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BOHEMY A VE MORAVY A'DA 
A 

iLAN ÖRFi iDARE 

Alman aleyhtarlığı 
Alman polisini 

büyüdü; 
katlettiler 

bir 

' • 
Sinemalar , tiyatrolar ve 
diye bütün mektepler 

hatta , muallimler propaganda 
kapatıldı , halk evlerine 

yapıyor 

kapandı 

Berlin : 9 [ Radyo ] - Alınan 
malumata göre, Bohemya ve Morav• 

yada Alman aleyhtarlığı son bir iki 
gün içinde fevkalide büyümüştür • 
Bir Alman polisi meçhul eller tara-

fından katledilmiştir. Polisi öldürenler 
aranmaktadır • 

Bütün sinemalar • tiyatrolar ve 
umumi mahaller kapanmıştır . Ayni 
zamanda , muallimler ta lebeyc Al-

lngiltere Kralının seyaha tı 

manya aleyhinde propatanda yapıyor 
diye mektepler de kapatılmıştır . Bir 
emirname neşredilerek halkın ak-

şam saat 20 den sabah aaat beşe 
kadar sokağa çıkması menedilmiştir. 
Ayni zamanda bütün evlerin pence. 

relerinin dahi kapanması emrolun
muştur. Açık kalan pencerelere mit· 

ralyöı illeşi açılaca~ı da halka bil
dirilmiştir . 

Bertin : 9 - a. a. Havas : Bo
hemya ve Moravyadaki Alman umu. 
mi valisinin Kladnl) hadisesi hakkın

daki tebliği O. N. B. ajansı taraf•n· 
dan dış memleketlere mahsus servi• 
sinde neşredildiği halde dahile mah· 
sus servisinde neşredilmeır.iştir • Bu 
sabahki gazeteler , Almanyanın Çe
koslovakyada marll7. bulunduğu zor
lukları açığa vuran hu tebli~den t'ıiç 
bah~etmemektediı ler. 
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Bay Gafenko 

Milli Şefimiz İnönü 
) Gafengoyu kabul edecek 

sovvet - ing i liz 
görüşme l eri 

Baltık mevzuu her iki tarafı 
çok meşgul ediyor 

P 
. • 

9 
. ) _ Boutelleau l l'enin kendisine yardım edecekleri-

arıs . a.a. . . . .. . . . . 
L d 

'd F" ( gazetesine bıldı- nın tasrıhınde ısrar etmesı muhtc-
on ra dil ıgaro ld' . . . M · k' arasında ıne ır. 

rıyor: Halıfaks ıle aıs 1 

0 ld Sovyetler baltık memlcketlerin-
dün yüpılan mülakat hakkın a e "e ı· . ' .. 

d b · ıd ·iç · 01 ·1n 1nalünıatıı go· dr:kı Alman nufuzunun korkulacak «' e ı ı5 ıınız en e 
re aşa~ıdaki tashiralı verebilecek va· bir şekil aldığı ve buna yalnız böy · 
ziyeıte bulunuyoruz: ı le bir maddenin nihayet verebilece· 

1 _ Sovyet hlıklııneti Strang'ın ~i kanaatindedirler. 
seyahati haberini memnunıyetle. kar: J Populaire gazetesinde brossolet· 
şılamaktadır . Zira Sovyet hükumetı te ya7.ıyor: 
bunu yeni bir metodun b:ışlangıc~ 0 • Sovyet diplomasisi, üç taraflı 
tarak telak i etınetedir. Filhakık~. anlaşmaya haltık devletlerinin de 

. b" ·t·mad meselesı d . . 1· b' 1· . mesele bılhassa ır ı 1 _ dahil bulun uğu ısım ı ır ıstcnın 
d . h. . 'k' hükümet ınu-

ır ve ıç bır şey ı 1 
1 

ııs- ilavesini istemekten vaz geçmeğe 
messillerinin doğrudan doğruya cın · razı olacak mı ? yeni lngiliz teklifi· 
ları k .ıdar faydalı olamaz. · ı ' · 

. hf"lleri nin bu kadar ileri, hatta daha ı crı 
'2 Ak ·aın Sovyet m.ı ı • . ? 

k 
- . ş 

1 
akdı llakkın · gitmesini kabul "demek mı eğer 

ya ında bır an aşmanın 
d ' kb' - ·· - orlardı Bununla yanılmı}'OI sak, bunu hareretle temen· a nı ın gorunuy · • . . . . . . _ .. 
beraber· Sovyetler birliği hbkumetı- ni edebılırıı. Şu cıhctı duşunmek 

' k lacak · · b. 1 nin, anlaşmaya 7.eyl olara .y~zı. bal lazımdır: Avrupanın emnıyetı ır n-
bir madde ile ••Sovyetler bırlığı _- giliı - Fransız - Sovyet anlaşma. 
tık devletleri yüzünden bir _hat\su- sının akdine bağlı bulunmaktadır. 
rüklendiği takdirde Fransa ıle ngı le Hilkiioıdarlar 

beyaz sarayda 
Ruzvelt ve Kralın 

karşılıklı 'lutukları 

Hükümdarlar Nevyork beynelmilel 
sergisini de ziyaret edeceklerdır 

Ankara: 9 (Telefonla) - Dost ve 
müttefik Romanyanln Hariciye Nazırı ' 
Ekselans Bay Geregoire Gaf enko ile 
Bayan Gafenko ve maiyetleleıi cuma
nrtesi giinü saat 14.30 da Romanya 
bandıralı Daçya vapuru ile lstanbula 
gelmiş bııluna<·aklardır. 

BULGARlST AN, 
1 Ekselans Gafenko aynı gün Ana

dolu ekspresine bağlanacak hususi 
bir vag:onla Ankaraya hareket edecek 
ve pazar sabahı şehrimize gelecektir. 
B. Gaf eneo şehrimizde Salı gününe 

ROMANYADAN 

Kralı 13,000 polis 
muhafaza edecek! 

Vaşington : !J (Radyo) - İngilte
re Kral ve Kraliçesi Vaşingtona gel · 
mi bulunuyorlar. llukumdarlara çok 
buyuk bir karşılama töreni yapıl

mıştır. 

Kral, muvasalatında askeri tef· 
ti etmişler ve istikbale gelenleri se
l~mladıktan sonra R uzveltle birlikte 
nrabalara binerek ~eyaz saraya git
mişlerdir. Bu esnada bombardıman 

tayyareleri hıwada uçuşlar yapmış· 

tır. Kral \'e Kraliçe öğle .yemeğini 

Le.yaz sarayda yemişlerdir. Yemekten 
C\'Vel Kral elçileri kabul etmiştir . 

Vaşington : H a. a. - Dun ak
çaru Cumhur arayında verilen akşam 

: ziyafetinde Roosvelt bir nutuk söyli
yerek İngiliz imparatorluğunu Ameri
ka a birleştiren bağları hatırlatmış 

ve iki memlekcıtin medeniyete ve mil
letlerin selamet ve refahına olan hiz
metlerini ka.\'deyh•miştir. 

Roosvclt : "İki memleket ara
ınd:ıki anlayışın devam ederek gittik· 

çe inkişaf etmesini ve dostluğumuzun 
itilasını dilerim,, demiştir. 

Bu nutka cevap veren lngiltcre 
Kralı, gördugu hararetli kabulden 
çok mutehassis Ye mUteney,yiç oldu
gunu kaydettikten sonra demiştir ki: 

Endişe ve istir.ap anları yaşadık, 
fakat bu anlar bize bu ziyaret nsilc. 
sini ne kadar arzu ettiğimizi anlattı. 

Kral, iki komşu olan Amerika 
ile Kanada arasındaki dostluk bağla
rınclnn ve lngiltere ile İmparatorluğun 
Amerikay a karsı olan samimi hUinU· . ) 

ıııyetindcn Cumhurrcisini temin ey
lemıştir. 

Kral, Amerikanın terakki ve re· 
fnhı ile iki memleket ,{ostluğu hakkın
daki kanaatini teyit ederek sözlt'rini 
bitirmiştir. 

Vaşington : 9 a. a. - İngiltt-re 
llu • .,:u~ elçiliğindeki resepsiyon pek 
!iamımı . olmuştur. Bilhassa Kraliçe 
bahçeyı tekrar tekrar dolaşarak bu
tun kadın davetlilerin batırma sormuş 
Kral da bilb-•a J p ıuı • ı ' • • •·~org- ı e 
uırun bır sHrUfme yapmıttu'. 

Kral ve Kraliçeni"' saat 20 de 
vcı•ilcn resmi akta.. alyafet. İçin se· 
farclten harcketı de m&ı•-alata pbi 

( .ık tcz11hı.1rata vesile olmuthar. 
ı)t\I' k . .. • . 1 -ı.ı. 

f'ıle"Jor • " a . - a ...... Kral 
• Jiçesinın l'(eVJ ork. scrpsini si• 

ve Kr• " --L!f-...1-
.- Gerisi üçüncu muut - -

/niinii 'J'iirkk11şu m11nllimleri bır arada 

YURDUN GöKLERi~DE 
40<0><0> ık.Oma 

On bir tayyareden mürekkep bir 
filomuz yurd turnesine çıkıyor 

Ankara: 9 ( Telefonla ) - Haber 
aldığıma köre, Türkkuşunun 11 tay
yareden mürekkep bir filosu pazar 
günü Ankaradan kalkarak bir yurd 
turnesine çıkacaktır. 

Filomuzun bu turnesi garp, cenup 
ve merkezi Anadoluda olacaktır. Ve 

bu seyahat 4000 kilometreyi tutacaktır. 
Filomuz Eskişthre, Urf aya, lstan

bula, Bursaya, lznıire, Çivrile, Konyaya, 
Adanaya, Kayseriye ve Merzifona 
uğrayacaktır. 

Filomuz uğradığı yerlerde maha
retli uçuşlar yapacaktıı. 

UZAK ŞARK HARBi 
Japonlar bir ay içinde 
51,894 ölü verdiler 
UMUMi TAARRUZLARDA ÇİN KUVVETLERi BÜYÜK 

MUVAFFAKIYET GÖSTERDi; ESLIHA VE MÜHiMMAT ALDI 

Şank'hay : 9 (Radyo)- /.: skeri ma 
kamaıtan alınan malumata göre, Ma. 
yis ayı içinde japaonlar 51,894 ölü ver 
mişlerdir. '.LOO mühim çarpışma o lmuş 

dur. umuııli taarruzlarda Çınliler, ja· 
ponların 1500 tüfengini, 173 mitrayoz 
zü, 70,000 fitengini ve 282 zırh lı oto 
mobilini lahrip etmitlerdir. Bunlardan 
• ilah c~bhaneler aatlam olarasr Çinli j 
~erin elene 1'9Çmiıtir . cephelerde mu-
ar~beler flddetle devam t'tmek tedir 

f ından müzahıuet edilen kararı alaka 
ile tefsir etmektedirler. Bu mahfiller 
bunun Çin - japon harb:nde miıhim 
bir devre olduğunu ve aşağıdaki se 

bt-b!erden dolayı elzem bulunduğu ka 
naatindedirler istikrar serm ıyesi son 
iki ay zarfında bq milyon alerl in ya 
ni istikrar için t ahıJis edilen p3ranın 

yarısını kaybetmiıtir. söylend igine l'Ö 
re• bu kayıp bilhassa elinde bir çok 
Çin doları bulunan japt>nlaren.bunla-

ı.. •• d"r t:i~ gün kalacak •• c salı akşamı 
gene Anadolu ekspresine bağlanacak 
hususi vagonla lstanbula hareket ede
cektir. Ekselans Gafenko ~·arşemba 
günü lstanbula \'aracak ve saat 16,30 
da gene Daçya vapuru ile Pireye 

1 
müteveccihen yurdumuzdan aynla-
caktır. 

Gafenko Yalovada Milli Şefimiz 
tarafından kabul olunacaktır. 

Kamutayda 
Müza keresi yapılan 

l ayihalar 

Ankara : 9 - Büyük Millet 
Meclisi bugünkü toplan tmr.da fstan 
bul elektirik tramvay ve tonel ida

rele ri teşkilat ve tesisatının lsı an 

bul belediyesine devri hakkındaki 
kanun layihasının birinci müzakere 
sini yapmış ve H atay huduıforıa dair 

idari. mali ve iktisadi ahk anı ve 

muamelatın kaldırılma~ını göuten 

kanun layihasının müzakeresini h .ui· 

ciye vekilimizin !eklifi üzerin~ ge

lecek cuma ruznamr.sine bırakmış
tır. 

Milli Şairimiz 
Mehmet Emin 

Yetmişinci yaldönümü 
bugün kutlanacak 
Bugün Milli Şairimiz Mehmet E 

min yetmişinci yıldönüınünü idrak 
etmiştir. 

Türk milliyetpervercil i'~in in ba
balarından birisi olan ve sade • içli , 
şiirleriyle geçen edebiyat neslinin çok 
takibedilen rehb~rlerinden sayılan bü
yük Şairimize bizde daha u1.un omür
ler dıleriz . 

Bu yıldönümü münasebetiyle bıı · 
tün akşam aaat onda Ankaıa rad
yo•unda Baımuharririmız ve Ankara 
Halkevi Reıai Ferid Celll Güven bir 
konuıma yapacakhr. 

Qi Ş.npay : 9 ... a.• Maır mahfiller 
I n dolarenın fhndikı kıymetini muhı. 
•aadan •uvakkaten vaz seçmek hak 
~k.Qmet tara fındaa verilen ve 

rı harp malzemesi satan alraak için aandıtı .. tarafından kıymetinin muha 
derhal tnarılız lır11Sına çevirmesınden fazı lüzumuna karar verilecek güne 

18 
...,tle fnsilit kakalan ter• 

tleri relmittir. kadar muvakkaten temevvücler ka 
Çin dolara spekülasyona karıı ko dcdcccklir. Bu tarih bclı.i de yak 1~ ntroJu olra11•n piyu•l•rda "ııkıkrar ol•cal..tı~. 

15.000 GÖÇMEN 
GETiRiYORUZ 

Göçmenler yurda yerleştirilecek 

Ankara : 9 ( Telefonla )- l~~a~e 1 
Umum Müdürlüğamüz bu sene ı_çın 1 

k - men ışle memleketimize gelece goç 
• 1 t r Ru sene 

rıyle u"'raşmağa baş amış 1 
• 1 

5 "b' Romıınya 
geçen yıllarda olduğu gı 1 d 

b. ı e vatan aşıve Bulgaristandan ın ere 
d " k ve bura 

mız ana vatanlarına <>Dece . 
d b k h.b. 'edileceklerdır. a ev ar ııa ı ı • _ 

" e umum mu 
H:;-ber aldığımıza gor . d 

, menlerın a e-
dü rlük, gelece~. goç habere 

dini tesbit için e lçılıklerle mu . · 
• k' t me\'SIOll 

halindedir. Zaten sev ıya 
henüz gelmiş değildir. 

rda donmele-
Vatandaşlarım ızın yu 1 • ·r 

• • • . • 1 . • bitirme crı' çı -
rı ıçın oradııkı ış erını il · · haı· hsu erını • 
tçilik le \ığraşanların ma imaları 

ları ve sa mantarından kaldırma 

beklenecektir. 
menıleketten 

Bu sene iki konışu . 
· "çmenlerın sayı 

ana vatana dönecek go b' 
sı 15.000 kadardır. Bunlarda~ obn k_ı~ -

1 • 'd:tn mute a ı s ı 
inden fazlası Bu garıs : 
Roınanya'dan gelecektır. 

. daha ziyade Ana 
Aıı göçmeı~l~rın leri anlaşılmak-

dohı'ya yerleştırılecek 
1 

ek olan 
tadır. Bulgaristandıın ge ec . le-

nelerde zaten ış 
göçmenler geçen se tlarını 

. ve pasapor 
rini tasviye etmış d 1 1 makta ır ar. 
hazırlamış bu un ' ·· d "' rlü-

. k. ınum nıu u El iliklerle ıs an u . 
ç . h bereler netıcelen· 

ğü arasındakı . mu a da Bulgaristan 
dikten sonra ılk ağız 

1 
ıkacaklar · 

dan gelecek olanlar yo 8 ç 

dır. il· rda gel 
. . e geçen yı a 1 

Memleketımı1 koylere 
modern 

miş ve muntaıam, . T " ı.: ·-- ınenlerın ur ı 
yerleştirilmiş olan goç t hayal yaban-

'd k ştuğu mesu • ye e avu . Türklerin göç et-
cı memleketlerdekı ve bu yüzden ' 

arttırnıış 1 mek arzusunu 
1 

müracaatlar 
hükümetimize yapı an 1 
ziyadeleşmiştir. . 1 

.. . et huküıneti çizmış oldu· ı 
Cumhurıy . de ve t edrıci sıı -

tu protram daıresın . . 
rett <Fetirmcsı sıyasctındc e goçmen 6 

devam etmektedir. Bilindi~i üzeı c 
sreçen sene yurdumuza 25.000 göçml n 
g .:imiş ve yeri eşti rilmişti. 1 

Buna g-ore 938 ve 39 seneleri için 
de Turk•)'• aülu u kom u ~c.l· 

!erden gelen göçmenlerle 4? bin" ka
dar artmış ve birçok ycnı koylcr 

kuvvetli ve çalışkan vatandaş kazan

mıştır. 

Romen - Bulgar 
konuşmaları 
haberi as1lsız 

"Romen hudutları asli 
müzakere zemini olamaz,, 

ROMEN HARiCİYE NAZiRi, 

KÖSEİV ANOF A ATFEN 

PARIS-SOYIRDE Ki NEŞ
R l YAT 1 TEKSIB 

Paris : 8 (a.a.) - Paris - Soir 

gazetesinde neşrolunan bir makale

de bulgar başvekili Köseivanof'a 

atfen, cenubı Dobrice hakkında Bul · 

garistan ile Romanya arasında bun
dan lıir kaç ay evvd müzakerelere 

başlanmış oldu ~ u yazılmıştır. 

Havas ajansının Bükreş muhabi

ri hariciye nazırı Gafengo'dan bu 
hususta iı:ılıat rica etmiştir. Roman· 
ya hariciye nazırı demiştir ki ki: 

.. - Bence ortada bir yanlışlık 

vardır. H. Köseivanof, kendi~inc at
fedilen bu beyanatta bulunmuş ola

maz. Roınanya'nm huriutla•ı asla 

müzak~re zemini olmaını ~tır ye hiç 

bir suretle de olmayacakfır. 

Romanya, bütün komşularına 
karşı huyırhahane bir hareket hattı 
takip etmekle beraber bu hususta 

hiç bir şübheye ve yanlışlı!• mahal 
bırakmamıştır,. 



Avrupa hadiseleri etrafında 
yapılan anketlerin neticesi 

AMERiKA'LILAR YE Ii BiR 
HARBE GiRMEK iSTEMiYOR 

Fakat bir lharp zuhurunda İngiltere ve ·FranSaya müm
her yardımı rapmağa karar vermiştir kün olan 

Amerikalıların ancak yüzde 
biri Almanya ve İtalya ya karşı 
bir sempati duym.aktadır 

r ~ 

1 
Avrupada sU3hh bir lhtllAf çıktığı taktirde 

Amerikanın vaziyeti ne olacaktır? Avrupa ha· 
dlselerı hakkanda Amerlkah~ar ne [dUşUnUyor? 

Hiç kimse bu er•dl •ell suallere : 
[ Amerlcan ınstltute oj Publ ic Oplnlon ] un 

müessisi Doktor Oallup kadar seıahly.etle ce
vap veremez. Kendisi aylardanber.I Amerika
ya sekiz yUze yakin anketcl göndererek mil
yonlarca Amerlkahnsn fikrini sormuştur. 

Belediye 
azaJarı 

komisyon 
• • 

seçımı 1 

1 

T oros - Seyhan 
Lik maçı ' 

Yolcu 

Muhteıı.f k . onlar için Bu maçın şampiyorıluk 
omısy .. . d k" .. 
· · ıldı 

1 
puvanı uzerın e ı tesırı cJ aza :.ieçtmı yap I Tren tarife/erinde yapıl• ~ 

Devlet dairelerindeki muhtelif ko Geçen hafta havanın yağmurlu ğişikliklerden bahsetmiştik. Bu 
misyonlar için, kanunen tayini lazım olmasından dolayı yapılamıyan Sey- ı şiklikler yapılmıştır. Bu husu'j 
gelen azaları belediye seçmiştir. Bu han - Toros Lik maçı bu pazar gii karadan aldığımız malümatı 
na göre, tahsilat komisyonuna mah nü şehir stadyomunda hakem Bay koyuyoruz. 
mud Pekbilgin (asil), Mahmud Kı· Halil Akalın idaresinde yapılacak· Sivas -Samsun treni Sarrı~ 
bar (yedek) takdir icar komisyonuna tır. Söylendığine göre, hu mapn 11.30 da .5ivas'tan 3.20 ~S~!~·ı 
Kerim Ulusçutürk (asil), Şcıvket Çek şampiyonluk puvanı üzerinde büyük cak, Samsun'a 16. 10 da, ' 1 

mekil (yedek) bina arazi tadilat ko· rolü vardır. 1.15 de varacaktır. 

l 

"Amerikan halkı biı kere daha, 1914 sonunda 

oldugu gibi, Atlantik'in o bir tarafında, bir harp ih· 

timali içinde kıvran;:n bir kıtayı gözetlemP.ktedir. 

Amerikan halkı ne düşünüyor? Her şeyden evvel, A-

işte. Doktor Oallup'un, bugUnkü Avrupa ha· 
dJseıerl karşısında Amerikan halkmın vaziyeti 
hakkındaki dU~Uncelerl : 

misyo:ıuna Hulusi Akdağ {asil), V eb Gelecek hafta da yine bu i!Ci Haydarpaşa - Konya tre~ 
bi Necip Savaşan (yedek), rP.smi da kulüp arasında Lik maçlarının finalı darpaşa,dan her gün 9.25 de a 
ireler ihale komisyonu Mahmud Bar oynanacak v: ~öyle~ikle bölge'.11iz.de 

1 

cak Diyarbakır'a 2Q.25 varacak~ 

--------------------------------------------
Jas (asil), Ziya :Kurttepeli (yedek), futbol mevsımıne nıhayet verılmış J yarbakırdan her gün kalkaıı n 

merikan halkı bir Avrupa harbi edilen (Emniyet) hususunda hiç bir 
karşısında nasıl bir vaziyet almak zaman Çemberlaynin fikrirıe ortak 

Amerika evvelce bütün kalbile 
bağlı bulund~ğu bitaraflık kanunu 
bugün tadile hazırdır. Fakat bunun· 

bina vergi komisyonuna Hasan Ataş olacaktır .. Mevsimin dö~i .final~ olan , treni de 18.55 de Haydar~ d 
(asil), Hazım Savcı (yedek), veraset bu haftakı maçta her ıkı kulube de 1 varacaktır. Yenice'den her güll ti 
komisyonuna Vehbi Necip Savaşan Öaşarılar dileriz. ı de kalkan bir tren Elazığ,a ~· 

istiyor? olmadı. (dörtleı) mülakatinı mütaa · 
American lnstitutc oj Public Ü · kip derhal y:ıpıJan bir anket gös 

pioion] Amerika Efkan umumiye terdi ki; Amerikalıların büyük bir 

la beraber, bizzat harbin haricinde 
kalmak arzuslmdadır. 

(asil), Macid Güçlü (yedek), vesait B ••} • 939 Elazığ' dan 11.45 de kalkan ~ 
nakliye komisyonunı Ekrem Avni O genın y 7 42 d kır f ne eniceye . e varaca J 
(asli), Coşkon Güveıı (yedek, muzir S b •• t • Ankara _ Diyarbakır tre'. 

si enstitüsü] tarafından dört sene ekseriyeti, Hitlerin ne Sovyetler ara· 
denberi yapılmakta olan anketler zisi hakkındaki taleplerine ve ne de 

Amerika Demokrasiyi kurtar· 
mak için yeni bir cıhflda girişmek 

Amerikaıı halkının hisleri ıde bir Almanyanın Avrnpada hiç bir arazi 
değişiklik vukuunu göstermektedir. talebinde bulunmıyacağı hakkındaki 
Başlangıçta tedrici olan bu tahav sözlerine inanmamaktadır. 
vül son Avrupa hadise'erinin ani Fakat Eylül buhranı ~nasında 
inkişafı karşısında birdenbire irıki bile Amerikalıların ekserisi B. 
şaf etmiştir, Çemberlayna karşı bir sempati duy· 

Her sınıf halk arasında yapılan makta idi. Ve takibettiği politikanın 
anketltr Amerikan halkının iki bü- herhalde bir harbe mürec~eh oldu-
yük arzusunu meydana koymuştur. ğu fikrinde idi. 

1 - Zuhur edecek bir harpte, . Çekoslovakyanın parçalanmasın 
hariçte kalmak. dan sonra muhabbetin bir haylı sar-

2 - Böyle bir haıp zuhurunda, sıl mış olmasına rağmen fngiltert", 
tf'mamile bitaraf kalmakla beraber Amt"rikalıların en sevdiği memleket 
lngilttre ve Fransaya mümkün o· olarak kalmakta devam etmekte-
lan bütün yardımları yapmak, di'r. 

* * Şura!ıtı da ilave etmek lazım · 

Amerika harp aleyhinde 

Mütarekeden 5onra Amerıkan 
halkını bir tek fikir idare etmiş · 

tir: 
Amerika ikinci bir Avrupa har. 

bine hiç bir suretle sürüklenme 
melidir. 

Amerikan halkı yabancı memle 
ketlerde harp etmek için çocukları ı 
nın silah altıııa çağırılacağı zeman 
bir Plebisitle fikrinin alınması lazım 
geldigi kanaatındadır. Fakat bu ka 
naatın yanı başında gitdikçe kuvvet 
lencn diger bir fikir vardır. Ameri 
nan milletinin emniyet ve men 
faatlarını lngiltere ve Fransanın ki· 
)erle beraber görmek .. 

Eevvela bitaraflık 

Amerikanın son senelerde aldı 
ği vaziyet, .. Amerikanın umumi har 

be girmemesi lazımdı" fıkrinin mah 
sulidir. Nitekim iki sene evvel Vilson 

dır ki. Hitlerin son hareketleri, Ame
rikalıların tski mütt1:fiklerin ilk 
maddt", silah ve mühimmat vermek 
hm•usunda duydukları tereddüdii ta 
mamiyle ortadan kaldırmıştır. 

Hitler Çekoslovakyayı zabtet 
dikten sonra İngiltere ve Franaaya 
yapılacak yardım hakkındaki anket 
şu neticeyi vermiştir: 

lngiltere ve Fransaya yiyecek, 
içecek verilmesine tnrafdar olanların 
mikdarı O/o 82 

Harp malzemesi satılmasını isti· 
yenlerin mikdarı 0/o 57 · 

Aleyhtarlarm iddiaları 

Avrupa Demokrasilerine yardım 
yapılması aleyhinde bulunanların 
iddiaları bitaraflık kanununun nıü-

' zakereleri esnasında ileri sürülen 

ayni fıkirlerdir. 
1 - Amerika nazariyede oldu · 

ğu kibi. hakikatte de bitaraf kal· 
mağa mecburdur. 

nurı narp ilanının yirminci yıl dönü· . 
münde yapılan Referandoma; iştirak 2 - lngiltere ve F ransaya ya· 
edenlerin yüzde yetmişi Amerikanın pılacak yardım Amerikanın harlıe 
umumi har e girme e üyiı ır b ki b 'k b' 1 ~ürüklenmesi ihtimallerini artıracak 

hata yapmış olduğunu kanaatını iz. dır. 3 - Bu memleketlere yapıla 
har etmiştir. Fakat geçen senenin d cak yardımlar, son har P e olduğu 
hadiseleri ytni bir Avıupa harbi en k gibi sonradan ö Jeıııneyt>ce olan bir 
dişelerini büsbütün artırmıştır. J1il· . 

takım borçlar meydana getirectk· 
)erin orta Avrupadaki muzafferane 

· dir. 
yiiriiyüşü bunun başlıca sebebini leş d 1 d Ankete iştirak e t-n er en an 
kil eder 1937 Agııstosunda' bir ta. ı ı 

1 cak yüzde biri A manya ve 
rafdan Çinde diger tarafdan span· · 

hr\lyaya karşı olan sempatisinden 
yada harp devam ederken - Fakat 

dolayı fngilte_ re ve F __ r.an_ sa·y· a ynr_dı.m I 
Hitler hcnuz Avusturyayı zabt et- _ 1 

k yapılmasını ıstemedıgını soy emıştır. l 
memişdi - Amerikalıların anca · 
yüzde 16 sı Avrupada geniş mikyasta Netice: 

bir harp hazırlandıgı fikrinde id~ 1 
ilk darbe oldu. Çtinki Anşlus bu 

Hitlerin Avrupa harp sonu hududla : 
rmı tadil niyetinde olduğuou isbat 
etti. 

Südet 
Südetlerin ·ele ge~irilmesi ve Ey 

lul buhranı Amerikayı ikinci bir defa 1 

daha sarsdı. 1 

MUnlh inkisarı 

Amerikan halkı Münihte tesis 

ı 
1 

Hulasa olarak işte Amerikanın 
vaziyt:tı; 

1914 de bir harp ihtimalini dü · 
şünınediğimiz halde, bugün böyle 
bir ihtimal.n mevcudiyetinderı ha· 
berdarız, 

Daha bir sene evvel aksini dü· 1 

§Ündüğü halde bugün. Amerikan 1 
milleti bir harp zuhurunda lngiltere 
ve F ransaya maddi surette yardıma 
karar vermiştir, 

niyetinde değildir. 

KOZANDA 

Ziraat bankası 
40. 000 lira 

çiftçiye 
verdi 

, K , 
Kozan : 9 ( Hususi )- ozan ı 

Ziraat bankası ç\ftçilrıimize grçen : 
• 1 

seneki yardımından 15 . bin lira faz. , 
laşiyle 40.000 lira yardımda bulun 1 

muştur. 

Çifçilerimiz bt• yardımdan ç.ok 
mtmnundur. ·Ziraat bankası ajanı 

B. Mustafa göksii ile görüştiim. Tah 
silatım geçen sene yüzde doksan 
üçdür. 

Bu yılda ayni nisbeti ·mu haf asa 
ederse yardım miktarını 60.000 li· 
raya çıkarmağa azami dtrecede çalı 
şacağım demiştir. 

Otuz seneye ınahkum 

Koıan ağır ceza mahkemesinde 
bir•azılı katil 30 yıl ağır hapse Vf': 

1000 lira tazminata mahkum olmuş· 
tur. 

Katil hadisesinde sebep şudur. 

Saimbeylinin hakkeçe köyünden 
Ahmet Efs:ılın karı<ıiyle ayni kö}Ün 
muhtarı Çcrke.s Ahmetle gayri mf'Ş· 
ru şekilde münas!!batta bulunma· 
sıdir. 

Ahmet Efsal karısının bu halini 
İşid ince Çerkes Ahmedi i5ldürmeğe 

karar veriyor. günün birind,~ muhtar 
Çerkes Ahmedc: ekinine hayvan gir · 
miş zararım var gidelim tesbit ede- 1 

lim demesi üzerine tarlasının yaııına 
geldıkleri sırada arkasından kmş•ın 

la Çerhs Ahını·di vuruyor. l 
Bu Suçda taamınlit mevcut ise ! 

de kar ı~iylc gayri meşı u müna:>l'hiit 
ta buhınmasınd,m ceza 30 yıla çrv· 
ril rııiştir. 

Kozan hükfnnet konağı 

Koz~n Hükümet konagı 926 yı 
lmda yan~ı. O tarihtenberi blitün da· 

ireler ayrı ayrı binalarda çalışmakta 
idi. Bılhassa Lir kaç smedenbcri 
mülkiye dairesi kasabanırı bir tara 
fında Jır. 

Aradaki mesafe 700 metreden 
fazladır. Bu dairelerde işleri olan 
cshabı mesrılih ) az kı:;ı m'!vsiınlerin· 

de işlerini takip ederken çok yor· 
gurıluk çekmektedir. 

Kozana muhakkak surette: yeni 
bir hükumet konağı kurulm1sı çok 
lüzumludur. 

hayvanlar itlaf komisyonuna Vehbi por U çesı ıe t~ 
Ankara'dan 9.25 de hareket 

Necip Savaşan (asil), Nibat Oral yarbakır'a 20.25 de, Diyarha~ 1 
(yedek). Haber aldığımıza göre , beden I 7,30 da kalkarak 19.10 da şe 

Gardenparti 
--------~~~----

Hava iyi olduğu takdirde 
bu akşam veriliyor 

Beden terbiyesi Seyhan bölge 
sinin A!atürk parkında bu akşam 
bir gardenparti vermek için hazır
lıklar yaptığı malumdur • 

Gardenparti için çok zengin , 
güzel dekorlar hazırlanmıştır . Hava 
)'ağmurlu olmadığı takdirde Gar 
denparti bu akşam verilecektir. 

Eski yüz 
tebdili 

l;rahkların 

meselesi 

terbiyesi Genel Direktörlüğü, beden ze gelecektir. 
terbiyesi Seyhan bölgesi 93'.J büt· ı Ankara _ Adana ar~ 
çesini tasdik etmiştir . Seyhan böl- Ad d 13 30 d• r 
gesinin bütçesi 38,922 liradır. 1 katar ise ana an J 

ı, kara<ian da 12.45 de kalk 
'1• İdman Yurdu Pazar günü Adana'ya 14·02 H~. Ankara 

14.42 de varacaktır., 
Tarsusa gidecek 1 Ankara'dan pazartesi, çar~ 

cum:ı günleri saat 2 l.33 de k 
tren 16.37 de Meydanıekbez,e Aldığımız malumata göre, şeh· 

rimiz ldman Yurdu Tarsus gençle
riyle Pazar günü bir futbol maçı 
yapmak üzere Tarsusa gidecektir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şrhrimizde üç gündenberi ha 
va ayni vaziydi muhafaza etmek 
tedir. Evvdki ve daha evvelki gün 
gibi dün de hararet 27 derect!yi 
bulmuşlu. Hava rüzgarlı, ufuklar 
sisli geçmiştir. 

1 

racak, 

S h L 1 ••b •• ••.. ' ey an ~u u unu•· ... 
Haziranda vereceğl .. 

musamere 

' Şehrimiz Seyhan ~dana ki 
kulübü çıkarına 21 Hazıran 8 .J 
Seyhan parkta bir müsa~er.~t{.f 
lecektir. Bu müsamere içın 

d l'k bir 
aranıyor,, adlı dört per e ı 

Miiracaatfardan anlaşıldığır.a göre 
bazı vatandaşların elinde eski yüz 
liralıklar kalmıştır. 

Öğrendiğimize göre, Merkez Ban 
kası Mersin Şubesi eski yüz liralık · 
ları tebdil etmektedir . 

Ceyhan 
çeltik 

bölgesinde 
ziraatı 1 

vil hazır lanmıştır: 

Kadastro dairesi başlı' 
binaya nakletti 

Hakem imtihanları 
. 

Futbul fedarasyonunun son ta. 
limatına uygun olarak iki ay devam 
etmiş olan futbol hakem kursuna 
1 'J.. hakem namzedi devam dmişti. 
Bu kurs nihayet bulmuş ve bir he · 
yet huzurunda imtihan yapılmıştır. 
imtihan evrakları futhol fedcrasyo · ' 
nuna gönderilmiştir. 

Haber aldıgıınıza göre-, ilerideki 
maçlar için eski ve yeni diplomalı 
hakemlerden~ müteşekkil bir hakem 
komitesi kurulacaktır. 

ZABIT ADA 

fazlaca iç1niş ! 
Ahmet oğlu Hüsııü adındtl Liri 

güriilıii çıkaracak derecede ı akı 
içmiş ve ayni zamandil da Z~kcriya 
adında bi•isine hakaret etmiş oldu
ğu ctın hdkkında kanuni muamele 
yapılmıştır . 

Bir eve tecavüz 
Hacı !-iasan oğlu Ali Sertka

laycı adında biri Hasan kızı Ayş .. nin 
evine hotbehol girdiği ve bu eve 
girmek istiyen Battal kızı Şerifeye 

la.ş altığı id.Jia etli!ınekle suçlu ya· 
kalanıııışt ı r . 

Biiriicekteki tedkikat 

Maarif Müdürünün riyaseti altın 
da bir heyetin kamp yerini tedkik 
etmek üzere Bu ı üceğe gittiğini yaz 
mıştık . IJu heyet tedkiklerde bu· 

]unmuş ve şehrimize d Öıımüştür , 

RIR KÔY HALKI EKİM iÇiN 
TESBİT EDiLEN Sf\liANIN 
KÖYE YAl<:INL <'.fiINDAN 
~IKAYETÇİ BULUNUYOR 

1 
~ 

Şetırimzdeki kadastro ~: 
k.,,. k'l r.tıt1•1 

su işleri teş ı atının na ı . tir 
duğn büyük binaya nakletrnıŞ 

Ceyhan: 9 (Hususi muhabirimiz Kaymakamlar araS1...ı 
den ) Kazamız çevresinde her yıl 
elduğu gibi bu yıl da ç.ehik ekimine değişiklikler 
başlanmıştır. k'J 

Çeltik ekmek istiyen her 7.Ürra Dahiliye Vekaleti kaym.'.~;' 
hazırladığı ve çeltik ekeceği, sahayı arasında yeniden bazı de~ıŞI §1 

husıı 
kua çeltik komisyo:ıunu götürerek yapmaktadır. Vekalet hu lj(ll 
mahallinde tetkikat yapmtırmakta kararname projesinin haıırlı 
ve ekilmesinde mahzur olmadığına tirmek üzeredir. 
dair rapor verildikten :Sonra ekime ' ~ 
başlanmaktadır. ----------~ 

Bu yıl bazı köy civarlarında'1 

çeltik ekildiği söylenınektedir. Bil ı-R A D '{ ~ 
hassa Anavarza Çeçen köyü halkı · ~ 
nın anl<:ttığma bakılırsa köye 30 38 f«~~ 
metre mesafeye çeltik t'kilmesine 6ÜGUNK0 PROd 0~ 

Y · k oı1"'" miisaade edilmiştir. arın sıca lar TÜRKiYE RADYO olf p.Oy~ 
çöküp de sivrisin •klerin de çoğal POSTALAR! TÜ RKIYE R sLI 
dığı vakıt bu köy halkının, aman bil , ANKARA RADYO I 
miyen ve halka sıtma aşılıyan sivri /6 9f 

CUMARTESi - 10 
sinekierin istilasından nasıl kurtula-
caklarını düşünerek sızlanmakta · 
dırlar. 

Her ne kadar köylüler böyle sız 
!anmakta iseler de köy halkına eki
len çeltiği.1 ve lireyecek sivri sinek· 
!erin zararı dokunacağı anlaşılmış 

olsaydı hiç şüphesiz ki müsaade edil 
mezdi. Zira çeltik komisyonunun da 
bu işden anlar ve bilir kimselerin bu 
lunduğunu zannediyoruz. Eğer haki 
kat köyliilerin söylediği ve anlattığı 
gibi ise, bu halin şimdiden önüne 
geçilmesini alakadarlardan bekleriz. 

1\ • • Se 

12.30 Program . . 
13.35 Türk müziği l -yı'etı 

K k .. ·> Ne 
cmençc ~<ı ·sımı. - - f-fs.>'lı 

haı~ın - Sınak şarkı - 5ı1 
dir. 3 - Ahmet Rasirniıı ~etıl 
şarkı - Gel seninh:. 4 - 8 ıırl' 
Suz:nak şarkı - Aşkınla 'i. / ~ 
dır CdnÜ tenim. 5 - • • 

1
• ı-ııl"':I 

nak ~aı kı - Bir nikahın 11 ı 
6 - ...•. - Suzinal-; 

514 

. . -~' ısı . saat 
14.00 Memleket ' 

mctroloji haberleri. ( ~ 
~•üıiı,; 

M.10 - 15.30 1•
1 

, hafı( muzık - Pi.) 



Londradaki Türk gaze
tecileri bugün dönüyor 

. ve Taymis 
ziyafetleri 

Deyli Telgraf 
gaztelerinin parlak 

Türk matbuat erkanı Londrada büyük 
samimiyet ve misafir perverlik gördü 

. 
e~ 

Londra : 9 (Radyo) - 6 Hazi 
randa. Türk gazetecileri Portlan·de 
giderek mühtelif (harp gemilerini 
gezmiş ve Repulse'de öğle yemeği 
ni yedikten sonra akşam Londraya 
dönerek Daily Telegraph'ın ziyafe 
tinde bulunmuşlardır. 

Salı günü, Kalten'de tayyare ka 
rargahını ve Ciristol,daki tayyare 
f abrikarını gezmişlerdir. 

Dün Türk gazetecileri, Colches 
ter'de askeri talimlerde bulunmuş· 
lar sonra Avam kamarasına giderek 
B3şvekil B. Çemberlayn tarafından 
kabul edilmişlerdir. Dün akşam da 
Türk gagetecileri şercfıne Mechant 

Taylor's Hall'de Tord Lloyd'un riya 
setinde British Council tarafından 

r~ Yunan bahriyelileri 

ki A 

z.e Taksim Abidesine 
çelenk koydular 

İstanbul : 9 (Tdefonla) - Dün 
Aris mektep gemisiyle buraya ge 
len dost Yunan bahriyelileri bu sa
b h saat 9 da Taksim abidesine 
merasimle çelenk koydular. 

Merasimde lstanbul vali mı~avi 
ni Hiidai Karataban, lstanbul komu 
tanı, harp akademisi komutanı, de 

bir 1 niz harp okulu komutanı, ştanbul 

. 
1 

tınif 
. ti' ıŞ 

deniz komutam, deniz gedikli mek· 
tebi müdürü, deniz karp okulundan 
ve deniz mektebinden silahla ikişer 
manga talebe ve deniz mızıkası bu· 
lunmuştur. 

Yt;nan bahriyelileri yarın şehrin 
görülmeğe değer yerlerini ziyaret 

edecekler, müzeleri gezecekler ve 
Boiaziçinde bir gezinti yapacaklar 

dır. Akşam üzeri deniz harp okuiun 
da şereflerine bir gaıdenpa rti tertip 
edilmiştir. 

,.k~~---------
işil'"' J 8.30 Program 

bir ziyafet vermiştir. 
Londra : 9 (a.a. - Türk gazete 

cileri bugün am:rallık dairesini sonra 

da televizyon istasyonunu gezecek· 
terdir. 

Cuma günü, Türk gazetecileri, 
Vindsor ve Eton'a gidecekler ve ak 

şamı Times,in ziyaretinde bulunacak 
!ardır. 

Türk gazetecilerinie refikaları ay 
rıca bir itriyat fabrikasını bir sine-

ma stüdyosunu, bir tiyatroyu ve ay 
rıca Kevv bahçelerini de gezmişler· 
dir. 

Türk gazeaecıleri grubu, bu cu 
martesi günü Londrayı terkedrcek 
!erdir. 

İngiltere kralının 
seyahatı 

6iriuci sahifeden artan -

yaı·cti esntı~ında Uniformala 13.~ö::? 

polis memuru kordon teşkil edecek
tir. Polis husuc;İ teJbiı·ler almı~tır. 

Diğer taraftan Kral ve 1-\raliçc· 
uin seçt ccği yol llzcrindeki hazı nok· 
talarda c.hırıııııga mezun tiU bin davet· 
li mevcuttur. Ocdektiflı:r, bomha bu· 
1 una bilecek bu tun yerlerde. lrlamla 
ınUfrilleri ;a~finin evinde ve Kralın 

gcçecegi butun noktalarda araştırma· 
lar ,yapmı~lıırdır. 

Kral ve Kraliçe 11crgiden ,.onra 

Kolombia Univcrsİlc!'ini ve onra <la 
Roosvclt ailesinin hususi illamctgahını 
ziyaret edeceklerdir. 

Teşekkür 
Ailemizifl büyük kayıbı Şakir 

Batumlunun vefatı dolayısiyle cc· 
naze merasimine iştirak ve sonsuz 
acımıza ortak olan bilumum akraba 
ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre 
ıztırabımız mani olduğundan bu hu· 
susta muhterem gazetenizin tavsit 
buyurulmasını saygılarımızla dileriz. 

Bütün aile namına oğlu 

T. H. K. Adana Ş. Başkanlığından: 
1 - Genci Kurmay Başkanlığının tensipleriyle Türkkuşu Genel Di 

rektorlüğünün rmri altında bu yıl açılmakta olan ( Hava Gedikli hazırla
ma yuvası ) na orta okul meıunları alınacakt11. 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyenlerde aranacak 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

A - Türk olmak. anası babası Türk soyundan olmak. 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok 18 olmak. 
C - Sağlık durumu uçuculuğa elverişli olmak. 
D - iyi hal sahibi bulunmak. . 
E - Ana ve babasının, yoksa velisinin rızasını gösteren vazıh adreslı 

vesika göstermek. 
F - Hava Gedikli hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitirdikten 

sonra Hava birliklerinde 12 yıl Hava Gedikli Erbaş olarak vazife görme· 
' yi taahhüt etmek. ( Bu taahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına geldikten 
ve Hava Sağlık Hey'etince yapılacak kat'ı mu ıyene iyi netice verdıkten 
sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. ) 

3 - Gedikli olmadan evvel ve olduktan sonra alınacak aylık tayyare
ci zamlarının mikdarlariyle diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla ma. 
lumal almak isteyenler : Orta okul, Lise ve Kültür Direktörlüklerine, As 
kerlik Şübeleri Başkanlıklarına, Türk Hava Kurumu ile Türkkuşu Şühele 

• rine gönderilen matbu bröşürleri görebilirler. 
4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. Lazım gelen 

şartları haiz olduğu görülen gençler temmuz ayı içinde Ank:ıra Türkkuşu
na sevk edileceklerdir. 

5 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen orta okul me. 
zunları kayıt edilmek üzere Türk Hava Kurumu Şübelerine, Ankarada 
Türkkuşu Genel Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

4-6-8-10-11 10712 

Satılıl{ tarla ve ev 
Türkiye iş Bankası A. Ş. Adana Şübesindeıı : 
ı - incirlik nam mahallinde kain Avni Paşa tarlaları namile maruf 

35 parçadan mürekk-:p 3919 dönüm arazi. 
2 - Çınarlı mahallesinde Asri Sinama karşısırıdaki büyük kargir 

hane. 
3 _ llyas ağa nam mahallinde kain 696 ve 550 arşından ibaret iki 

parça tarla. 
Yukarıda mevki ve miktarları bildirilen ev ve tarlalar satılıktır. 
Talip olanların Bankamıza Lir ay zarfında miiracııatları. 10732 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Adana'da açılacak arteziyen kuyusuna ait 

eksiltme iianı 

Acana 'da tahtezZf'mİn su araştırmaları için Arteziyen sondı.j kuyusu 
ac,.ılması ve mezkfü kuyuya icabcden tulumbaların verilmt:si işi 2490 sayı. 
lı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konul 
muştur. . 

işin keşif bedeli ( 29.620 ) yirmi dokuz bin altı yüz yirmi liradır. 
Muvakkat tenıinat ( 2221.50 ) iki biıı ıki ) iiz yirmi bir lirn elli ku. 

ruştur. 

ihale 28- Haziran - 939 tarihine rastlayan CuAıa günü saat 11 de 
Adana Belediyesinde torlanacak eksiltın'" konıisyoırnnda yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bun l rnuıldil 'sondaj İşi yaptıklarına 
dair Nafia vekaleti vesikasını teklif zarfl~rile beraber vermeleri lazımdır. 

~artnameler bila bedel A ıkara'da B~l ediyeler imar heyeti Fen Şt'fli
ğinden ve Adana Belediyesinden alınabilir. 

Bu hususta fazla izaaat almak istiyı nlerin Belediyeler imar heyeti Fen 
Şefliğine ve Adana Belediyesine müracantları ve kapalı teklif zarflarının 
muayyen gi:nde saat 10 a kadar Adana Belediyesine verilmiş iveya posta 
ile bu saate kadar gönderilmiş olması lazımdır 

Postada vaki olacak gecikmc:ler kabul edilmez. 
10- 14-19-23 

iLAHi SESLi 1 ENÖR 

Tino Rossi 
Bütün Perestişkarlarını 

10734 

ı.ısıJ' 18.3!1 Müzik ( Neşeli plaklar ) \ 
~-""' 18.45 Müzik (Küçük Orkestra -ıı...... 1 

Şef: Necip Aşkın) 
ı - Ralph Benalzky - Bebek· 

ler perisi filminden neşeliyim 

RAGIPŞAKIR BATUMLU Yazlık Sinemaya 
10731 1 

2 - Sninl - Sacns - Gece ru
yası 

3 - Leopold - lspany.t melo
dıleri {potpurı) 

4 - Mnrtin Uhl - (Polpurı) 

19. 15 Türk müziği (F<ısıl heyeti
Cclal Tokses ve Tahsin k;ıtakuş) 

20.00 Memleket saat ayan. ııjcıns 
ve meteoroloji haberleri. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 

19.15 Türk müziği (Seçilmiş bes
ı e samai V.! saz eserleri) Nuri Halil 
Poyraz ve Küme saz heyeti. 

20.50 Konuşma (Dış politika ha. 
disclcri) 

21.05 Temsil (Zor nikah - ~foli
erdcn tercüme) 

22 00 Haftalık posı~ kutusu (Ec
ncbı dıllcrde) 

22.00 Muz.ık (Dans Muzlti _Pi.) 
23 00 Son ajans tıaherlerı, Ziraat. 

tahvılat; kambıyo - nukut 
cshaıtl . ) 

sı (fı)•an 
borsa Muzık (Cıı:ıband) P.1 

23.20 ,.,4 Yarınkı proıram. 23 5j - .. 

Adana C. müddeiunıu
miliğinden : 

Adana cezaevinin 1516/939 ta· 
rihinden 31-5-940 tarihine kadar 
tahmin edilen (150) bin kilo ikinci 
nevi üç yıldız undan mamul ekmek 
ihtiyacı kapalı zarf uıulile 30-5-
939 günü ihale olunacağı 10, 14, 
18, 21-5- 939 günlerinde ilin O· 

lunrr.uştu. 

İhale o gün bazı sebepler dola· 
yısile yapılmamış olduğundan ayni 
şartlar dairesinde 15-G-939 per. 
ıenbe ıünü aaat 10 a talik olun 
muıtur. Talipler (843) lira (75) ku· 
ruı muvakkat teminatlarını )'•tara
rak 0 gün ve ••ata kadar C. müd 
d' etumumiliti makamında toplanacak 
koınısyona muracaatlan telcrar ilin 
olunur. ı- 4 7-ıo 10670 

Celpetmekte En son, En gUzel 
ve en cazip filmi 

P©ıırü~ 
.................. 
~şo~U©lıro ................... 

Muhteşum şaheserinde söyltdiği 
ateşli Şarkılarla onları te~hir etmek 
tedir. Başdan başa Aşk, Güzellik 
ve nefis bir musiki ile sı.islenmiş 

ŞAHANE BiR FiLM 

Programa lllıveten : 

Renkli Bir0 Mlkl Mavz 

DİKKAT: 
K•l•b•lll• meydan verllmemeal için maaatarınızı erken 

••11•1 etmeniz rece olunur. 
)019 

3 -

Nezih bir Aşk hikayesi .. Samimi bir duygunun ifadesi .. Göniil açan 
soadrtin dt"slanını gösteren şaheser 1 .. 

Asri • 
sınema 

Bugün gündüz ve bu. akşam 
n Ortasında diinya c~nneti ( HAITl ) adasında geçen B" "k Okyanosyanı 

uyu d !arını adetlerini gösteren , Yanar dağı:ı feveranını , r halkın ans 1 1 'h . 
ve yer 

1 ~ üthiş akışını ve daha bir çok tabii manzara arı ı tıva 
fışkıran lavların m Holivudun cinsi cazibesiyle ınüştehir Yıldızı 

eden ve D O L O R E S p E L R 1 y O ) 
d ( ( TÜRKÇE SÖZLU ) Büyük , sergüzeşt filmi 

T·rc~.~,n~.~e t.~e~e~si ) 
AYRICA: Biiyük Aşk, Heyecan 1 Macera filmi 

(Nevada) 

Dikkat: Yaz tarif Psi başladı 
. , tTtörlerle ç.ok serin bir hale getirilmektedir 

Sinema dahili mütcaddıt ı.ıan 1 a 

Fiatlar : 
Balkon 25 

Duhuliye 15 

Talebe ve Ôğretmı!nlere 20 
kuruş 

10 
" 

.. • " 
Telefon 

Asri 250 

10691 ______ ,_;;.::..:...----

kuruş 

kuruştur . 

T .. Satın um. Alma Komisyonu 

Reisliğinden: 
. tırılacak olan 232.665 lira 20 kuruş keşf 

1 - AJanada yenıden yalp fi eksiltmeye konulmuştur. 
ı b d 1 h h b' ası bpa ı zar a k . 
1 

e e li a"ta ane ııı T" Guargahında Satın alma omısyo-
2 Ek ·ı Adanada um~n . d'I - sı tme .. .. t 16 da vapılacağından tayın e ı en sa 

ı d O 6 939 ma gunu saa ~ 1 . 

1

, nun a 3 - - cu · 1 komisyon riyasetine verme erı 

1 

attan bir saat evvel teklif mektup arını 

şarttır. . 12882 .liradır. 

1 
3 - Muvakkat tl"mınatı .· · görmek isteyenler Ankara, 

. 'f 1 n ve şartnamesını . Ad 
4 - inşaata aıt keşı l~ as Al Komisyonları Riyasetınde ve a 

ı . J'kl ı atın ma 
stanbul levazım amıı 1 er . I da görebiliricr. 

na da Tümen S1tın Alma komı 5yon arını 
2 3 "ncü maddelerindeki evsafı 

ı 490 y lı kanunun , • u .. 
5 - stekliler 2 sa 

1 
'k' 'haleden evvel komisyona gos· 

. d . I" nlu olan vesaı ı ı haız olduklarına a~r uz~ı ıo-15-20 25 
termek mecburiyetınurdır. 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava t~arruzlarına karşı p~sif korunma 
Nizamnamesı 

2 

K a "" '"""'' ı\ ıı: /O(ı/W 
_ Dünden artan 

1 • d ayrıca birer düdük ve bir t kım amir erın e 
Takımbaşılarda ve 8 

cep elektrik feneri bulunur. k I teşhisatının iş sahasına çabuk nakil 
T k 'k ta ıın ar · b l 

Madde 155 - e nı . d törlü veya atlı vasıtalar ve nıs e en 
. b" "k sehır!er e mo 

edilebilmesi içın uyu " b ları kullanmak lazımdır. 
h'tl rde el ara a 1 k 1 tesisatı dar mu ı e .. · keti ve Vt". brlediye iş etme tc o • 

H muessese, şır 1 k h 
Madde 156 - n · .. zde (ikisini ) )eclek o ara a· 

. 'd b"tün malzeınrnın yu . . . •· ... 
du.ır.u tesıslere aı u .1 1 dışını-fan getırılınesıne katı lu 

5 j r Hasu:.ı e yıırı . . . 
zardan temin ve depo e e · l'k 'ktarı yüde 2 den fazla ıse bır senelık 

· bir sene ı mı • 
züm olan malzemenın l r. rdan drpo rdcr. 

'h k kadarını ıazu ' 
ı tiyaca yetece • lacak işler 

. dilmiş tesısatta yapı 
Tahrıp e .. 1 harap olmuş ve tehlikeli hal al· 

B l ardırnan tesm e b 1 
Macide 157 - oın 

1 
• • • ve hf'va g zı dPpo ve oru .ırının 

k 'k ka' lo ve tt"llt rı, su 
1 ele trı d'I' mış o an lk teması men t' ı ır. 

civarı t;ıhdid edilerek ha 
1
•
1
f
1 !'~indir. {Polis bulunmıyan yerlerde Jan · 

1 J ilk vazı e po ı 1 - . b' t Bu vaziyet er< e ) l I keli sahayı derha munasıp ır va~ı a r. (' ndarnıa te l 1 • • k 'k 
darmanındır) po ı:. ıa f onr.ı icrıp eden trdbır ve tamır te nı o· 
. d altına olır, Bun an s 
ılt-: kor on f darı yapılır. 
narma takımları fara ın k . Şt'hir ve kasabaların susuz kalmamama· 

8 Yangına arşı k 
Madde 15 - d d ılısması kat'i lüzumlu olan ıncr ·ez ve ma . 

d esnasın a a ç " ı 
sı, bombar ıman k 1 ahw ve sığınakların ha\'alandırılma arı 

·u~uz a nıam . 
hall~ıin ı~ık~ız 'e · ~ 

1 
ktril· ve su cereyanlarının, telefon hatlarına sağ 

1 da her arı c e · · 1·1· için bura ar 
1 51 tercihan temın ec ı ır. 

lam ve faaliyetll' bu uoma • • ·ı . 
. takımlarının yetıştırı nıesı 

l eknık onarın . . " . . 
9 

p;ısif korunması mecburıyetıne tabı tutulan şehır ve 
Madde 

15 
'k onarm.ı takımlarına ayrılacak şahıslar, prağramlarına 

k~sbalar~a ~~~1~letince açtırılacak kurslarda yetiştirilir . Kurs müddeti 
gore Na~ıak 1 r da dahil o\Juğıı halde senede nihayet 3l) :saattir. Kurs 
e~e r pasıf ur:. a " · 1 l · b 1 · t' 
t ~ ) amirleri takım anıır er erı ve takım aşı arı yetış ı· a evvela guruı • 
rilir . 

Teknik onarma takımlarında vazife alacak takım başı ve takım a· 
(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
-PAMUK ve KOZA --

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
- Koza-- - ·--~ -- L- --

Piyasa parlatı _. -36,i5 
Piyasa temi1j • 

• 

Klevland 31 1 46 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
~ 

ÇIGlT 

1 
1 

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

Buğday Kıbrıs 
~ - 1 

.. Yerli 3 25 
Men tane -

• 
Arpa 3,50 '3,52 -Fasulya -Yulaf 3,37 3,52 
Delice 
Kuş yemi -- --Keten tohumn 
Mercimek --Susam 18 1 

,~- u N 
Dört yıldız Salih 

-

... üç .. • :.ö .r:l Dört yıldız Doğruluk r:ı 
~~ üç :ı n • - c o - Simit == Ri " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
C"I (.>-

üç [' .. " 
Simit .. --ı 

Liverpol Telgrafları 

''"'~ 1 

Kambiyo ve Para 
9 / 6 / 1938 iş Baukasıncfon alınmıştır. 

ı•,ne 

l.ıreı Hazır 5 91 
Rayişmark --ı- ----10 Vadeli l. 5 Frank ( Fransız ) -r 35 --- 74 Vadeli il. 4 Sterlin ( İngiliz ) -s 93 

Hind hazır 4 -sg- -Dolnr ( Amerika ) - - -· 
_!26 ı-~ 

Nevyork -9 30 Frank ( iıwiçre-) 00 OD 

-----------------------------------------------------
Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12- 8, öğleden sonra 

2 --6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

or. Muzaffer Lo man 
f ç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 
başlamıştır. 

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

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 
1000 .. 5.000 " 

8 
" 500 n 4000 " 16 350 .. 4000 .. 

60 .. 100 • 6.000 
" 65 .. 50 .. 4.750 
" 250 . .. 25 il 6.250 
" 

435 32000 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnıı para biriktirnıiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Hükümet civarındaki Ulus Parkının taraça kısmı ve büfesi açık 

artırme suretile ve ihah~ tarihinderı 11 / Mayıs/ ~41 tarihine kadar ica· 
ra verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen icar bedeli 150 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 22 lira 50 kuruştur. 
4 - ihalesi 12 / Haziran 939 Pazartesi günü saat 15 de Belediye 

daimi encümen odasında yapılacaktır. 
5 - isteklilerin burasını işletmeğe muktedir vlduklarına dair ihale 

tarihinden en az bir hafta evvel Belediye encümenine müracaat ederek 
ehliyet vesikası almal~m şarttır. 

6 - Taliplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatları yatır· 
mak üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

28-1-5-10 10681 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak n.uı acaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Oivanyolu cüınhuriyet mektebi 
karşısında 

113-156 10116 Numara: 200 

Yepyeni bir 
VE YENi MÜSTECiRiN 

tesisatla 
iDARESiNDE 

i f t n 
Kaplıcasl faa iyete geçti 
. ..--· 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

Muhakkak ziyaret 

Göreceksiniz ki: 
ediniz 

ÇİFTE~AN KAPLICASI 

' • 

1 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengin bi:- tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılanndan kurtulmak ıçın 

Birkaç gununüzü burada 
. . . 

geçırınız 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

--- Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
00 Taş odalar ( 4 kısilik ) 
.75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi hanyo 

Büyük islifade!er görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan 'f apllcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10611 19 -

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanai Anohin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükfİnıet cadde~inde 

•• 
Om er Baş "" gmez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZlN , MAZOT VE MAKfNE YAGLARI 

T elcfon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 

56 

j Kozan icra Memur-
1 luğundan : 

C. H. P. Seyhan ltyöo 
rul Başkanlığındar.: 

Orozdibak arsası üzerinde C. 
Partisinin malı olan kulübe ~§ 
tırma ile satılacak ve ihalesa 1 
Haziran-939 Perşembe gün.:; 
(17) de Parti binasında yapı_I~ 

1 
1 
1 

1 

Kozanlı Helvacı oğlu Akife Ko 
zan Sulh mahkemesinden aldığı 

30-11-935 tarih ve 383-260 
numaralı bir kıta ilam mucibince Bu kulübeyi satın almak istı °' 

_ Kozanda mukim Cezairli Tayyip p d rr 
zimmetinde olan 285 lira 50 kuruş erşembe günü saa ( 17 ) e ıd 

binasına gelmeleri ilan olun~ .J 
masarifi muhakeme ve fcraiye alın- ;;::-' 

ması için borçlu Tayyip evvelce Doğum ve Çocuk bald 
haczedilen ve 540 lira mukabilinde 
Kozan Ziraat Bankasına birinci de· evi Baştabibliğindeıı: 
recede ipotekli bulunan Kozanın Müessesemizin bir senelik; 
Hacı Mirzeli köyünde vaki şarkan cek ve yakacak ihtiyacı açık 

· Keli Şimalen göç aştığı yol garben meye konulmuştur. , 
köy yolu cenuben köprü caddesi ihale 17-6-939 tarihinde~ 
hudutlariyle mahdut ve tapu kaydi hat müdürlüğünde yapılacaktı'·; 
mucilıince 100 ve vaziyet sırasında i name müessese baştabipliğinde 
bilmesaha 300 dönüm olduğu an· rülebilir. 2-6-10-14 10~ 
!aşılan ve beher dönümü ikişer lira ;,i 
kıymetinde takdir edilen .bir kıta YENi MÜSTE'CIR iDARE 

tarlanın 32 de on hissesi ve yine 
kayden Hacı Mirzeli köyünde gös
terilen ve vaziyet sırasında Kozanın 
Aslanpaşa mahallesinde olduğu an 
la\)ılan ve şarkan yol şimalen Ökkeş 
ve lsmail ve Ağop ve Astor ve Ge
çici oğlu Abraham tarlaları garben 
Geçici oğlu Abra ham tarlalaı ı Ce· 
nuben Artin ve arkadaşının sınırla· 

rındaki müceddeden açılan yol ile 
mahdut ve beher döniimü ellişer 

Yepyeni Tesisat fi 

ınükemrnel konforl• 

İstanbul Oteli 
==============;::::::::;~ 
Müşterilerini meııı1 

edecek her türlü e'/5 

haizdir. 
lira kıymetinde bulunan ve arsa ha· Yeni müsteci~ 
line inkılap eden diger bir kıta tar· ı Hilmi KuŞ' 
!asiyle yine Kozanın Çalaktepe mev. 12 .1 
kiinde şarkan yol ile Gök Minas '------------
tarlası Şimalen tarik Garben kasar· bağ haline getirilen ve kezal~ 
cı oğlu Artin ve babıç Akoğlu A· rinde muhtelif mevkilerde • İ 
gop pağları cenuhen kola Scrkis ağacı bulunan ve ayrıca iska:., 
hudutlariyle mahdut ve iizeıinde lecek bir ev ve bir su ku~ J 
muntazam iki odalı bir ev ve çar· ihtiva edtn ve heyeti umumıY ki 
dak ve etrafı muntazam bir surette 450 lira kıymet taktir edifel1 
yapılmış bir kuyu ve üç tut üç ba· lik bir kıta bağının bilmüzayid.~ 
dem ve üç incir ve bir zeytun ağa· ruhtile 24 5 939 tarihinden ;tı9 
cı bu un an ve her ne kadar tapu fa ! 40 gün sonra yani 4 teınmuı t 
dört dönüm o ıarak mukayyet ise de tarihine raslayan salı günü sa;_, 
bilınesaha 75 dönüm oldugu anlaşı- l den 16 ya kadar birinci arlı ;' 
lan ve heyeti umumiyesine 150 lira yapılarak vailen~ pey işbu rtıf 
kı vmet takdir olunan bir kıta bağ parça eraziye taktir edilen kıf ~ 
ve yine Kozanın Çakalpınarı mev· yüzde yetmiş beşini buldugu ~~ 
kiıııde şarkan yol şiıualen S•Jltan de en Çf)k artıranın üzerine 

1
" 

bağı garhen say cenuben Honan ba si İcra kılınacaktır. Şayet "j, 
ğı budutlariyle mahdut ve üurinde pey işbu gayri menkullere ~ak tıJ 
bazı ufak tefek meyva ağacı bulu· dilc-n kıymetin yüzde yetmıt , 
nan ve 40 lira muhammen kıymette bulmadığı taktirde son artıra~ 
olan 12 dönüm kezalik biı kıta bağ , ahhüdü baki kalmak üzere ti 
ile yine borçlu Tayyibin uhdeyi ta· j ikinci ;:ırtırmaya çıkarılarak 4 

sarrufuncla bulunan ve hiç bir tarafa muz tarihinden itibaren 15 ıii" ı 
. "' ilişikli bulımmayan Koz.rnın Aslan- de y<inİ 19 temmuz çarşarl1 tf 

pa~a mahallesinin Kızılyazı mevki· nü yine a}ni saatta en çok •' r 
indt kain şarkan yol garbrn Şakir nın üzerine katiyen ihalt'Sİ icr;, 
iken halen Hacı Mirzeli yoıu şima· lec~ktir. nu erazinin satışına ~9 
len kuyumcu Bünyamin iken hall"n tırma şartnamesi 1 Haziran 9 ıJ 
Tatarlı Mahmut tarlası cenuben Is- rihinden evvel herkesin gö'~,; 
mail tarlasiyle mahdut ve beher dö· ce~i bir şekilde Kozan icra 
niimii 15 lira kıymetinde olduğu an · sinde açık bulundurulacaktır· J 
laşılan 120 dönüm tarladaki borç- Bu erazinin satışında dot' f 
!unun altıda bir hissesi ve tapu kay· tün masraflar ve bil h1ssa .,er jt 

dına nazaran Kozanın Aslanpaşa sum vıı: dt>llaliyenin müşteriye;_, 
mahallesinde ve Kozan Saimbeyli laca~ı ve satış bedelinin ihale ,, 
şosası üzerinde vaki şarkan koca müştl'rİ tarafından p~~inen -~~; 
oğlu Agap tarlası şimal~n tarikiam ve tediyesi meşrut oldu~u gı 
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garhP-n Abraham tarlası cenuben terilerin işbu eraziye tahrnin :,ıi 
Kasarcıyan Melih tarla.,1 hudutlariyl~ ve yukarıda zikri geçen kıyıtl ,,l 
mahdut ve tapu kaydına nazaran al yüzde yedi bu~uğurıu evvel e ıeti' 
tı yüz arşın olup halen üzerinde her depo etmeleri aksi halde pe~ııl 
ne se.hebe istinat etti~i belli olma· kabul cciilemiyecegi meşrut ,.,, 
dan aher bir şahıs tarafından bir muştur. icra iflas K. 126 ırıct il, 
bir ihbs edilmiş olma~ına mehni sinin 4 üncii bendi mucibinced,,ıl 
ancak iizerine ıki dükkan yapılabi· sahibi alacaklılarla diğer alak~1,1 rı1 
lecek bir şekilde atmış yedi buçuk gayri menkul üzerindeki ha~ il İJİ 
arşın bir mahalden ibaret bulunan sııile faiz ve masrafa d~ir 02~ f 
ve tapuda tarla ve halihazırda arsa alarını evrakı müsbitelerıle ıe~ i" 
haline inkılap rden ve heyeti umu. İçinde icra dairesine bildirrJlt ,i~ 
miyesine 30-35 ?ira kıymet tahmin edip aksi halde hakları tsJ>ll dl~I 
edilen bir kıta arsa . rile sabit olmadıkça satış ~~fi 

V payla~tırılmasından hariç ka 10ıııP~ e yine Kozanın uzun pınarı d O'. · mezkür madde iktizasın an 1.,., ·; 
mevkiinde şarkan lussıye ve şerik- k"I . d . · de t• 1" fi 

şe ı ve şeraıt aırasın .1 ı.te~ leri tarla:;ı şinıaleo ve garben Gra- t•' '' 
!arın yukarıda gösterilen .Je 

goz bağları ve cenuben Dikran yıo 
ustcl bağı hudutlarile mahdut ve bulundurulacak olan ~üz• Jab•. 
tapunun 29 numarasında mukay· yimesine p~y vermeler• ve eıı11 
yet ve kayden 4 dönüm vaziyet sı· yade malu.n-:ıt almak ist;! be'"/ 

39- 307 ~osya numarası ı=.ıı 
rasında yapılan rnesahada dokuz ı I"" için daireye muracaatlar 
dönüm olduğu tahakkuk eden ve · 0730 nuı. 1 
üzerinde 85 adet kemale gelmiş ··d~,ii 
incir ve 25 adet badem ve 25 adcı Umumi neşriyat ınu •• 
nar ve iki dönüm ınahaJline iki yüz Macid GüçlıJ -'. 
kök üzüm kütüğü dikilerek hakiki Adana Türksöıü;111stl'' ____ .__. ___ ~-"'..,.,,.. 


