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B. HiTLERiN 
YENi EMELi 

Macaristan'a alman askeri koymak 
VE BUNA MUKABiL DE 

Slovakya'yı macaristana vermek 

Par is : 3 a.a. -Londrad:ı.n figaro 1 
traıete1ine bildirdiyor : ! 

İngiliz hariciye işleri komitesine 
yapılan müıakeıe esnasında yalnız 
Moskova veya Tokyo,daki İngiliz :bü· 
yük elçilerine gôndcrilecek talimatın 
2'Örüşülmüş olmadığını kuvvetle zannet 

tirecek sebepler mevcttur. Lord Ha-
lifak5 beynelmilel vaıiyet hakkında 
umumi izahatla bulunmaga memur 
edilmiştir. Xazır, dışardaki İngiliz mü· 
messilleri tarafından kendisine gön 
derilen mühim raporları ;göz önünde 
tutarak geçen senenin aynı devresin· 
deki intibadan daha nikbin bir intiba 
verememiştir 

Umumi dikkat :bilhuss11 Oanzig ı 
üzerinde toplandığı halde, ~hakikatte 

Almanya'nın filen kontrolü altında 
olan slovakyaya mühim :miktarda al
man ajanları gmnektedir. Alman planı 
Almanya tarafından mutlak kontrole 
tekabül eden bir anl;ışma mukabilinde 
Slovakya topraklarını Macaristan'a 
vermektir. Bu anla~ma mıı:::ibince, al
man kıtaatı Romanyi\ hududuna ka
dar Macaristanda serb,.stçe dolaşa. 

bileceklerdir. 
Böyle bir hareketin stratejık ehe· 

ıniyeti kolayca :anlaşılabilir : bunun 
hedrfi Romanya'dan Polonyaya her 
türlü müzafıerete Macaristanda her 
türlii ısyan hareketine mani olmaktır. 
Bu vaziyet bilhassa :atman kıtaatına 
büyük bir hareket kabiliyeli temin 
edecektir. 

NEVYORK SERGİSİNDE 

TÜRK PAVYONU 
300 AMERiKA GAZETEClSıNE 

BiR KABUL RESMi 
Takdir ve hayranlık hisleri .. 

Nevyork: 3 a.a. - ( Anadolu ajan· 
sının Ncvyorktaki hususi muhabiri 
bildiriyor.I) Nevyork Matbuat cemiyeti· 
nin üç yüz aıis•na sergideki pavyo· 
numuzda yapılan kabul resmi fevka· 
iade olmuş ve memleketimizi tanıttır· 
nıak bakımından bütün matbuat ma
hafilinde güzel akisler yaratmıştır. 

Nevyork hükümeti dahilindeki ga· 
zetelerin sahip ve başmuharriri tara
fından kurulmuş olan bu cemiyet aza
lannın devlet pavyonumuzclaki bu 
loplanışları münasebetiyle sergi ko
misyonu reisi Vedat Nedim Tör söy-
lediQ'i bir nutukta, Türkiyc'nin sulh 
ve demokraı;i ideallerini geniş bir su
rette izah etmiştir. Bundan sonra, her 
gazeteci memleketimiz hakkında ayrı 
ayrı sualler sormuşlar ve bu sualler 
samimi bir münakaşaya vesiyle olmuş· 
tur. Devlet pavyonumuzu ziyaretten 
sonra Nevyork matbuat cemiyeti aza· 
lan diğer pavyonumuzu da gezmişler 
ve burada şereflerine bir ziyafet ve
rilmiştir. 

Pavyonlarımızdaki bu kabul resmi· 
ne iştirak etmi~ olan bütün gazeteci
ler mensup bulundukları gazetelerde 
pavyonlarımızı ziyaretlerine ait inti~a
larını en güzel bir şekılde kaydellık
leri gibi ınemlekelimiz hakkında da 
anlayışlı ve sitayişkarane yazılar yaz
mışlard r. 

Bu münasebetle şunu da kaydet· 
mck isterim ki, Nevyork matbuat ce· 
miyetınin sergi içinde ziyaret için in
tihap ettikleri pavyonlar Türk, lngiliz 
ve Sovyet Rusya pavyonlarıdır. 

Neızyorklu mcslektarımın pavyon· 
nınızı bu ziyaretlerini müteakip mat
buat cemiyeti reisi Mathenri Vedat 

~C~im Tör'e gönderdiği bir mektup· 
ia.I ıntibalarını ve tahassüslerini şöyle 

ilQ 
c eylemektedir : 

rn .. Bu ziyaretten evvel bizim gözü 
Uldc T·· k. d' b" k b ur ıye ıter ır ço ya· 
•ncı - 1 k 1 ..• d. r·· ki «<•eın c tt erden bırı ı ı. ur-

di~ty~ •ncak rırip esrarlı bır yer 
b\I~· •şkalarından ayırıyorduk. Hal 

1 ''•tnızda temas. bizdı hakiki 

Türkiycye karşı bir yakınlık duygusu 
uyandırdı. Orada bir çok yeni şeyler 
öğrendik ve ilhamlar topladık. Tür 
kiye ye karşı peyda ettiğimiz hara · 
retli dostluk ve anlaşma daimi ka 

lacaktır. Memleketinize mensup 
gazetecilerle tanışmaktan ve kendi· 

feriyle meslek meseleleri üzerinde 
görüşmekten ayrıca bir zevk aldık. 
Aramızda gaye ve menfaat birliğini 

bu sayede daha yakından öğrendik' 
Aynı gayelere doğru clbirli~in ile 
çalışmakta devam ed-:ce~imizi ümit 
ediyoruz. 

Cemiyetin umumi katibi Roberl 
Nerser de mektubunda şöyle <le· 

mektedir. 
Ziyaf'timiz her şeyden evvel 

Türkiye hakkındaki malUmatımızın 

ne kadar yanlış olduğunu bize öt 
retti. 

Memleketinizin terakki yolunda 
ilerliyen tamamiyle modern bir mem 

leket olduğunu ziyaretimiz netice· 
sinde kavramış bulunuyoruz. Benim 
vı bir çoklarımızın emeli bu mem 

leketi kendi gözümüzle görmektir. 
Serginizi görmekle ve sizlerle te· 
masta bulunmakla elde ettiğimiz 

kanaatleri gazetelerimizde ifadeye 

çalışacağız. 

Sinopta müthiş yağmurlar 

Ankara: 3 a. a. Bugün saat on 

dörtte Sinopta başlayıp bir saat de 
v~m eden tufan ve yağmurlar her 

taaaf ta seller husule getirmiş ve tıı 
tun mezruatine mühim zararlar 

vermiştir. f nsan ve hayvanlarda zayi 

yat yoktur • 

r < 
Amerika' da seçim 

Amerika' nın 
Cümhurreisliği 

Ayanda Toft'ın nam
zed gösterileceği 

bildiriliyor 

Clnclnnatl : 3 •· a. -
Amerika Rel•lcUmhur in
tihabatında :Ayandan Taft'ın 
CUmhurlyetçller tarafından 
namzed göaterııeceaı bll
dlrllmektedlr. 

Maarif vekilimiz 

Bay Hasan Ali 
Yücel Eskişehirde 

Vekil yurddaki bazı 
öğretmen okullarını 

tetkik edecektir 

Anluırn : :~ T~lefonln) - Mnnri[ 
vekilimiz B. lfn nn Ali Yııccl l«iy nıu 

allim mektepleriyle c~İtmcn kur.slnrı· 
m tetkik \'e tefti;; etmek Uzcre dun 
nat 8,20 de şchrimi'lden Eskişchirc 

hnrekct etmiştir. B.:Hn.s:ın • Ali Yu 
~el 1':...ki)chirdc llnmidiyc v-e Mnhmu 

<lisedeki munllim mektepleriyle csit
men kurslarını gördUktcn "onrn f stan 
buln gidecek oradnn dn Tr:ıkyn'yn g-e 

çcccktir vekil J,ulchurg:ız<lnki nıunllim 
ınektepleril.,· e c~itmcn kur unu göre· 
cek \'c ond:ın •mnra l.stnnbuln dönerek 
lımir• gidecektir. ı\fo:ırif vekilimiz 
İzmirdrki Kızılçullu mıı:ıllinı mektebi 
,.e eğitmen kursnnıı cin gördııktcn on 

ı · n <!\.) ngustos:ı doğru lst:ınbul iizeı in 
den )'chrimizc ılönccektir. 

\·ekil bilahare Knstnmonu',, n gi· 
<lecek ornclnki muallim mektebi ve e· 

gitmen k.ır unu da tcikik edecek ve 
şimdilik teftişlerini bu şekilde bitire. 
cektir. 

1 l:ıber nldığınmw göre mıuırif \'c 
kalcti bu mckteplerJeik tnlcbe kadro 

Sunun nrtlırılına .. ını f;e lııınun için de 
mekteplere ilaveler ynpıhnnsını du~un 
Wtkkdir manrir ,·ekilimizin mahallin 

Fransız Matbuatına göre 

Alplarda ve Renin ötesinde mühim 
askeri tedbirler alınıyor 

Buna mukabil 
, İngiltere Fransa 

' emniyet 

':~rşo\:a. : 3 -:-- . a. a. - Danzig 

Polonya , 
tedbirleri 

Türkiye ve 
alınacaktır 

Rusya da 

Nazı tcşkılatı Reısı Förster Alman 
deniz birliğinin büyük bir' te7 ah ·· :------- OANZIG'DE TEVKfFAT 
" d u. 

run e söylediğ'i nutukta demiştir k'· v . 3 _ a. a. ~ Alman polisi Danzig'de istihkamlarda 
arşova · d d f t k"f t · t' K 

1 11 · · · sabotaı' yaptıkların an o ayı ev ı e mış ır . eza 
ça· 
üç D· . •· ' ı . .ınzıg ın Aımanyaya ~öneceı...- . 

h· ı· ıaını 
ı ıyoruz . Fakat bunun ne zaman 

ışan ışçıyı . 
askeri mühendis de tevkıf olunmuştur 

vukubulacağını bilmiyoruz . Mııkad· 
?~ratımızı kendisine tam ve mutlak 
ıtımadımız ol ın Hitler'e tevdi cimi 
huhıntı}<ıtu;r , ş 

Bu sözler bugünlük Danzig hu 
susunda bir şeyler yapılınıyacağı su. 
telinde tdsir olunmaktadır , 

i 

Förı;ter ·, nutkunda ' İngiltere ve 
Polonya ile alay etmiştir. 

P . ~ a a - Fı ansız 
arıs : ., - · · . 

matbuatı bugün bilhassa Danzıg va. 
ıiyf'!i ile meşgul Plmaktadır . 

Teksim :Abldeelnden bir görUnU• 

-MÜTTEFiK DONANMANIN SULARIMIZI ZİYARETİ 

MiSAFiR iNGiliZ 
BAHRiYELiLERi 

TAKSIM ABiDESiNE DÜN MERA
SiMLE ÇELENK KOYDULAR 

İstanbul · 3 . 

" Pelit Journal ,, da La Roçhıts
siere diyor ki : 

Mihver devletlerinin askeri nü· 
mayişleri Danzig'de ve Macar - Ro· 
men:hududıında tesadüfi gibi bir 
takım hadiseJerle başlamıştır. Bu ha-
diseler Macar - Romen hududunda 
basit bir seyrüsefer mesele!inden 
çıkmıştır . Bunların hepsi Almanların 
işi;gibi gözüküyor ve her şeyden 
evvel Polonya aleyhine müteveccıh· 

tir. 
" journal., dn Saint Brice şoyle 

yazıyor : 
Almanyanın doğı udan dogruyn 

Danzıg'c taarru1 etmekten ziyade 
Ceııuptan Polonyayıı karşı bir çe· 
virme hareketine teşebbüs etmesi ıh· 
timali her an artmaktadır . Hadise\e· 
rin şu garip tesadüfüne bakınız : 

Macar hariciye Nazın Kont Csa· 
k. beyanatta bulunarak Macari tan 

si~asctinin ıkı sıkıya Roma-Berlin 
nıih\'eri siyasetine bağlı oldu~unu 
ilan erfnken diger taraftan da Al· 
manya'da, 1919 :ıa kadar Macaristana 
merbut bulunmuş olan Slovakyanın 
lekrar Macaristana iadesi fikri ortaya 
atılmaktadır. Bittabi bu hediye kar· 
şılıksız olmıyacııktır: Bu kaış'.lı~ ~a 
Macaristanın Alınanyanın hakıkı bır 
peyki hatine getirecel< olan askeri 
bir ittifakıır. 1ş bu kadarla da kal· 
mıyor. Sovyeı Ukranvası halkı ile 
Karpat haU,ının ırkdaşı olan Galiçya 
rutenleri arasında tahrikatın arttığı 
görülüyor. Prafm işgali ferd~sı?~a 
ortaya atılan Ukrnnyalılık f ıkrının 
yeniden canlanması karşısında bu· 
hınuyoruz . 

' ' Ekcelsior ,, gazetesinden 
Alp dağlar i le Ren'in öte tarafında 

de yapacağı tctkiklcr,len :.onr:ı icnp 
eden tedbirler sUrntlc :ılınncakbr. 

. . . . • a , a. - Muhtereın 
ı mıscıfırıınız amiı al Sı"r G . h 1 

unnıg am, 

. meydanına gele 
bu sabah Taksım . clenk koy· 

• alınan askeli tedbirlerin Frnnsa'da , 
İngilterc'de, Polonya'dn , Türki 'e'de 
ve Rusya'da mukabil emniyet tcd· 
birleri alınmasını tntaç edeceğine 

şüphe yoktur . 
rek abideye merasımle ç ı 

. -1 

Fransa havasındaki, 
taggere uçuşları 

Alman efkari umumiyesinde doğan 
endişe bastırılmak isteniliyor 

Berlin : 3 (a.a .) - lngiliz. tayya· • relerinin Kitle halinde Fransız loprak-
ları üz.erinden tecrübe uçuşları yap· 
ına~ı Alnıan efkarı umumiyesini işgal · 

de ber devamdır. Bu te1.ahüratın hıç 

bir ehemiyeti olmadığı hakkında Al
man matbuatı tarafından sarfedilen 
gayretler de halkın bu husustaki en · 
dişeı.ini göstermektedir. 

Bugün bir general imza.siyle inli· 
şar eden bir makalede, bu uçuşların 

asla fevkalade bir şey olmadığ"ı ve 
Almanyanın hav.1 hücumlarından kor· 
kusu olmadığı temın edilmekte ve 
mücsser Şmit avcu tayyareleriyle 
Yunkeı s bombardıman tayyareleri sü· 

• • 1 
raılcrinin 108 lngiliı tayyaresı tara· 

fından elde cd:len süralin mühim bir 
şey olmadığını isbata kafi olduğu bil
dirilmektedir. 

Makale "Alman hava kuvvetleri 
İspanya harbı esnasında daha bir çok 
işlere de kabiliyetli olduğunu göst<'r· 
nıiştir,, diyor ve şu suretle bitiriyor: 

Avusturya ve Çekoslovakyaıı•n ı 
Alma1'yaya ilhakı Alınanyanın vaziyc· 
tini ehemmiyetli surette düzeltmiştir. 
Diğer taraftıın Almanyanın garpte 
Fransa ile 60 kılometre bir bolgede 
müdafaa edilecek 850 kilomctrelık bir 
hududu ve lngiltere ıle de Schleving· 
den Oollarta kadar valnı: 200 kilo· 
metrelik bir deniz hududu mevcut
tur. 

muştur, A · ı Şükrü o· . rle mıra 
Bu merasını General 

k ı b 1 komutanı 
·an \'e stan u bulunmuşlnr· 
Halis Bıyıktay hazır 

dır. c; te bir d l:'niz 
Sabah s11at 9,ı_ 'k ı k 

b ndo muzı a o ma 
kıtaınız, bnşla a d 

3 
aelert:k 

- •• k . mey anın l> 
uzcre 1 a ·sıın t q 45 de 
ortada mevki alınış, saa ' 1 ı 
ele başta bando muzika olduğub ··'ı:: 

. . . d · ve kara o u 
ele bir lngılız enız k t ı karşısın· 

T- k ·ı as ' 
ğü meydanda ur d. . . sctnrnla· 
da yer alarak yek ığerını ' 

ınışlardırı . 1 s· Cunning 
S·t 10da Amıra ır 

h .. aa n ı n d a 'kurmay he· 
am, y a h ide otomobille Tak· 

yetı olduğu a 
1 

. ve Amiral 
sim meydanına ge mı~ 1 halıs Bı· 
Şükrü Okan ve Genera 

k f dan karşılanmıştır. 
yı tay tara m . . 1 'safirıınız karşılık ı 

Muhterem mı ' 1 f T ve Türk kıla arı 
yer alan ngı ız . bide e musanna 
arasından geçerek a y 
bir çelenk koymuştur, T~ k 

- k"b n lngiliz bandosu ur 
Mutea ıTe k bandosu da İngiliz 

rnarşırıı ve ur 
ıııarşını çalmıştır· la 

A . 1 S'ır Cunnigham muvasa • 
mıra ... .. d d 'bi ıcşyıın e e mey 1 

tında olduğu gı 
danı dolduran binlere~ - ~alkın .sa· 
m. _ . "C teıahuru ıle selam· 

ımı sevgı • 
lanmıştır. 

1 · 3 (a a ) - Malaya zırhlı-
ımır : . · · 

- Gerisi üçüncü sahifede-

" Oeuvrc hazctesinde de Bn-,, 
yan Tnbouıs diyor ki : 

İngiltere hükumetinin de tıpkı 
Paris hükümeti gibi Polonynya meşru 
menfaatlerinin himayesinde tamamile 
miizaheret etmeğe hazır bulunduk· 
)arı umumiyetle kabul olunmaktadır · 

Yunanistan da 
dört ağustos 
şenlikleri 

Belgrad. 3 _ a. a. Yunanist.an 
da yapılacak olan 4 ağustos şenlık. 
leri münatebctile bütün ltalyan ga· 
zcteleri, metaksas hükumetinin Yuna· 
nistan' ın iktisadi kultürel ve !osya1 

bakımından kalkınması ve memlckc 

tin vaziyetin normallaştirilmcsi sa· 
hasındaki icraatına uzun makaleler 

tahsis etr.ıişlcrdir. 

Gene bu münasebetle gazetelçg, 

Yunanistan ile Y oğuslavya arasında 
mevcut olan dostluk ıabıtalırınden 
bahsetmektedilcr. 



POLiTiK BAHiSLER 

Yalınız Silih; Harbi 
Zafere götüremez 

Rçhaberıer 
'--------~- ------·-........ - İlllİll-- ----lmlll!ll. ---·-------------
Beledeyeler yolsuz -

İktisadi ve 
Silah ile 

Mali Varhklar 
Muvazi olmahdır 

istimlak yapacak 
Viliyetlerdeki beden 

terbiyesi teşkilitı 
l~iplomathk • 
Uılı:JJ meslektMe ~r "-. 

yor: . '-

l' INTRAN SICIE ANT'DKN 

Dahiliye vekaleti beledi
yelere mühim bir tamim 

yapdı Merkezden vilayetlere yapılacak 
yardım meselesi konuşuluyor 

logiliz Hariciye nezıf///i!İ!ı L 
yüksele şahsiyetlerinden ~ r 
Sir Robet Vantittar, Uld4 
ger'in Denham'da çevirmekte 
ğu Batdat hırsızı adlı fi~ 
verelerini yazmakla meş:; rJı 

Bir harp halinde yalnızca siah
lann galibiyeti intaç edtmiycceii 
devletlerin ancak t11m hı.rp içinde 
bulunarak iktisadi ve mali darlıkla 
rmda harp ihtiyaçları ve masraf.arı 
ile muvazi olması lazım geldiği aş_a 
tıda tercümesini verdiğimiz makale 
d~ müdafaa edilmektedir. 

Bugün bütün Avrupa devletleri 
nin sarfettikleri muazzam gayretlerin 
muvazi sermayelere muhtaç olduğu 

. bütün dünyaca az çok malumdnr. 
Ayni zamanda şunu da hatırlat

mak lazımdır ki birçok dcvletf'lİn 

bütçelerine koyabildikleri masraflar 
bu işte büyük bir rol oynayacak ma 
hiyettedir. 

Bazı Avrupa devlttleri bir taar 
ruz b line karşı koymalr üzüre büt 
çelerini evvelce ona göre tanzim et 
mişler icap eden 'ma1raf ve tasar 
rufıarı yapmişlardır 

Meseli logiltereyi misal olarak 
alalım. 

Malum oldutu üzere lnğilterede 
mali yal bir nisanda başlar ve 31 mar 
ta nihayet bulur. 

lngiltere hükumeti 1935-1936 
mali senesinde silahlanma masrafı 
obırak 137 milyon lngiliz lirası ay· 
rılmıştır. 

1936-1937 mali Rnuinde bu 
masraflar 187 milyon lngiliz lirasına 
yükseldi. 

1937-1938 Sf'nesinde ise silah 
lanma masrafı yeniden artarak 266 
milyon lngiliz lirası ve nihayet 1938 
1939 mali senesinde de 400 milyon 
lngitiz lirasını bulmuştur. 

Bu vaziyete 2öre, Büyük Britan 
yanın 1939-1940 m~li yılında Eİ 

lihlanmaya 600 milyon lire sarfede 
cetini de keıtirmck müşkül' df'ğildir 

Bütçenin taksimi 

kesin batlandıtı müşterek hir mtc· 
buriyettir. 

Bu münasebetle Fransada harp 
nezareti yanında bir de imı1at umum 
müdürlükü ~teşkil olunmuştur. Bu 
umum müdürlük her türlü harp· sa· 
nayii için l~zım ham maddeyi temin 
işine bakmaktadir. 

Bugün !"tam harp,. dediğimiz 

şekle g irtbifmtk için ıiliblarımız 
yanında ;ktisadi varlıtımızm da mu 
vazi bir şekilde olması lizamdır. 

Uzak Şarktaki 
Amerikan - lngiliz 
müvazi siyaseti 

Londra: 3 a.a. - Bu sabahki" 
Londra gazeteleri, Uzak Şarkta in· 

giltere rte Amerikanın takib~tmekte 
oldukları ıiyaıetler arasında gitgide 

bariz bir şekil almakta olan muva· 
ziliti fevkalade mühim ve fahhayır 
addetmekte müttefiktirler, 

Bu gazeteler, fngiliz ve Ame· 
rikan ıiyast mümessillerinin Tokyo 

da müttefikan yapm11 oldulcları 
protestoların bu müvazilitin bir ni
ıanelİ oldut~nu ilave etmektedirler. 

Nis sinemalarında 
f•stık yemek yasak 

Dahiliye vekal::ti bir kısım bele 
diyelerin kanuni formaliteleri ikmal 
ve bedellerini peşinen tediye etmek 
sizin istimlak muameleltrine giriştik 

Jetini ve filen harekete geçtiklerini 
vaki şikayetlerden anJıyarak teşkili 

tına ytni ve mühim bir tamim yap 
mışbr tamimi yazıyoruz. 

Belde sakinlerinin medeni sıhi vo 
bedii ihtiyaçlarının tanzim ve tesvi
yesi maksadiyle binalı ve binasız gay 
rimer.kullerini istimlak hususunda be 
Jediyelerin haiz oldukları salahiyetin 
istimalinde :vatandaşlann tasarruf 
haklarının ihlal ve şikayetlerinin vu 
kuuna meydan verilmemesine dikkat 
ve itina gösterilmesi icabeder. 

Tarifatı kanuniye haricinde ve 
bedelleri tediye olunmaksızın vuku 
bulan istimlak muameltleri Büyük 
millet meclisinde de mevzuubahis 
edilmiştir. 

Bu noktaya bilhassa istimlak 
muamelelerinin umumi m~nfaatlara 

uyğunlutu hakkında karar vermek 
selihiyetini haiz olan idare amirleri 
nin dikkat nazarlarını celbetmek is· 
terim 

Menafii umumiye kararı verilme 
den evvel istimlak bedellerini karşı 
lamı ya kifayet edecek mikarda be 
Jediye bütçelerine tahsisat vazedil· 
miş olup olmadığının tetkik edilme 
si ve kanuni formaleteleri ikmal edil 
memiş bulunan istimlak muamelele 
rinin menolunması ve bu sahada 
alınacak tedbirler cümlesindendir. 

Eşkal ve tarifatı kanuniye hari· 
cinde istimlak muamelelerini teves 
sül edenltr hıakkında takibat icra 

Topaanan beden Terbiyesi Genel direktörlUIU merkez 
l•tl•are heyeti, 1939 m•ll yıh bUt9eel Uzerlnde konufına
lar yaparak 150 bin llralık vllAyetlere yardım tahsleatımn 

,u suretle eart1na karar vermlftlr: 
uamc;ede mevzu 150 bin ----=--------

llra yardım tah•l•atindan 75 
bin llr•mn Beden terblyael 
en•tttU•U tc;ln Baf veklletc;e 

teşkili tensip edilen ve Beden Ter· 
biyesi genel sekreterinin reisli~in · 

de Ankara imar müdürü, nafia ve· 
kaletinden bir mühendis, gent"I di · 
rektör 1ük mimarı, Gazi terbiye ens 
titüsü müdürü ve Ankara hölgesi 
asbaşkanından mürekkep komisyo 
nun Ankara civarında bulacağı ara 
zinin istimlakine ta~sis edilmesi ve 
reri kalan 75 bin liranın da mal· 
zeme ve idaı i faaliyet için en faz. 
la takdir edilen vilayetlere, istişare 

heyetince tesbit edilen prensipler 
dahilinde sarfedilmek üzere genel 
direktörlüğe selihi~et verilmesine 
karar verilmiştir.,. 

Merkez istişare heyeti bundon 
sonra teşkilat kanununun müzake· 
resine başlamıştır. Toplantaya yarın 
da devam olunaca ve teşkilat kanu 
nunun müzakeresinden sonra Genel 
direktörlükçe hazırlansn altı senelik 
umumi görüşmeleri yapılacaktır. 

Seyhan parkta 
ÇOCUK ESiRGEME KURUMNUN 

Sünnet Düğünü 

OKULLARDA 
Tedrisata ne za
man başlanıyor ? 

Kayit!er ne zaman 
yapılacak ? 

Maarif Vekaleti , Maarif Şurası 
kararlarının tat~ikatından olmak 
üzere 1939-1940 yılanda mektep 
lerin kayıt ve kabul ile derslere 
başlama tarihlerini yeniden teıbit 
etmiştir. Liselerle Orta mektepler , 
Muallim mektepleri ve bütün meslek 
mekteplerinde talebe kayıtlarına 1 
Eylül 1939 tarihiude başlanacak , 
kayıtlara 15 Eylülde son verilecek· 
tir. Bütün bu mekteplerde derslere 
25 Eylülde fileo başlanılmış ola. 
caktır. 

Şehrimizde ne ka
dar et yenir ? 

Nis belediyesi, .sinemı -salonların edilecetinden halen bu kabil muame Şehrimizde çocuk esirgeme ku 
da fııtık yenmesini yasak etmiştir. lit varsa derhal karıuni mecraya ir rumu 4 ıtustos 939 günü saat l 7 

Diger şehirlere nazaran Adana
da et istihlaki dolgun bir yekun 
tutmaktadır. Şehrimizin bir ay için· 
d~ ne kadar et yeciğini anlamak 
için şehir Kanarasından alınan şu 

rakamlara bakalım: Geçen Temmuz 
ayı içinde Adanalılar 358-4 Koyun , 
351 Keçi, 1 Kuzu , 252 Sıtır , 29 
Dana, 7 Manda eti istihlak etmiş· 

Fi!min en heyecanlı yerinde kırılan caı suretiyle tashihi cihetine gidilme den ertesi sabaha kadar Seyhan ferdir. 

Vaktiyle biıÇC* şür1et 
yesler yazmış olan Sir Robefl 
sittart, şark işlerinde müte 
çünkü vaktiyle lran elçi · 
taşclik yapmıştır. 

lngiliz diplomıtlannm , 
himlerinden birinin, bir fil 
haverelerini yazma11, hayli 
bir şey olsa gerek •.. fakat. 
vuiyetin gergin oldutu 
insana bir ferahhk hissi de 
defil ... demek ki Sir Ro 
sittart vaziyeti o kadar v 
mü yormuş. 

• 

Acaba öttki devletleriat 
totaliter devletlerin harici1• 
lan ve diplomatlara da bö 
ne zaman başlıyacaklar? O 
siyasi ufuktaki ıerginlifin 
geçtitine hükmedebiliriz. 

Bupnllü 

TÜRKİYE RADYO oiFOt 
POSTALAR1 TÜRKiYE RAV 

ANKARA RAOYOilJ 

CUMA - 4 t il 9~ 
12.30 p.ıatram 

l2 35 Türk müziği ._. PJ 
13.00 Memleket •at .,. 

ve meteoroloji haberleri. 
13,15-14 müzik' (karışık 

- Pt.) 
19.00 Program 
19.05 müzik~ hafif müıik 
19.30 Türk müıiti ( fasal 

20.15 Konuşma ( haftahi' 
• 

k · ··ı .. ·· .. d k h si ve hedeJleri tesviye edilmeden k b" .. d··ıı..-· -· t f servisi } abujun güru tusunu uyara ra at · par ta 1r sunnet u5unu er ıı:; 20 30 memleket sut ay•''' 
Bundan maada bütçenin ve umu sız olan yahut perde araamda veya yapılmış istimliklerd~n dolayı alacak etmiştir . SandaJyayı kadının ve meteoroloj• haberleri. 

mi olarak masrafların ne şekilde tak film bittiği zaman ezilen kabukların lı kalan istihkak sahiplerininin mahi Dütünde caz, tiyatro, balet he· 20.50 Türk müziti 
sim edilmekte oldutunu bilmek de çahrdısına tahammül edemiyen bir matınm tesviye edilmesi ve bundan yetleri çalışacaklardır. başında parçaladı ı - Tatyos - Kürdilib 
hayli mühimdir. çok seyirciler şüphesiz bu kararı sonra istimliklerden mütevellit ~ar- Bu gecenin çok ntşeli olması peşrevi, 2 - Udi ibrahim "" 

Meseli 400 mifyon'uk bir bütçe memnuniyetle karşılıyacaklardır. hangi bir şikayete ve 1 maiduriyete için hazırlıklar yapılmaktadır. Mehmet oğlu Cabbar adında bir pın:~nc'.: a~~;~~e~nle:e;d; ı 
şu ştkilde taksim olunur: Fakat, Nis belediyuini böyle meydan verilmemesi hus_usunun ali genç dün Ali kızı Ayşe ile konu· ... 

1 H 1 d bl
. · · ı kadını 4 - taksim 5 - tür~ 

- er tür Ü silah ve mühim bir karar vermiye sevkeden sebep ka arlara te ığı nca 0 unur. Ziraatta bir tayin şurken münakaşaya girişmişlf'r ve şimin kaşları kara 6 - Köşk 
matın siparişi (66) milyon fngiliz büsbütün başkadır: Yangın rçıktıtı daha ileri giderek kavgaya tutuş· deryaya karşı 7 - sadettin 
lirası kıdar tutar, zaman, bu kabuklar ateşin büyüme ŞEHiRDE HAVA muşlardır. Cabbarla Ayşe bir müd. - nihavent şarkı - gönül 

2 - Htr türlü ytni remi ima sine de meydan vermektedir. Adana Ziraat Müdürlüğünde ça. det boğuştuktan sonra Cabbar eline lene 8 - kirpiklerinin gö' 
1 atı ,, p uLi gc rrH,.ri rrcc:'tın bir h f "f d ._. d I I h artaki - koklasam saçla 

Şimdi er tara ta _ pası müdafaa Şehrimizde dün gök yüzü açık , lışmakta olan Yüksek Ziraat Ensti· geçir iği uu san 8 yayı 0 anca ı- Faiz kapancı - Gel aüıelifll 
şf'kle sokmak veya makine tadili gi. ı ı s d ·ı A · b · d" · · A 6 

1 
tedbirleri a anıyor : ıgara an son- hava rüzgarlı idi . En çok sıcak tüsü mezunlarından Bay Kemal zı e yşenın aşma m ırmıştır . cııya 

bi masraflar 83 milyon ngiliz., lirası k d ld' 1 A d · 1 • kadar tutmaktadır. ra, fıstık da yasa e ~ ı. - .Acaba, · ~ gölgede 33 dereceyi bulmuştu . Gökçora gtne Ziraat işlerinde ça· tır yara anan yşe te avı a tına 21,30 Konuşma ~ 

3 T 
kolay atrş alıyorlar dıye, fıhrıler de Ufuklarda kesif bir sis tabakası hşmak üzere mu.,,akkattn Halaya alınmış , Cabbar da yakalan&rak '.?l 45 Neşeli plaklar -

- ayyare, otomobil ve ha d · Adliye"e sevkedilmiştir. 21.50 müzik Riyaseti 
1 h 

yasak edilecek mi ersinız ? vardı . tayin edilmiştir . .1 _A; 
vacı ıta ait er türlü malzemenin sa· lıandosu - Şef : ihsan küllP'"ı, 
tın alınma~ için 93 milyon altı yüz~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ı - Saint - Saens . ~ 
bin lngiliz lirası. h • le,, isimli hir felsefi eseri müca· 2 - tachaikovsky - iüftesi' 

4 - Her türlü harp sanayiinde 1 BUYUK 1 şb~ mu akh~akbki J e an J a u re s delelerinf', sosyalizm hakkındaki te- 3 - mcyerbeer - le rar 

f 1 
ır asrın ıç ir d k ploermcl operasından fant 

~ar olunan para 140 milyon ngiljz HATiP yılında 9371 938 tebbülerine ait yazıların an_ müre · 
lırası. 

939 1 
. d k" k d t k .. ta betinin ebedi · şek i i, gürlüğü ve hükuınetine müzaheret gösterdi. ktp kitapları vardır. Fransız inkıla · P· lincke - screnad 5 - :ı~ı 

iktisadi ve içtimai 
meseleler 

Ayni zamanda şuna da işaret 
edelim ki bu silahlanma gayreti gay 
retle karışık iktisadi ve içtimai me 
ıeleler ortaya atmaktadır. Meseli 
harp ıanayii liçin mütehassıs sanat· 
icar bulmak meselesidir. Sonra bu 
harp sanayiine tahıia olunan fabri· 
kal.rın, daimi ve zaıuri ihtiyaçları 
arasında bulunan çelik, demir man · 
ganf'Z. matnczyum, aluminyum gibi 
madenleti de teinin etmek, ayrıca 
bir müıküldür, 

Bu çeşit meseleler bütün mem 
leketleri alikıdar eden beynelmilel 

sene erm e ı a ar nu u soy. kk . lb - lakme operasından fanti~ 
atec.inliği ile di atı ce etti. · h d H · · ı· lenmemiştir. w 1904 te "L'Humanile gazetesı· bının tari ini e '' istoıre socıa ıste 22.40 mürik ( opera •' 

Nutuktan, hitabetten açılmışken, Sol radikallerdendi. Derken sos· nı kurdu. 1906 da Socialiste Unifie collective,, ismile yazmıştır, pi. ) rlr 
dünyanın en meşhur hatiplerinden 1 J . 1 • 1 . • t t d 23.00 son ajans ~haberle ya izme mey cttı; ame c ış eıımn e fırkasının teessüsü için mevcu i Jaures, kırmıD sakallı heybetli, esham , tahvılat, kambiyo / 
birisi o1an Jean Jeurts'den bahse kikine koyuldu. B d f k borsası ( fı'yet ) yetini hasretti. un an sonra " a barikulide hafızalı bir zatta. Bir se 
delim: • 23 20 müzik ( cazband 

J J · 25 inci k fi 1889 da tekrar intihap edil· diııiplininc uyarak, eski idarei mas- fer Alzasta nutuk söyliyecekti. Al· 
ean auresın a 1 se- 23.~5 - 24 yarinki pr 

nesi yadedıldi. Bu zat dünyanın en memiştir. Bu müddet zaıfında fel· lahatcılığının zıddına sosyalis ve en manlarkendisine müıkilit çıkarmak 
mtşhur hatiplerinden biridir. "f ran ıefi tetkikatını derinleştirdi. Sonra ternasyonal tezleri müdafaa etmek 
sanın 1914 harbine girebilmesi için grevCllerin müdafıliğini deruhte eJc· mtcburiyetinde kaldı. 
onun öldürülüp susturulmasından rek 1893 de Albi m,.busu oldu. 
başka çare bulunamamıştır!,, diye 1898 de mebusluğu tekrar kaybe· 
de bir tevatür vardır. dince La Petite Republique ga· 

(Jaures - Joreı) 1859 da Cas· 
tresde dotmuş; 1878 de yüksele zetesini kurdu. Dreyf üs it hine neş • 
muallim mektebine girmiştir. 1881 riyata başladı. 1902 de tekrar me 
de felsefeden agreje oldu, 1885 de bus oldu işçi sınıfı için ba!I imti· 
Torn mebuıu ıeçildi ve derhal bi yazlar koparmak üzere Combes 

1910 ve 1914 te tekrar mc· 

bus seçildi. Harbin başlangıcında 

yarı mrcnun Raoul Villain isimli bi 

ri tarafından bir lokantada yemek 

yerken öldürüldü: 

.. De la verite du monde scnsib· 

için ancak Almanca lconuşabilece· 
tini bildirdiler. O da nutlcunun ter 

cümesini bir okuyuşta ezberledı. 
lrticıılenmiş gibi pürüzsüz okudu. 

Söz ıöylel·kPn müdafaa ettiti 
tezde mutaarız detil, mazlum ha· 
li alır; bu şekil sayesinde kalp 

lere dokunur, kuvvetini bundan 
alırdı. 

Moskovaya gidecek , 
sıı a5keri heyet• 

------
Paris 3 (Radyo) Moslt.O"" 

decek olan Fransız asketİ 
yarin Londraya hareket 
Loodradan lnJiliz heyeti ilt 

ıvilard ar. Çünkü ıilablanma her· ____ ..,.._...,. __ ...,...,._"""' ____ ....,. ___ 111!"1'1!,,... _____ ... __ ,... __________ .... _____________ _ vapurla Moakovaya 

i 
bi 
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· ~inama Artisle ri cemiyetlere 
~Hoş görünmek mecburiyetindedir 
1----~-==========-========-----~~ -- --rl Aksi halde beyaz 

Amerikada bir çok birlikler, ce 
1 

ıniyetler ve kulüpler vardır ve bun 

ların milyonlarca kadın azası olan 
birçotu da, fazileti ve ahlakı koru· 
rıııya lıj"raşırlar. Bu gibi birliklerin 
llleınlelcct umumi efkarı üzerindeki 
tesiri çok büyüktür. Bunlar, adeta. 

memleketin bir nevi vıcdanı:lır. Ba· 
zan yaptıkları işlerde çok ileri gider 
ler, fakat nüfuzları o ,kadar büyük 

~r ki, sinema endüstrisi gibi, ilk 
bakııta serbest gibi görünen bır 
endüstri şübesi bile onların tesirle 

1 rindcn kurtulamaz. işte size, bu gibi 

ti cenıiyetlerin kudretlerini gösteren 
~ birkaç nıisal. Resmi hiç bir müey 

Yİdesi olmamakla beraber bu nüfuz 
ve kudretin boş laftan ibaret olma 
dıiını da bu misaller 'göstereceklir. 

Şisman komik fatty en meşhur 
Yıldızlar arasında idi. Başına gelen 

rczıletli ve hususi mahiyette bir İş 
Yüzünden, kadın cemiyetleri ona 
boykot yapmıya karar verdiler. 15 
fÜn sonra işsiz kaldı. Altı ay sonra 
5er1eri oldu. iki sene sonrada öldü 

••• 

perdeye veda !.. 

!cır.iş buluomısıdır . 

• 
Bütün Bunlara Mukabil, Mee 

West ne yapsa ses çıkarmıyorlar. 
Çünkü, cemiyetlere göre o "tabii 
bir kadın. dır, seyircileri baştan çı· 

karmıyor. Halbuki, öteki artiıtler 
onun gibi hareket etmedikleri için, 
kendilerini bu fazilet ve ahlak bek· 
çilerinin yıldırımlarından koıuyamı· 
yorlar. 

Japonların 
bir hezimeti 

Hong - Kong : 3 (a.a .) - E
hekiai ajansından: 

Dün Kiangsitde Kao - Aıı'nın 
şimalinde kain Yuen-Seai şehrin
deki düşman mevzilerine hücum c. 
den Çin kıtaatı, Ja pc>nları büyük bir 
hezimete uğratmışlardır. 

Japonlar, perişan bır halde ri
cal etmektedirler. 

. 
I' 

'{C • . Sex Appcal kelimesi Clara bov Misafir lngiliz 

r 

/ 

b'.çın icarı edilmiştir, Bu güzel arti ;t, 
ıraz kuanlıkca bir hayat sürüyordu, 

Kadın cemiyetleri onun meslek ha 
Yatını bozmıya karar verdiler, Bugiın 

h~lara bov mütevazı bir otele sa· 
ıptir. 

bahriyelileri 
- Birinci sahifeden artan -

sının limanımızda bulunması müna
sebetiyle vali Ethem Aykut tarafın-

*** dan dost ve müttrfik bahriyeliler 

Simone simon hakkında bir çok şerefıne dün akşam şehir gazinosun· 
~ikayeler, bu arada da gizli bir kapı . da 120 kişilik bir ziyafet verilmiş 
ıle altın bir anahtar hikayesi anlatı - tir. Geç vakta kadar devam eden 

~i; lıyordu. Bir ara etrafında öyle teh ziyafette nıisafir bahriyclilcrlc vali, 

• 
İngiliz Amiralının 
Akşam gazetesine 

beyanatı 

Türkiye. fngilterenin ya
nında oldukça yakında 

harp olamaz 

Ankara : 3 (Radyc..) - İstan 
bulda bulunan lngiliz Akdeniz filo 
su kumandanı Amiral Cunningham 
bugün (Akşam) gazetesine ba)aMttı 
bulunarnk ezcümle demiştir ki: 

- lstanbula ayak bastığımd1n
beri şahsımda lngiltereye karşı gös 
terilen tezahiirat ve hüsnükabulü 
tasavvurumun fevkinde buldum. 

Amiral, muhaltirin yak ında, as 
ker gözilc harp olup olmıyacağı sıı 
aline karşı da : 

- Türkiye lngilterenin yanıba -
şında oldukça yakında bir harp o· 
lacağını hiç zan etmiyorum. Demiş
tir. 

Kıymetli misafıriıııiz yarin (bu 
gün) tayyare ile Ankaraya gidecek 
tir. 

Kanada - Japonya 
münasebetleri 

Otta vva :3 a a. • Kanadanın 
eski vaşington sefiri ve ytni dcmok. 
rasi namı allında geçenlerde teşek

kül etmiş olan fırkanın reisi b. her 
ridgc, bir beyanname neşredeıek 
kanadanın japonya ile iktisadi mü 
nascbetlerini kesmesini istemiştir . 

Mumaileyh, bu beyannamesinde 
diyor ki : 

Yurdumuzda yer 
sarsıntıları 

• 

Ankara : 3 - a. a. - Bugün 
saat on dört otuz arasında Anka
rada hafif , lnegöldc oldukça şid 
detli, Kütahyada halkı telaşa dü
şüren , Uşakla hafif ve devamlı yer 
sarsıntıları olmuşlur . İki günden
bcri Eskişehirdc sık sık fakat hafif 
olarak vukubulan zelzele bugün ay 
ni saatta çok şiddetli surette teker· 
ıür etmi ş . Bir çok evlerin bahça 
ları yıkılmış,Halhvi binasının muh 
telif yerleri çatlamıştır . 

Hamidıye gemimiz 
Mersine geldi 

lskcnderun : 3 - a, a. _ Bir 
mücldettenberi limanımızda bulun
m~~ta._olan Hamidiye mektep ge 
mısı duo Mersine hareket etrııişlir . 
Hamidiyc ile Korgeneral Muzaffer 
Ergür _de Mersine gitmiştir . Korge 
neral ıskelede ve gemide kaza Kay. 
makamı, Jandarma Komutanı Halk 
P .ırtisi ve Halk evi Başkan v~ Ü 
1 . B 1 d" · ye erı , o e ıye Rcısi ve bir çok ze 
vat tarafından teşyi edilmiş , şehir 
namına kendilerine ve gemi suva 
risinc birer buktt sunulmuştur . 

F rans1z sosyalist 
Partisinin kararı 

Sosyalistler 
mücadeleye 

hükumetle 
geçecekler 

. . '.aris: 3 a. a. - Sosyalist par 
tı~ı ı~arc heyeti ittifakla kabul etti 
ğı b'.r ~arar suretinde parlamento· 
nun ıçlıına devresinin tcmd·d· · • . ı ını ara 
yı umumıye prensibini ve teşrii kuv 
vctın ~ormal işlemesini ihlal eyledie-i 
çeyanıle takbih eylemekte h""k • 
. • u umc· 

tı .dahili, mali ve içtımai siyasetini 
mılldın hükmünden ka k . 

çırma ıste -

ı. 

llitler yükselmetc başladı ki, zavallı kamutan, belediye reisi, lngiliz ge· 1 

artist, tecrit cezası verilmeden önce neral konsoloso ve daire müdiram ı 
Amerikayı tcrkedip selamcli Fransa hazır bulunmuşlardır. Ziyafetin son 

lngiliz ve fransız demokra~ileri 
ile japon faşizminin dostane bir teş 
riki mesaide bulunmalaıına müsaid 
hiçbir saha yoktur. birleşik amerika 
Japonya ile mevcud olan ticaret 
muahedenamesini feshetmek suretile 
bu hususu anlamış olduğunu göster. 
miştir Kanadanın gerek' kendisine, 
gerek imparatorluğa ve gnek çok 
iyi dostları t)lan Amerikalılara karşı 
saınimi olma~ı lazımdır. Zira, kana· 
da ile Amerikanın japonyaya karşı 

müşterek bir hududları vardır ve 
müşterek bir siyaset ta1<ib ~tmeleri 

lazımdır. 

mekl" ittiham etmekte ve .. . 
- h" reıımın 
ın ıtatına mani olmak · . . . 

c 

ri• 

' 

• 
ı• 

Ya kaçmakta buldu. farına doğru Vali Ethem aykut ka 
dehini fngiliz Kralının saadetine ve 
dost milletin refahına kaldırmış ve 
Malaya komutanı da halı.iki Türk -
İngiliz dosluiu şerefine ve Tüı kiye J 

reisicümhurunun saadelinc içmiştir . 

• 
Kadın sinema artisleri muayyen 

bir yaştan önce filmlerde öpüşemez 
ler, Jtan parkez bu " hak ·• ı henüz 
elde edcıbılmiştir. Fakat 16 yaşında 
olan Deanna D.ırbinle 18 yaşın.;a 
olan olympe Bradnanın ilk öpütme 
feri, akisleri hala bitmemiş olan gü 
1 iiltülerc sebep olmuştur. 

• 
Bu ce'!liyetler bazan da lıiribir

lerini seven insanla11n evlenmelerini 

talep edf'rlcr. Vaktiyle Carole lom
bardı; clark gablei evlcndiı dikleri 

gibi, şimdide Annabella ile Tyrone 
Poveri evlendirmişlerdir. Belki de 
Yılı:ında Barbara Stanvycklc Robert 
tayloru evlcndirecekler. 

Onların Nızııında Boşanmak 
da büyük bir cürümdür. Karınızı 
boşadınız mı, ona bir nafaka, dah~ 
büyuk, daima daha büyük hir nafa 
ka batlıtmata mecbursunuz. Laurel 

d
dc, bu yüzden irlas edenlerin ilki 
etıld " ır. 

• 
tvı Loretta Young sevdiği adamla 
sınierııiyor, Çünkü vaktiyle koca· 

Yerıj~n •yrılmıştır ve cemiyttler onun 

1 en evle · · · · ar, 8u nmesınc ızın vermıyor · 

iÜn;: nun bir sebebi de Lordta'nın 
. ~n b' . . . 

3ınin /'•ndc bır gazeteciyi', kendı 
So u bir katolik olduğunu söy-

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

zamanımızın En Şahane Sinema Yıldız ı ilahi 

ıooıroty n..aımo1U1ır 0 o 
Aşkı , Heyecanı ve ihtirası nefsinde l oblamış olan Büyük ve 

Emsals!z Tabiat Fılmı 
. . - - .... - -

Dişi -Tar zan ...... TÜRKÇE SÖZLÜ ·-

Alıikanın Bakir Ormanlarında cereyan eden Binbir Maceralar 
Şahrserinde Takdim ediyor 

Başından :>onuna kadar alaka ile, merakla seyredilecek 
Cidden Mük emmel Bir Fılm 

AYRICA : 

DiKKAT: 

Son Günlerin Ehemmiyetli Vakayini 
İhtiva Eden Yeni Bir FOX JURNAL 
Kalabahıta Meydan verilmemesi için Bi
letlerin eıken aldııılması rica olunur , 

Pek Yakında Pek Yakında 
Dünya Sinemacılııtınm En Büyük Dört Şahsiyeli 

Roberı Teylor ( franchot Ton - Margarel Sullavan ) Robert Young 
( Garp cephesinde Yeni Bir Şey Yok ) Roınanınının büyük muharıiri 

Erik Maria Römark ' ın En Son Şaheserı 

(Üç Arkadaş' ı ) 
Sıncma perdesinde Heyecanlı ve çok acıklı bir tarı.da yaıatmı~la rdır . 

Bu Emsalsiz şaheseri sabırsızlıkla bekleyınız 10906 

"dd r ıçın parlıyı 
şı et ı mücadeleye girişmeğe d t 
C)lemektrdir. ave 

Tahte1bahirlerin 
ilkası- meselesi 

Bugün İngiltere 
esgi fıkrinde degil 

Lodnra: 3 -a a _ L .
1 · · oro ar ka 

marasında bahriye 1• • • L 
ıırıncı ordu 

stanhopr, Lord motlislone'n b 
1 un ır 

sua ıne cevap vererek lngiltere . .. 
k. t . ııu 

ume ının lahıelb•hiıleıın ıl 
h gasını 

er zaman arzu etnıiş anr~k Lo ıdra 
konferansı d.ı dahil olmak .. . uıcre muh 
telıf deniz konferanslarında bu bab 
da yapılmış olan tekliflerin diğer 
devletler tarafından redded"I . 

1 
duğunu söylemiştir . 

ı mış o. 

Bahriye birinci Lordu hük . 
. h ume 
lın alı~azırda tahtelbahirlerin ilga 
sını tcklıf elmek üzere diğer devlet 
lcrle temas~a bulunmak niyetinde 
olmadığını ılave etmiştir . 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisalı, Elektıik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs. 
ram Ampullerı, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acenlalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No ::85' 
lv736 29 

Polonya İngiltere
den istikraz yapıyor 

L d 3 a a - Londrade on ra: - · · 
denizaşırı ticaret nazırı B. Hudson 
ile Polonya büyük elçisi Kont Ra 
czynski arasında bir itilafname ımz• 

edilmiştir . . 
Bu itilafnameyc göre İııgıltere 

hükumeti, lngiliz emtiası satın al 
ması için Polonyaya 8, 163,3ll0 in 
giliz lirası ikraz edeceklir. . 

Polonya hükumeti ' ikraz edıle · 
cek para miktarına tekabül edecek 
esham çıkaracaktır · Bu esha~ın 
sermayesi ve faizleri lngilterc. tıc~
ret nezareti tarafından garanlı eclı · 
ı,ccktir . 

1 Karataş - Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat cenne· 
tinin Havasından, Ne"'esinden 
ve Faydalarından mahrum et . 
memek için hiç olmasa Hafta
da iki gUn oraya götUrUnUz. 

l fer gUn 111un t n2anı o t o l ıu... ,cfe ı· 

lcri nrd ı ı-. 

E h .. de 5 faiz getirec•k s am yuz -

ve 1941 tarihinden itibaren 16 srne ı -•••----------• 
içinde itfa olunacaktır · Bu eshamın 

1
• z M 

1
• R 

satışından hasıl olan meblağ, t~ma-
men veya kısmen lngiltcrcde ımal 
edilen maddelerin satın alınma~ına F u A R 1 
tahsis olunacaktır . 

İngilterede tedhiş
çilerle mücadele 

Londra: a a. - tethişçilcr hak 
kındaki kanunun tatbikına devam 
olunarak yeniden bazı lrlandalılar 
hudut harici edilmiştir . Bu suretle 
memleketten tardolunanların sayı 
sı 37'ye baliğ olmuştur. 

Bazı şüphelilerin ingiltereye gir 
mesini meneden bir takım emirna 
meler d~ neşrolunmuştur. 

20 AÖUSTOS 20 E tLOL 

Bu tarihi Unutmayınız 

939 FUARJNI MUHAKKAK 
ZiYARET ETMELISINIY 

Ticaret, Sanat, Kültür 
ve eğlence kaynağı olan 

Fuarı muhakkak 
. . 4. 

surette gorunuz 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Vergilerde ihbarna_melerin 
ve temyiz usullerıne . ~e 

komisyonları teşkılıne 

Kanun No : 3692 

tebliğine ve itiraz 
itiraz ve temyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi: 6 7 19 :~9 

_ l)ünden artan -

M 9 
_ Yabancı memleketlerde bulunanlara t e ~liğ , o memleke. 

adde h 1 r ·· k" k 1 h - • 
t. l"h ' 1. k mı veya o ma a ur ıye onso osu veya ut ~ı ya s ı 
ın sa a ıyet ı ma a 
memuıu vasıtasile yapılır. • . . . 

Y b b- en•lekctte resmı bır vazıfe ıle bulunan Türk memurla-
a aııcı ır m · 

bl
. hal Türkiye konsolosu veya siyasi memuru vasıtasil ~ 

rına te ı&', o ma 

yapılır. k · 1 1 b 1 • 
Madde 10 _ ikametgah v_ey_ ı mas cm meç ı~ .u unan ve ikam~lga · 

h t, thanesini dcğıştırdığı halde beşıncı madde mucıbınce 
ını vcy1 ıcare . • • • . . 

b d ·d t dairesini haberdar etm e nıış v eya lebelluga salahıyetlı bır 
un an varı a bl . .1• 1

•
1 1 k. - ·· t emiş olanlara !e ığ, ı an yo ı c yapı ır. 

ımseyı gos erm _ 
Y b leketlcrdc 9 uncu madde hükmune göre tebligat yapıl -a ancı ınem . . • . . 

.. k" lnıadı.Yı takdirde tcblığ, ılan yolıle yapılır . Bu takdırde 
ması mum un o " . . . .. .. . 
ı bı·· 1 ak evrakın tasdiklı bırer suretı, laahhudlu olarak posla ılc 
e ıg o unac .. d · ı· · ı "h b · d 
tebliğ yapılacak şahsin adrcsıne gon erı ır ve posla ı mu a erı osyası -

na raptolunur. . . . 
Madde 11 ilan yolilc teblığ aşağıdakı şckılde '.a.pılır · . 

) M k 
'I r· dını ve soyadını sanat veya meslekını, vergının malra· 

1 ü eı e ııı a ' . . . . . • 
h b

. ·de takdir olunan gayrı safı ırad ve kıymetın mıkdarını, 
ını, ına ve arazı . • . _ _ _ 

. . · ·ı ceza zamanlarının mıkdaıını, laalluk ~ılığı scneyı, nevı-
vergının mısı ve . _ _ • 
· ·ı· d t. mutazammın ise nerede, ne ıçın hangı gun ve saatte 

nı, ve ı an avc ı . . . .. 

b 1 1• geldiüini gösterrcck surelte lanzım olunacak bır ılan o 
u unnıası azım " . . . ı 

h 1, k "e resmi ilanları kabul eden gaz,teleıden bııısıle neşıo u-ma a •C çı an • 

nur.2) Gazete intişar etmeyen yerl~rde ilan yolile y~.ı,,lacak lebliğler şe· 
h. k b 1 d beledıyc dairf'sıne ve köylerde koy odalarına asılıııak 

ır ve asa a ar a •. _ 
· ı hemmiyctli hallnde lstanlıul ve Aııkarada munleşır 

surelıle yapı ır ve e . 
gazetelrrden bir,·r tanesınde neşrolunur. . • .• 

3) Tebliğ yapılacak şahllın m~ayyen ıka~etga.h~ varsa, ılaııın lıir sı .-
reti t hhüdlü mektubla ikametgahına da gondeıılır. 

ıı:: yolile yapıları tebliği nı~uttal.i olan mükellefe, mü racaatınd a , tcb· 
lig olunacak evrak derhal tevdı edılır . 

Madde ı 2- ilan yolilc yapılan telıliiin müdd ei i ga ı.eted e i lanın ın tı 
şar ettiği veya talikin yapıldıği !(Ünün ertesinden başlar . 

Madde 13-Bu kanun hükmüne muhalif olaıak yapı lmı~ ulan !l"Lliiler, 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve .KOZA 
-

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
E.n çok 

K. s. K. s. Kilo 
KOZ• .7)2 

Pilasa f!!:lafl • -
Piyasa temizi 26 -• ,-

1 
Klevland 37.50 1 

YAPAGI 
Bepz 

1 1 1 !iyah 

Çl~IT 

1 
Yerli •Yemlik. ı • •Tobumluk. 4,50 5,50 

r HUBUBAT 
Butday Kıbnı 3,50 

• Yerli 2,CO 325 

• Men tane 
Arpa 3 3,10 
Fuulla 
Yulaf '1,72 2,80 
Delice 
R'.ut yemi 
Reten tohumn 

4,37 , 

Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

.t: .o ~ . . 

.D • -6rt yıldız f5otruluk 
1 ı:: üç • . - c Simit ~ "! .. 

::s I5ört yaldız Cumhuriyet 
('! <> 

Ü~ " .. " 
Simit .. 

Livrıpol Telgnfları Kambiyo ve Pua 
21 8 I 1938 r, Baukasından alınmıştır. 

Pen• SantU.. 

Hazır 5 l.Ue• ı--Rayitmark Vadeli 1. 4 54 Frank (Fransız ) .,-35 '46 Vadeli il. ı 4 Sterlin ( İngiliz ). -s 93 
Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) 126 67 
Nevyork 9 04 Frank (İsviçre) 00 00 

e il&& o 

• -~· ,. 

·-· 

c 

TURJCf)'I 

( ZIRArffiisn 
w &cn:msı • ız !S!S _ cmı m 

s~yhan orman çevir&e müdürlüğünden: 

Cinli 
Katran 

Hacmı 
M.3 D.3 
75 000 

Muhammtn vahit fiyatı 
Lira Kuruş 
7 80 

Tutar bedeli 
Lıra K. 
585 00 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Elmalı koyak ormanın· 
dan 75 metre M3 miktarında kereıtelik katran eşcan sahta çıkı
nlmıştır , 

2- Satı~ 1-8-1~39 gününden itibaren on bet gün sonra 16- 8-939 
çarpmba ,Unü saat on barde Seyhan Orman Çevirge Müdürlüiü daire· 
aiode arttırma ile yapalacakbr. 

3- Beher metre mikabımn muhammen fiyatı yedi lira seksen kuruştur 
4- Şartname ve ·mukavelename projeleri Ankara orman Umum Mü· 

d6rlütü Seyhan orman çcvirıe Müdürlütü, ve Kadirli ormar• bölge şef· 
fitinden alınır. • 

S- Muvakkat teminat 43 lira 88 kuruştur. 
6- Sat11 umumidir. 10904 1-4--8-12 

7. Tüm Satınalma Komisyonundan~. 
Cinsi Mikdarı Muhammen 

Bedeli 
ilk Teminata ihale Tarihi 

Patlican 12.000 
Domates 17.500 
Ayşe K.Fasulya 10.000 
Kabak 6.000 
Bamya 10.000 

" Taze biber 1.500 
Taze üzüm 10.000 
Karpuz 15.000 

780.00 
700.00 
900.00 
450.00 
500.00 
150.00 
450.00 
375.00 

Lira Kuruş. 

58.SO 
5250 
67.50 
33.75 
37.50 
ı 1.25 

33.75 
28.13 

15181939 

Salı saat 15 tc 

1. - (Yukarda cinsi, muhammen bedelleri ilk teminatlarile ve mik
darları ile ihale tarihi yazılı Sekiz kalem Sebze ve Meyva Açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2. - istekliler tayin edilen gün ve saatta Tümen karargahındaki Sa. 
tan alma komisyonuna, ilk te'minat makbuzlarilc birlikte müracaat edecek· 
lerdir. 

3. - Şartnameleri Tümen Satın alma Komisyonunda her güo göre-
bilirler. 30- 4- 9-14 10898 

Seyhan orman çevirge müdürlüğünden: 

Hacmı Muhammen vahit fiyatı Tutarı 
Cinsi M3 03 Lira Kuruş Lira K. 
Çam 86 000 4 90 421 40 

1- Seyhan vilayetinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı selci ormanın· 
dan 86 metre M3 mikJarında kerestelik çam eşçarı satışa çıkarılmıştlr .t 

2- Satış 1-8- 1939 gününden itibarf'tı on beş gün sonra 16-8-939 
çarşamba saat (on birde)Seyhan orman çcvirgc müdürlüğü dairesinde açık 
arttırma ile yapdacaktır . 

3·- Beher metre mikibınm muhammen fiyatı dört lira doksan kuruştur 
4- Şartname ve mukavel~name projeleri Ankara orman Umum Mü 

' dürlütü Seyhan orman Çevirge Müdürlüğü, ve Kadirli orman bölge şef • 
liğinden alınır. 

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

Adana . Belediye Riyasetinden : 
1 - A~falt yatlar tamir İşinde kullanılmak üzere 250 metre mik'ap 

Hacılcm taşı açık eksiltme ile ıatın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1000 liraJir. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - lbalesi atustosun 14' üncü pazartesı günü saat onda Belediye 

encümeninde yapı lacakbr. 
5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre· 

bili,ler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makbuzlarilc ve 

ticaret odası kayt vesikalarilc encümene müracaatları ilin oluf'ur. 

Doktor 

i. Kemal Safir 
Kızılay civarında iskan dairesi yanı•d• 

Müslüm apartmanı 

Ha•t•larını her gUn ••bahtan •ktama k•d•r kabul 

G.A. 1 - 26 10909 

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

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete ge 
Banyo - Lokanta - Gazino - O 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek i 
yüzde 50 tenrilit yapd 

• 

• 

Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcaları • 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidil 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane t, 
Karaciğer ve mide ağrılarandan kurtulmak 

Birkaç gününüzü burada 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacak 

Ura 

1 
1 

Kr. -50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarif eye bakınız 

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

yatak ücreti 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksJ 
30-4--8-12 10900 r. aphcasmı bugürı~ 

bir kere görünüz~ 
10631 60 

Çiftehan 

~~~~~~~~-~-~~~I haliyle 
--------------------------~ T. iŞ BANKASI' nın 

ikramiye planı , 1939 K. Tasarruf 

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

l İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER : 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
s • 1000 • 5.000 • 
8 " 500 " 

4.000 .. 
16 .. 350 " 4.000 

" 
60 " 

100 • 6.000 • 
65 

" 
50 • 4.750 

" 
250 • 25 " 6 250 .. 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 

Hergün muayenehanesinde hasta. arını kabule 
baılamııtır. 

Seyhan Hususi Muhasebe!-------~ 
ınüdürlüğünden : ı Bu gece nöbetçi ec'/) 

Kaltkapısı civannd• , 

M. Rifat eczahane 
Hankurbu mahallesinde yapıla 

ve deri, tenasül dispanseri oluak 
kullanılan, yıllık (3SO) üç yüz elli lira 
bedeli icarlı bina, 9J9 senesi birinci -------ııİIİıılılllİlllİl--·-
teşrininin sonuna kadar ciro suretile 
kiraya verilecektir . 

istekliler, 939 yılı Ağustosun 12 
inci Cumartesi gününe kadar Husu· 
ıi Muhasebe Bürosuna her gün mü 
racaat edebilirler .1091 O 4 - 8 

,.. ' 
Türksözü 1 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

Kuruı 
12 Aylak 1200 
6 Aybk 600 
3 Aylık 300 
1 Ayhk 100 

ı -Dış mcınlekellcr için Abuncl 

bedeli deQ'ifmcı yalnız posla murahl 
zammedilir. 

2 - llinlar için ıdareyc müra· 

caat edilmelidir. 

Rey bani yede ~ tra .. ca~d tJ 
sahlık fabrika. lkı motor, bıri 
ve diteri 15 at kuvvetltrindet 
taş birisi un vediteri bul 

Bir buz mıkinası bütün ib 
larile. 

iki çırçır. 
Arui SOO m. murabba, 

sı ile beraber. 
Arzu eden Reyhaniyede 

Flokoaa müaacaat edebilir.otJJ...1 
1 i· aş. 14 -~3 1 

Umumi neşriyat müdül' 

Macid Güçlü 

Adana Türbözü ma~ 


