiı kararı 
gerctince açık eksiltme muamelesi 

rlokosa müaacaat edebilir· 
1 1 g.aş. 14 - ~3 ~ 

mevkiden kaldmlmıştır. 
, Keyfiyet ilan olunur. 

30 - 1 - 3 - 5 10899 

Umumi neşriyat müditrtl 

Macid Güçlü 

Adana Türksözü matbaa" 


