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Paris : ·•.•.- Hariciye nazırı Bon
bııgiin ayan hariciye encümeninde ha 
rici siyaset hakkında geniş bir bey&
nat yapmıştır. 

ispanya hakkında, Fransa'nın jor 
dana anlaşmesını sakınane bir surette 
tatbik elliğini söylemiş ve ispanya 
ile daima iyi komşuluk münasebetle· 
rinde ve dürüst teşriki mesai siyase
tinde bulunulacağı ümidini izah eyle· 
miştir. 

Rusya ile yapılmakta olan müza· 
kerelere temas eden Bone bazı alaka 
dar devletlerin husus! vaziyetlerti do 
layisile daha bir takım müşkülatın 

mevcut olduğunu ve fakat hükumeti· 

ni.n mtizakereleri süratle neticelendir
mek için hiç bir gayretten geri dur
mıyacağını bildirmiştir. 

Türk . Fransız görü,melerl 

Müteakiben Bone, Fransa ile Tür 
kiye arasında yapılan müzakereleri 
mevzubahis etmiştir. 

Hariciye nazırı bu müzakerelerin 
ikı nevi olduğunu söylemiştir. 

Biri Turkiye ile Suriye arasındakı 
arazi meselerinin kati olarak halline 
diğeri de Türk Fransız karşılı h yar 
dım d~klarasyonuna aittir. 

Bone, birıbirinden ayrı olarak ya 
pılan bu müzakerelerin intaç edilmek 
üzere olduğunu söylemiştir. 

Bon, Fransan'ın harici siyasetini 
şu suretle izah etmişiir. 

- Bazı ecnebi gazeteleri Fransa 
nın ve lngiltere'nin siyasetini bir çem 
ber siyaseti olarak göste,.mekle ka· 
ti yen ha ta ediyorlar eger çember teh 
didinden şikayet edecea bir memle· 
ket varsa o da Fransadır hakikate 
Fransanın siyaseti hiç değişmemiştir. 

Fransa hiç bir kimseyi tehdit et· 
ın•yor ve Avrupa'da hegemonya da 
araştırmıyor onuu yegane hedefi Av 
rupa sulhunu korumaktır ve bugün 
büyük bir ehemmıyet yerdigi yardım 
taahhütlerinin de bundnn başka bir 
hedefi yok turr 

Yeni formül yarin Mos
kovaya gönderilecek 

.. ' 

Yeni noktainazar üzerinde ted
kikat hala devam ediyor 

Paris : 10 a. ~. - Figaro gaze
tesinde Sovyetlerle cereyan eden 
müzakereler ve Lord Halıllaks'ın nut· 
ku hakkında tefsiratta bulunan Oor
messon, Halifaksta Daladier'nin nu· 
tuklarını mukayese ede"k bunların 
temamen birbirine benzediğini kay· 
dediyor ve diyor ki : 

Ha lif aks, lngilteı enin artık kabul 
etmemeğe azmetmiş olduğu şeyi tes
bıt edıyor, zira beynelmilel anlaşma
lar müstemirren ;istihfaf edildiği ve 
zayıfların hudut ve istikhilleri kuvvet• 
liler tarafından ihlal edildiği müddet
ce Avrupada hayat ve mevcudiyete 
ımkiin olmadığını bildiriyor. Buna 
mukabil Halifaks, lngilterenin millet
ler arasındıı daha i}i hayat şartlarına 
hadim olmak için daima yapmağa 

amade olduğu şeyi bildirmiştir ki Da· . 
ladier de ayni lıkri müdafaa etmiş· 1 
tır. 1 

Pelit Parisien gazetesinde Bour· 

gues : "lngiliz askeri tedbirlerinin her 
gün daha büyük mikyasta inkişafı , 
başlığı altında neşrettiği bir yazıda 

lngiliz hiikümetinin Fransız hüküme· 
tile temamen mutabık olarak, bu 
silahlanma siyaseti hedefinin barışın 

muhafazası olduğur.u ehemmiyetle 
kaydettiğini bildiriyor ve diyor ki : 

işte Halıfaks nutkunda bunu bil. 
hassa kayıt ve işaret etmiştir. Hali. 
faks'ın nutku, lngilıerenin yıllarca at· 
zu etıiği ve fakat Almanyanın hala· 
sı yüzünden muvaffak olamadığı 
"mihver devletlerile ·teşril..i mesaı,, 

ye kapuyu açık bırakmaktadır. Bu 
lıir barış jestidir fakat ayni zamanda 
bir ihtar 

Populaire gazetesinde brosso 

lette, Halifaks'ın "demokrasilerin 

mihveri çemberlemek istediR-i hak· 

kındaki kampanyaları ret etmesini 

tasvip edı:rek diyor ki : 

- Gerisi üçüncü sohifede -

1 

S abiha Gökçen 

Bir hava 
filomuz 
Adana da 

On bir tayyareden mürekep bir 
Türk Kıışu hav• filosunun yurd hava 
sında 4000 kilometrelik bir Türneye 
çıka ağını yazmıştık hava filomu7. bu 
gün Ankaradan uçarak şehr'mize ge 
lecektir. Filomuz gençlik tarafından 
törenle karşılanacektir. 

Asfaltta bir 
bir kızı 

otomobil 
çiğnedi 

Türk kuşu filosu Adanaya muva 
salatında şehrin üzerinde maharetli 
cçuşlar yapacaktır. 

BELÇİKA'NIN 
BİR KARARI 

Neriman 
şöför 

tedavi 
Nedim 

Dün Asfalt yol üzerinde ge-
ne bir otomobil kazası oldu. Y eniis

tasyondan yeni otele doğru gelmekte 
olan, şoför Osman oğlu Nedimin ida
resindeki kaptıkaçtı, o sırada yolun 

kenarından gitmekte olan Hüseyin 
kııı 17 yaşlarında Neriman isminde 
bir kıza çarpmışllr. 

Neriman atır surette 1 
mışhr .. ii.d' yera an~ 

. . ıı.c mahalline yetişen polis 
vazıycttcn bcledı.veyi haberdar etmiş 
imdadı ıhhi oton1obili gelerek yaralı
yı almış. ve .. Mc~nlckct haslancaıne sür
atle götiırmuştur. 

Neriman derhal tcd.ıvı aliına 
ış ve bilahare dışarırla tcd.ıvi. i 

:aıınnı, n oldus;unddn evin~ ndklcdıl 
ınuııı .. u 

altına alındı, 
yakalandı 

mistir. Suçlu şoför Nedim zabıtaca 
yakalanarak derhal adliyeye sevke
dilmiştir. 

T ecavüze 
si lahla 
mukabele! 

Doktorun verdiği rapora göre, l:lrukcsl: 1U a.a, - Bnp•ckil Pi-
Nerimanın yarası on gün sonra yeni- erlot dun mebu•an meclisinde muhim 
den muayenesini icabettirecek bir bir nutuk irat etmiştir. Nutkunda 
derecede bulunmaktadır. Bclçika'nın istiklal siyuetini tarif 

Turk SözU - Birçok defalar eden başvekil. ancak hnyat.i menfaat· 
yazdık. Ve dedik ki, eğer bu cııı:ldc ların do~rudan dogru~\·a tehdit ede-

cek oJıın bir {ccavU7. vukuu halinde 
u_71crin. df" şoförlerin çılgınca gidif, gc· B I k 
ı ı c çi a'nın siliihıı. snrılnc:ıg-.n1 hc.'\·an 
''J cr ı mcncdilmcı:: ve aııkı bir kontro- · k · ' la. t"b· etnu. ve o. t:ri ıtt.ifak ı n formUlflnucn 

a 1 tutul ma~so. feci knz.nlnrın 
:1uhuru rnuh kk k v~zgcçcn Belçikn'n ı n Avrupa. ve Af· 
aılS 1 . , . n n tu·. J)unku knır:a bu rikndaki bU(Un hududlaı·ını n1Udnf:uı 

z er ı mııt ı acı l · 
llt·I ı· ur surette i .. bnt etti. hu-.uoı;undnki karnrını ilan c_ylcınh•tİr. r\ 1 \ C Vl1 ~ı\l t ~ 
lıirlt·rl~ . 11 unu:r•n nlacnğı l~d- Ba.,vt·kil, f:Jt·lçikn'nın '>cynclmi-

~ cıu ''"ni k t ., . 
• çılcc · · · a;ıa arın OnUnc., Jel tali' U hakk11ıtla bugUnkU \"Rti)·c· 

~.11.u uuıu,...oru •. 
• tt ··or~ AJm-anya, İu.:ılt(.rt: Yı.. Fron-,a 

lfıorılau bır {.!iiıiinü~ 

---
FUARDA 
HAZIRLIK 

-----
, - ~-....J'~ ........ ~"·~< !>...._ .... ~...._~~ ~._,.... ( 

H TÜRKiYE-iNGiL TERE~ 
Çalışmalar çok hararetli 

bir safhaya girdi 

lzmir : 10 - Fuar çal I 
YENi 

ı~n1a arı 

S<'n gUnlerdc çok brar•lli bir ,af
hl\ya. girmiştir. 

J-t""uar bu sene, Bl\sn1ahanc 
dan ve parkına na.zır olar:ı.k 
ıııakta. olan _\'eni ,~,.. Lu'" uk H 
kapısından açılacaktır. - llu 

nıc.v· 

.rnpı t

Eylul 

Pek yakında bu istişarel~r 
muvaffakıyetle neticelenecektı r 

suretle ) 
loıar. l ... oznn ,.c ·)o ı\·•u·lo k 1 

Londra : 10 a. a. - Lord· 
far Kamarasında bir nu. 
tuk aöytıyen La d Hallfakıı 
ezcümle deml•tlr ki : 

.. • - ı:> ·~ .., apı!>Ul< an 
ba~ka, ycnı oriJİnal lıir knpı tlaha ka· 
zann1nktadır. Çunku kapı, Uç kattır 

.~c ikinı;i kat. gazino ve loknntndır. 
larasada oturanlar, hcın fuarı hem 

<l,.e .l zn1ir in li.'lsınahanedt..•n itibaren 

l\.adıfekaleyc kadar oJnn digt•r kısmı 
ile civarını 0 ört:tek1crclir. 

.. _ MUstakll Avrupa mit· 
tetterlnln tek taraflı bir 
hareket neticesinde mah 
voldukıarı günler artık 
geçmiştir • . 

TUrklye ile yapılan mü· 
Fuarda \:içek , ..... oı·ınanlı;:!a aza· 

nıi itina g<.i-.tcri lıuektedir nı~kc:nl!Pcl ) 

bir gU( hah,·c~i kurulmu ... lut• R··n•• . 1 ~ 

zakereıerln ilk safhası 12 

Mayısta mesut bir netice. 
vermlftlr· • Yeni ıatışare-

11 etle davam 
şarelere faa Y 1 

I . · ' 0 .. vc:n <.. 

güller bahçe<lekı kamerivcılcn . yavni' 
yavn-;; yUkselnıeğc bal'laını~tır ha.lıçede 
tek çift kant.•pt..·lcr vardır hu kanepe::· ~ 
lcrin vnni basında. her , .. b·h . I . J - · · •• ·· 'a >ız· 
zat reis \·ahulıl• 1 ~ • .... memur ar tarafından 

adllmektedlr · Pek :~s~tl:: 
zaman zarfında 
ralarln muvaffakıyetle ne· 
tlcelendljilnl bildirecek va· 

umıt edl· 
zlvette oıacajjımı Hazcte ve kitap konan le.uçuk nlikva~ 

la birer kutupnnecik ihdas edilınh;tir 
' . 

. l la."vn~at bahçesi gittikçe geniş-
letılmcktedır Aydın cİ•arına biri er
kek biri-dişi iki kaplan .)'nvrusu Ya

kalannnş vt: fuar kon1ilesincc 1t;tırı 
n_luınuşt.ır l:ıugunlerde şt:hrimize gcli- j 
rılccektır hayvanat için Alnıa.n\'a.dan 

t•r. 
bir mUtchaı;;sı~ cclbi<le knrarlo. .. lırıl 1 

~ , ınış 

yorum • " Blrllill ile 
Sovyetler h k 

yapılan müzakereler a -
kında Lord Haflfaks fUn· 

ları söylemiştir : 
e cenev-

"- Parls'te v 11 
re'de Fransa hUkOmetl ~ 
va Sovyetler Slrllill elçls 

Bohamya Mor avya hadisesi 

•• 
Olen bir A man için 
Koparılan kıyamet ! 

300 kişi tevkif edildi 
Prağ : 10 a.a. - Kladno'da •h ır 

Alman çavuşunun öldürülmesı üzerine 
Alman ma~·:amları katilı bulacak olana 
30.000 markalık mükafat vadetınışler
dir. 

Çek Başvekıti gener•t Atois Eli•s 
tahkikata iştirak etmek üzere bu sa· 
bah Kladno'ya hareket etmiştir. 

tar.n~,~~:~ k.iB:~ç~::y~
1 

::.~~<nbi:nrha~:::e / 
lcrın hıç bu· muteknbilıycte mU..,tcnit ı 
olınadı 1nı ta~ı·ih etmiştir. 

. Pil•rlot., l~clçika'nın ordulaı·ı t.cık-
vı_y~ t.•ln1ck sur~tİ\ le İo,;til<.la"I" . . I · ını cnın 1 -
vc{lt.• bnlundurnıak İrin I I 

l ... nıcnı c \t.lı j 
ça 'Jma.,a Javt.t tlı:nı J lır. ~ ··~ 

· • Çe~ ferle Al· 
daha cerey•n etınıştır. • ş 

rafından kazanını• 
manlar, çekkrf t;bol maçının neticeleri 
Prağ" Beri•_'.' u . etınekte idıler. 
hakkında munakaşa .'etlerini izhar ede 

Ç ki m··mnunıy 
e. er 1 - askeri birdenbırc ta· 

rk en bır A man 
b 1 çekmışıır. ancasın .· t bancasını almış· 

Çekler, askerın •. ' .... 
d askerın yuzu berelen · 

la d llıı ara a . · r ır. k ndan çıkaran . . ~r bancasını ını 

dmıştır . . 
8 

'·erin de derhal silahı al>n 
ıjter bır as• . ı 

t P l·s b.•rkaç Çek tevkıf ctmış 1 mış ır. o ı , 
ve restvranı kapatmıştır. 

Bcrlin : 10 a.a. -:Havas ~ Bohem 
Y• ve Moravy;ı'dukı Alman uınunıı va 
lisinin Kladno hacliscsı h.kkındJki lcb 

- Gerioi ıkıncı şdhıfcde -

ile yapılan müzakereler· 1 
den sonrıı Moskova'ya ba
zı takliflerd• bulunduk • ~ 

Savyetler Btrllğlniu ha· ; 
rlclye komiseri beyanatta {,· 
bulunarak bu tekllflerln { 
hUkOmettnl dUfUndUrdU • 
ğUnU itiraf etil . Halledlla· 
cek bir veya iki mUfkUI 
katmıştır • bunların en mü· 
himl sattık devletlerinin 
vaztyetldlr • BütUn bu mü· 

zakereler esnasında ln-
g lltere hUkQmetl , Uçüncü 
devletlerin taıeplerlnl isaf 
etmek gayesini gUtmu,. 
tUr • Fakat teminat istemi· 

yen memıeketıere bu ta· 
mlnatı zorla tahmil etme. 
nln dogru olduğuna kani 
dejilitz. Ayni zamanda Sov

yet hUkOmetınln kendi em· 
niyeti noktasından kom· 
fularının lsti.kllllne karfı 
allkaaızJık göateremlye · 
cejjlnl itiraf etmeliyiz • ,. 

Suriye kabinesi 
hala kurulamadı 

Halep ı 11) ( Türksözü muhahi· 
rinden ) - Şamdan gelen haberler, 
kabineyi teşkile memur edilmiş olan 

eski başvekillerden Ata Eyyubi'nin 
so,letliğı bütün '"esaiyc rağmen bt
nüz kabineyi kıııınaga mııvalfak ola. 
ınadığını hildırııwktedir. 

Son gelen !:uııyc gazetelerine 
göre kabınenin teşkıli öyle zannedıl
dıği gibi kolay olınıyacaktır. Çünkü 
Fransız yüce komiserinin ileri sürdü· 

~Ü ba7.ı kayıd ve ş ırtlar vardır ki 
bunlaıın kabulünden evvel her hangi 
bir kabınenın teşekkülüne müsaade 
edilnııyucktır. Bu şartlar arasında 

yerli polis ve jandarma kuvvetlerinin 
Suriye hükumeti emrine verilmeyip 
Fransız'larda bırakılmak ıslenılmcsi de 
vaıdır. lkıncı mÜhinı bir şart da vi· 
!ayetlere ademı meıkeziyet usulüne 
yakın bir idare şeklı verecek olan 
muhafıılıklar nizamnamesinin derhal 
lalbık edilmesi keyfiyetidir. 

Maanıafi vaziyetin şu bir iki gün 
içinde ınki,al cdccc~i muhokkak ad· 

d~dilıyor. 
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Paralarımızın 
paralarımız • ve yenı 
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Sovyet alimleri bull 

çaresini buldul-' 

Yeni 500 
kupürler 

1000 liralık ve 
tedavüle çıkarılıyor 

Büyük paralarımızın evsafı 

Ankara : a. a. - Türkiye Cüm-
huriyet merkez bankasından : 

1 

Türkiye Cümhuriyet merkez 
bankası hakkındaki 1715 numaralı 
kanunun 17 inci maddesinde yazılı 
selahiyete müsteniden bankamız 30 
kanunuevvel 1341 tarih ve 701 
numaralı kanun mucibince basılmış 
olup halen tedavülde bulunan ka
ğıt paraları tebdile karar verdiği· . 
ni ve beşliklerin 15 teşrinievvel 1 

1 

1937, yüzlüklerin 1 mart 1938, el-
liliklerin 1 nisan 1938, onlukların 1 
16 mayış 1938 ve 2 112 liralıkların 
da 25 nisan 1939 tarihinden iti ı 
baren tedavült! ~çıkarılmaya başlan 
dıfrı P bundan evvelki ilanlarımızla 
bildirilmiştir. 

15 haziran 1939 tarihinden iti· 
baren yeni 500 ve 1000 liralık ku· 1 

pürlerin de tedavüle çıkarılması ma. , 
liye vekaletile müştereken karşılaş- 1 

tırılmıştır. Bundan evvel çıkarılan 

kupürler için yapıldığı gibi 500 ve 
1000 liralık kupürlerden tedavüle 
çıkarılacak miktar mukabilinde mü 
tedavi! banknotlardan ayni miktar 
tedavülden çekilecektir. 

Boğazdan bir kısmını ihtivs eden 
bir Peyaj vardır . Bunun sağında 
hafif penbe renkte bir daire vardır. 
Banknot ziyaya tutuldu~u zaman bu 
daire içerisinde Atatürk'ün filigram 
şeklinde baş resimleri görülmekte· 
dir. Çerçevenin alt iki köşesinde 
" 500 ,. rakamlan vardır . 

On ve arka çerçeveleri Türk 
tezyini sanatından alınmış motiflerle 
terkip edilmiştir. Banknotun her iki 
tarafı " Taydus • tab'ıdır. 

1000 llrahkları eb'ad 
ve evsafı 

Eb'ad : 9,5x20,5 santimetredir. 
Vasıfları: 
On yüzü, "rektoru,, banknotun 

esas rengi arduvaz mavisi, zemin 
fonu hafif mavi ve pcnbedir. Orta 
sına yeşil, mor, ve kahve renklerin· 
den mürekkep bir rozet vardız. Ke. 
nar çerçevenin üst ortasında uzun 
bir müstatil içerisinde ''Türkiye 
Cümhuriyeti Merkez Bankası,, ya· 
ziları ve üst iki köşesinde yaprak 
şeklinde iki madalyon içerisinde ve 
iki satırda "1000 Türk lirası ra. IJ 

kam ve yazıları vardır. Orta zemin 
nin sağ tarafında siyah renkte 
Atatürk'ün resimleri ve ortadaki 

15 haziran 1939 tarihinden iti
bartn halen mütedavil SOÖ ve 1000 
liralık banknotlar üç sene müddet· 
le mecburi olarak tedavül edecek 
ve bundan sonra kanuni müruru 
zaman müddeti nihayetine kadar 
yani 7 sene daha merkez bankası 
gişelerinde tepdil edilt>cektir, Yeni 
500 ve 1000 liralık ba lknotların 
evsafı aşagıda kısaca gösterilmiş· 
tir, Banknotun aslını görmek isti
yenler bankamız ve diğer bankalar 
giş elerine müracaat edebilirler. • 

500 llrahklarm eb'ad ve evsafı 

Eb'adı : 9X19,5 santimetredir. 

Vasıfları : 

' roze.tin üzerinde "1000,, rakamı ve 
bunun altında "Bin Türk lirası11 ya· 
zısı ve bunun altında da iki satırda 
"1 1 Haziran 1930 tarih ve I 7 !5 
numaralı kanununa göre çıkarılmış· 
tır,, ibaresi vardır. Bu ibarenin al· ' 
tında ild tarafta ve üst çerçevenin 
iki tarafında siyah renkte bankno 
tun st'rİ ve sıra numaraları vardır. 
Alt seri ve sıra numaralarının al· 
tında banka Umum Müdür ve Umum 
Müdür muavininin unvan ve imza. 
ları bulunmaktadır. 

lmzal:1rın bulunduğu orta kısmın 
fonunu ufak yazılarla yazılmış mü. 
kerrer "Türkiye cumhuriyet merker 
bankası 1000 bin Türk : lirası" iba 
releri teşkil etmektedir. 

On yüzü : .. R~ktosu " Zeytuni 
yeşil renkte olup orta zemini hafif 
penbedir. Ortasında yeşil , penbe , · 
mor ve zeytuni renklerden müte
şekkil bir rozet vardır. Kenar çer
çevenin üst ortasında uzun bir ma 
dalyon İçerisinde " Türkiye Cüm· 
huriyet 'Merkez Bankası " yazıları 
ve iki üst köşelerinde yaprak şek 
!inde iki madalyon içerisinde ve iki 
satırda " 500 Türk lirası " rakam 
ve yazıları vardır . 

Orta zeminin sağ tarafında Ata · 
türk'ün resimleri ve rozetin orta· 
sında iki satırda " 500 Türk lirası • 
rakam ve yazıları ve bunların al· 
tında da gene iki satırda " 11 Ha
ziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 
kanuna göre çıkarılmıştır • ibaresi 
vardır. Rozetin üst ve ait yanlarında 
koyu kırmızı renkte şeı i ve sıra nu-

1 
maraları , alt seri ve sıra numarala.
rır ın altında d11 Banka Umum Mü
dür ve Umum Müdür Muavininin 
unvan ve imzaları bulunmaktadır • 1 

imzaların bulunduğu banknot kıs
mının fonunu ufak yazılarla yazılmış 1 

mükerrer " Türkiye Cümhuriyet 
Merkez Bankası 500 beş yüz Türk 
lirası .. ibareleıi teşki1 etmektedir. 

Arka yüzü : "versosu" asas ve 
Fon renkler ön yüzü aynidir. tezyi · 1 

nat çerçevesinin üst odasında ve 
1 müstatil içerisinde iki satırda "Türk 

iye cumhuriyet merkez bankası ya· 
zısı ve alt ikı köşesinde madalyonlar 
içerisinde "l 000" rakamları ve bu İ 
rakamların aralarında "Türk lirası" \ 
yazıları vardır ortada Ankara emni
yet abidesinin cepheden görünüş res 
mi ve bunun sağında h .. fif penbe ren 
kte bir daire bulunmaktadır ki bank 
not ziyaya tutuldugu zamon bu yu 

Arka yüzü: " Versosu .. ön yüz 
rtnginin aynıdır . Tezyinat çevresi· 
nin üst ortaaında bir müstatil içeri· 
~inde iki satırda " Türkiye Cüm· 
huriyet Merkez Bankası ,, yazısı ve 
yazının biraz aşaiısında sağ ve sol 
açıklarında iki madalyon içerisinde 
ve iki satırda .. 500 Türk lirası " 
rakam ye yazıları vardır. Çerçeve· 
nin ortasında lstanbul Boğazındaki 1 

Rumeli Hisariyle karşı ciht tleri ve 

,.. 
1
--;-0 N 0 N 1 

ADAMI 

-------
Bir harb vu~ 
kuunda ı i 
zim de dahil 

olduğumuz sulh cephesinin müttefik 
orduları kumandası Fransız generl\
line tevdi edilecekmiş. 

Fransız kuvvetlerinin yüksek ku 

mandası genaral Gamdin (Gamlen) 
e tevdi edilmiştir. 

1872 de doğan general Game· 
lin, bir zahitin o~ludur. Geçli~inde 
ressamlığa heves ederdi. Saint- Cyr 
mektebin den neşet etmiştir. ilk va· 
zifesini Cezayirde aldı. 

Cezairin ve Tunusun haritasını 
çıkarma işinde tevzif olundu. Harbi
ye mektebine alındı. Burada müs
takbel mareşal F och kendiıtine pro 
ft"sörlük etmiştir. 13 üncü ordunun 
erkanıharbiyesinde çalıştı . 

Ar;keri vazifelerinde devam e· 

, ____________________ .... ____________________ I~ 

Dün geceki 
gardenparti 

Çok ihtişamlı ve 
neşeli oldu 

Beden Terbiyesi Seyhan Böl· 
gesi tarafından dün gece Atatürk 
parkında verilen garde-nparti çok 
ihtişamlı ve neşeli olmuştur. 

Havanın oldukça serin gitmesine 
ratmen gardenparti kalabalık ol· 
muştur: 

Adanamızın iki güzide san'at· 
karı tarafından hazırlanan dekorlar 
bilhassa davetlilerin alakasını ve 
hayranlıklarını celbetmiştir. 

Gardenparti gt>ç vakta kadar 
devam etmiştir. 

Bürücek talebe kampı 

Haber aldığımıza göre Bürücek
te açılması mukarrer talebe kampı 
haziranın 25 inde faaliyete geçe 
cektir. 

Buğday mübayaası 

Hastabakıcı ve 
hemşireler okulu 

Vilayete gelen bir yazıda, ordu 
ihtiyacını karşılamak maksadile 
Kızılay hastabakıa hemşireler okulu 
nun açılacağı ve bu okulda 15 ey 
lulda derslere başlanacağı bildiri) 
miştir. 

Burada!l mezun olacak kizları
mız askeri hastanelerde vazife göre· 
ceklr:r. mecburi hizmeti bitirdikten 
sonra dilerlersa isledikleri sıhhi mü· 
essesede vazife alabileceklerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde Gökyüzü açık, 
hava haf ıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 25 dereceyi bulmuştu. 

Köy tedrisatı 

Haber aldığımıza ıöre, Maarif 
vekaleti, teşkilatına yeniden bir köy 
tedrisat umum müdürlüğü teşkili· 
tı ilave edecektir. Du hususta bir 
proje hazırlanacaktır, Köy tedrisat 
umum müdürlüğüne şimdiki ilk ted· 
risat umum müdürü Bay lsmail 
Hakkı Tunguçun getirilmesi muhte· 
meldir. 

Haber aldığımıza göre, Ziraat 
bankası bölgemiz buğday mahsu· 
!atından mübayaa yapmak kararını 

vermiştir. 

İdman Yurdu - Tarsus 
maçı bugün yapılacak 

Buhamya moravya 
hadisesi 

Şehrimiz idman Yurdu futbol 
takımı ile Tarsus idman Yurdu ta· 
kımı arasında bugün Tarsusta bir 
maç yapılacaktır. Muvaffakiyetler 
dileriz. 

Seyhan - T oros maçı 
bugün stadda yapılacak 

Seyhan Adana spor kulübü "A,, 
!akımı ile Toros spor "A,, takım · 

, ları arasında bugün şehir · stadın 
da lik maçı yapılacaktır. 

Yeni Mersin valisi 

Mersin valiligine tayin edilen Ağ 
rı valisi Bay Burhan Peker, haber 
alındığına göre, AgrıJan ayrılmıştır 
yeni vali Trabzundan, İstanbul ve An 
kara yolile Mersine gelecektir. 

varlak içerisinde Atatürk'ün filigram 1 
şeklinde baş resimleri görünmekte- 1 
dir. j 

On ve arka çerçeveler Türk tez . 
yini sanatından alınmış motiflerle ter j 
kip edilmiştır. Bankonut her iki tara 
fı "taydus" tab'ıdır. 1 

- Birinci sahifeden artan - · 

liği D· N. B. ajansı tarafından dış me 
mlekctlere mahsus servisinde neşrcdil
memiştir · Bu sabahki gazeteler, Al. 
manyan'ın Çekoslovakyada maru7. bu-

1 
lunduğu zorlukları açığa vuran bu teb 
liğden hiç bahsetmemektedirler. ı 

Kladno : 10 a.a. - Havas muha · 
biri bildiriyor : 

Alman makamları, kladno'da bir 
Alman jandarmasının öldürülmesi neti· 
cesinde himaye idaresi şefi Fon Noy 1 
ratın çıkardığı emirnameye bugün öğ- 1 

le üzeri bir zeyil :neşretmiştir. 1 
B1ı1 zeyle göre, katili teslim etmek 

için halka verilen mühlet 24 saat, ya- 1 

rın saat 20 y~ kadar :uzatılmıştır. 
Alman jandarmasını öldüreni ih. 

bar edecek olan şahsa verilecek mü· 
kafat, otuz bin marktan 100 bin mar· 
ka çıkarılmıştır, Kıırtilleri bilen, :tanı
yan fakat bunları ihbar veya teslim 
etmek istemiyen her şahıs idam oluna- 1 

caktır. 

Kladr.c halkı, tamamiyle dehşet 
içindrdir. Şehir, binlerce asker tara
fından İşgal edilmiştir . .5üngü takmış 

1 

askerlerden mürekkep devriyeler, 
yanlarında hafif makineli Jtüfcklerle 
svkakları gt'zmekt:: ve abİuka altın
da bulunmaktadır. Kahveler, gazino 
Jar ve lokantalar, Alman askerlerinin 
kontrolü altındadır. Alman ıdar i ma· 

Gn. Gamlin 
derken gen ar af Jof re ile tanıştı. Bu 
zat onu emir zabiti olarak yanına 

aldı. Aralarında ciddi ve samimi bir 
mesai arkadaşlığı teessüs etti. 

19 J 3 te, ordunun üçüncü erkanı 
harbiye bürosuna getiı ildi. Alman· 
yanın, Fransaya Belçika üzerinden 
saldıraca~ını tahmin ederek düşma

nın gi:zli planını doğru olarak keşfet 
miştir. 

Harp esnasında 1916 dca gene 
ral jofire'un erkiniharbiyesine alın · 
dı. Müteakiben ihtiyat orduları erki· 
nıharbiye reisiiğine getirildi. 

1917 de 9 uncu fırkanın kuman. 
dasını deruhtr. etti. Harbin sonuna 
kadar bu vazifede kaldı. BilhabH 
Noyon Önlerinde (Mart - Nisan 

191R dr), 5 inci ordunun mukabil 
taarruzunda (5 Temmuzda) ve Ves· 
le suyunu geçişte (30 Eylulde) ken 
dini gösterdi. 

1919 şubatında Brezilyaya gi· 
den askeri misyonun reisi oldu. Bu. 
roda fevkalade muvaffakıyet göstrr 
di. 

1 ~25 te Suriyeye göndeıildi. 

Suadiye kışlası muhasarasını kaldırt· 
tı. O 'lene zarfında fırka kumandan
h~ı ile, general Gamelin, Suriye 
kuvvetleri yüksek kumandasını aldı. 
idaresindeki haı ckit 1927 yılına 
kadar ıürmüştür. Fransız mandası 

altındaki Yakın Şark memleketlerin 
de sükunu tesis etti. 

1927 de kolordu kumandanı ol · 
du. 1930 a kadar, Nancy' de 20 nci 

lşlianKa~n AClana şübe
sinde yaz 

iş bankası bu yıl ıJk defa olarak 
yaz mesai saatlarını tatkik etmege 
başlamıştır. iş bankasının bütün şÜ· 
~leri bundan sonra hergün sabah· 
ları saat 9 dan ondörde kadar, cu· 
martesi günleride 9 d3n 11,30 za ka 
dar açık bulunacal<tır yaz: mesai ıa 
atlerı 16 ey'ula kacfar tatbik edile· 
celctir. 

Münhal noterlikler 

Son zemanlarda muhtelif yerler 
de munhal noterlikler çoğalmıştır. 
Bunun için adliye vekaleti, imtihan· 
sız noter olmak hakkını haiz olan. 

Sovyetler birliği ilim ak•d' 
orta Asyanın çöl ve geniş steP

1 takalarını kıymetlendirebil~ek I 
lerini, senelerden beri, tetkık I 
tedir. Filhakika, bu stepler~.e .ıl 
otlaklar mevcuttur. Y.Jaız: .ı'i""'. 
cek tath au yokluğu, ~uralırd'J 
mikyasta hayvan ~tiştirme f 
tine set çekmektedir. Bu '.ıebtl 
su meselesi, birinci derecede t* 
mmiyet lcesbetmektedir. 

ilim Akademesinin bura!•'~ 
derdiği araştirma heyetlerinıll ~ 
larına, orta asya çöllcnnde ~J 
miyle yok detildir; Jakat ~ 
çok toprakaltı sularının üst it 
ları mühim mikdarda tuz ihtif' t 
mektedir. Mesela, Kara - Kudl~ 
nün merket mıntakalarınd a ~,,, 

lardan arzu edenlerin bu münhallere ı· d 20 ı 25 tuz ıtre e vasati i i 'I 
tayinine kar~r vermiştir. Bu müra· 
caatlar münhalleri dolduramazsa ım 

tihan açılacaktır. 

YENi NEŞRiYAT 

Havacılık ve Spor 

Türk hava kurumu genel mer· 
kezi tarafından çıkarılmakta olan 
bu mecmuanın 240 ıncı sayısı çık
tı. Tavl)iye ederiz. 

Çocuk 

Çocuk mecmuasının 142 inci 
sayısı dün çıkmıştır. Çocuklarımız 
için istifadeli yazılarla dolu olan bu 
mecmuayı tavsiyede l>ulunuruz. 

karolarının bulunduğu binaların önü· 
nde, askeı i kordon bilhassa 'sıkıdır. 

Alman askerleri, daimi surette 
toplanarı grupları dağıtmaktadır. 

Saat 11 ne Alman polisi bütün 
şehirde baskın mahiyetinde umumi 

bir araştırma yapmıştır. Bütün sokak 
lar tutulmuştur. Hiç kimse, ne ' şehre ' 
girebilmekte nede şehirden .çikabil· 
mektedir. 

Bohemya ve Moravyada razcte. 
Jer, bu mesele hakkında yalnız res· 
mi tebliğleri neşretmek emrini almış· 

tardır. . 
Prağ ; 10 a.a. - U.numi vali B. j 

Neurath dün Kladnoda isdar ettiği 
hükümleri şiddetlendirmiştir. 

Saat 20 den beşe kadar yalnız 

İşe gittitini veya işten dönüşüdü is · j 
bat edebilecekler sokağa çıkacaklar 

1 
dır. 

Derhal tediye edilmek üzere şeh 
re 500 bin kuronluk bir ceza 'tarh 
olunmuştur. 

Bütün belediye izasiyle pazar 
meydanında silahlarından tecrid olu . 
nan Çek polisleri hapsedilmişlerdir. 

yani bu sular, Hazer denizi td tİ 
dan bir buçuk iki misli dah• 
dur. ~ .J 

Bugün, ilim aka demesi ~ 
enstitüsünden S. Hcllcr'in ileri~ 
ğü bir ilmi usul teklifi ile, bllf"" 
tatlı su elde edilmesi mesele~~ 
dilmiştir. Heller'in işleri sü"': 

usul, malum bir fizik ve kim~•_, 
disesine dayanmaktadır. Bu ~ 
~uyun. buz tutmakla, tuzunu kiti. 
mesidir. S. Heller, buralarda ~ 
cak tuzlu suların, kış mevsi:J 
hususi mahallere getirilmesi, ' 
\abii sotukla buz tutturulm~~ı' 
ıuretle de tuzunun kaybettifl 

dir. kJ. 
Akademi, 1937 1938 .. 1, 

bu usulü, karı - Boğaz -Gôl ~ 
kasında tecrübe mahiyetinde ;t•' 
etmiş ve bu tecrübeler, müsbfl ~ 
celerle nihayetlenmiştir. Geçel'I dJ 
ta, aynı tecrübelere' bu sefer 
keniş mikyasta ve kara- "ııj 
merhz mıntakalarında devam 

"e muştur. Tuzlu su, kuyulardan pa' 
ğer muhtelif menbalardan !alı J 
bu işe tahsis olunan hususi .ıır rJ 
sevkedilmiş ve burada da su •• , 
asya çöllerinde kışın hüküm • r/ 
soğuk havahmn tesiriyle donrll tİ 

Bilahne yazın gelme: iyle 
sur ette eriyen buzdan hasıl ol"'ıı' 
lı sular, aylarca muhafaza 'edil~~ 
cek kap:1lı mıhıeı11lere nakl~~ 
tir, Tecıü~eler, bu usulle, 1 "",I 
ve hayvanlar iç.in, çok büyük . tJ 
da içilecek su elde edilmeSİ 1~ 
larını, tam olarak iıbat etmişı~·i 

Teknik ve ekonomik hes• "~ 
bu usulün geniş mikyasta kull• 19' 
sı suretiyle, çöl mıntalcalarıod• f'ı 
van yetiştirilmesinin p~k çok ti 
letilebileceğini teyit ettii'inderı~i ~ 
kara- kum çölü mıntakasınd•k,~ 
khoz ve sovkııoylar lüzumu ",,J 
buz tutturma sahaları hazırlı 
başlamıştir. - 1 

Bu kıştan itibaren, bn u ~ı 
tık tamamiyle tatbik sahasın• oıısk 
edecek ve kara- Kum çölü . . ç e I 

.., ten geniş bir hayvan ycriş~ırOI 
takasına tahavvül edecektı'· 1,k• 

Bu uıulün tatbiki, çöl ~;;~ 
larırıca bulunan endüatri lfllJ İl' İ 
ıi için de büyük faydalar teıt' 

Şehirde bır çok biualarda tahar 
riyat yıp1lmış ve üç yiiz kiti tevkif 1 
edilmiştir. 

kolordunun başında kaldı. 
1931 de ordu erkanıharbiyt'iu

mumiye reisi oldu. Yüksek Harp 
şurasında da azaıığa getirildi. 1932 
de Legion d'honneus nişanının bü 

1
yük salip rütbe.ini aldı . 

• Bugün Fransız Milli müdafaası· 
nın en büyük şefi olan general Ga 
melin, gayet sakin konuş ın, asla se· 
sini yükseltmiyen, kendine fevkala· 
de hakim olmakla tanınan bir zat· 
tır. Bütün mesai arkadaşları onu se· 
verler. 

Ekseriya. sivil elbiıe giymiş o· 
larak, lialettayin bir vatandaş gibi, 
sok~klarda gezdiği, antıkacı dukkin 
larının vitrinleri önünde durduğu 
görülür. Bu zatın dünyadaki en bü 
yük kuvvetlere hükmetmeğe nam
zed olduğunu düşünmek, o vazitet 
le kendisini görenler için cidden im 
kansızdır. 

cek mahiyettedir. / 

Kral Zogo
1 

gidiyormu · 
),,fi 

lstanbul 10 ( Telcfonl• ~~ 
Arnavutluk kralı ZogontJf1• . "' 

• le•1 ~ti Jeraldin, çocugu, hemşıre f"'. 
iyetleriyle birlikte bu akf~,,JI 
mizden ayrılmaları 'ihtirrı•lt pJ<1' 

Bir refikimiz, kralın sert' 
spresiyle ' gideceğini yaı•Y0'' J~ 

Söylendiğine göre kralıf'I Iİ d' 
yolunu tercih etmesi ihtİ'111 .J 
kuvvetlidir. 1 Jtrj 

Zoğo Fransada ikamet 
tir. 
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,-R A D y O J \ Atatürk köprüsü ---------------------------------------------------::. 
Nezih bir ,Aşk hikayesi .. Samimi bir duygunun iradesi .. Goııul açan 

soad,.tirı destanını gösteren şaheser! .. 

BAY G~FENKO ı 

lSTANBULDA 

l 
Çinliler 
ilerliyor 

Romen hariciye Nazırı 
parlak merasimle 

karşılandı 
' Japon muvaffakıyetsizliği 

1 
lıtanbul : 10 ( Telefonla ) - 1 

Romen hariciye nazırı Bay Gafenko 
bugün saat 15 de Daçiya vapuru 
ile Jimanıza gelmıştir . Gafenkoya 
Romen hariciye siyasi şub~ Müdü· 
rü, kalemi mahsus Müdürü, Rador 
ajansı Müdürü ve gazeteciler refa· 
kat etmektedir . 

Nazır Galata rıhtımında, askeri 
merasimle karşılanmışlardır • Ga· ı 
f enko bu gece Pcrapalasta misafir 
edilmektedir. 

Çek-Alman 
kavgası ! 

Prağda bir hadise! 

Şanghay : 1 O ( Radyo ) - Çin 
kıtaatı Japon kuvvetlerini muhasa
rada berdevamdır. Japon kuvvetle· 
rinin Sukungda muvasala hattı ke· 
silmiştir. Japon kuvyetleri Huan 
şehrini topçu ate;i himayesine ala 
rak geçmekte iken 30 Japon kayığı 
batırılmıştır . 

Gn. Gamlin 
Parise döndü 

Paris : 10 (Radyo) - Bir kaç 
ı:ünden beri lngilterede bulunmakta 
olan Fransız orduları kumandanı G 
neral Gamlen Parise avdet etmiştir. 
Gamlen dün öğlenden sonıa lngiliz 
kurmay başkaniyle yemeğini beraber 
yemiş ve kendisiyle son mulakatı 
olmuştur. 

Gamlen Londra ' styahatından 

pek memnundur. 

Prağ : 10 ( Radyo ) - l3urada 
bir Restorand , futbol m~çı yüzün· 
den Çeklerle Almanlar arasında 
çıkan münakaşada bir Alman silah 
çekmiı.;, Çekler de üzerine yürüye · 
rek Almanı döğmüşlerdir . Çekler 
den Lir kaç kişi tevkif edilmiştir. 

Fransa da faaliyet 

lngiliz Futbolcularıı 
1 1stanbula geldi 

Paris : 10 ( Radyo )- Fransız 
Bahriye Nezareti tarafından 14 ha
fif harp gemisi , tezgahlara sipariş 
«-dilmiştir . 

Baltık devletleri 
kongresi açıldı 

Londra : 10 ( Rad>o ) - Roy 
terin haber aldığına göre Baltık 

devletleri kongresi bugün açılmış 1 

tır. Kongreye 200 den fazla mu · 
rahhas iştirak etmiştir • 

Hamid iye Giresonda 

lstanbul : 10 ( Teldonla ) Pa
zar günii iik oyununu 31 inci yıldö 

nümünü kutlıyan F ~nerbahçe ile oy 
nıyacak olan İngiliz "amator futbol 
takımı bu sabah ekpresle şehrimize 
geldi, 

Oyuncular 14 kişiden mürek 
hptir. Kafileye lngiltcreniu tanın 
mış spor simalarından kaptan Olive 
riyaset etmtktt-dir, j 

Misafir futbolcular Sirkecide F e· 
nn bahçeli sporcular Ve! lstanbul 
bölgf'si namına B. Halit Tücc;.rbaşı · : 
oglu su sporlar ajanı B. Şazi Tczcaı• 
tarafından karşilanmışlardı r. Misafır 
takım oyuncularının hepsi çok genç 

Gireson : 10 (a.a.) - Hamidiye ve uzun boyludurlar. Modada , Bclvü 
mektep gemisi dün saat 11 de li· 1 otelinde misafir edilmektedirler. ı 
manımıza gelmiş, ötleden sonra mu· ------------
tat ziyaretler yapılmıştır. Akşam \ 
ku nandan ve subaylar şerefine be· 
lediye tarafından bir ziydet veril 
miştir. 

Dolmabahçe stadyomu 
maketi hazırlandı 

!stanbul : 10 (Telefonla) - İtal 
y;tn mimara Viatli Vıo'inin hazırla· 

dığı Dolmabahçe stadı maketi tet· 
kik edilmiştir. Hazırlanan saha plan· 
daki stadın yapılmasına imkan ver
meditmden maketin küçültülmesi 
mimara bildirilmiştir. 

Hatay - Türkiye 

iki memleket arasında 
doğru trenler işliyecek 

lskcnderun : 10 ( Hususi muha· 
birimizden) - Hatayla ana· .. aıan ara
ın~a. aktarmasız doğru trenler işliye• 

ceğını geçcn!crde haber vermiştim. 
Haber aldığıma göre fskcnderunla 

Ankctra arasında her gün gidip gc
lc~ck. illan bu trenler için Devlet dc
mıryo.ları idar,·since yapılan haıırhk-
1.ır bitmek üzeredir. Yakında seferle
re başlanacaktır. 

Fotoğrafda telif hakkı 
Maarif vekaleti "fotofırcıf fa telif 

hakkı,. gibi mühim bir me.sdcyi ele 
a\ınıştır. Vekaletin buna dair bir 

· hazırlıyl'cağı da haber veril 
proıe 

ınekted r. 

ANKARADA 

Türk İktisat Ce
miyeti teşkili 

Ankara : 10 ( Telefonla ) -
Şehrimizde Türkiye iktisat Cemi· 
yeti ismi altında bir cemiyet kurul. 
masına teşebbüs olunmuş ve bu 
maksatla ilk İçtima evvelki gece 
Halkevinde yapılmıştır . 

Bu toplantıda Ticar~t Vekaleti 
müsteşarı Halıt Nazmi , Merkez 
Bankasından Namık Zeki , Ticaret 
Vekaletinden Haldun Sarhan, Rem
zi Sakd , Şevket Siireyya . lsmaıl 
Hü~rev, Nusret Ökmen, Ahmet Ali, 
Muhlis Ete, ŞJık Asım Süreyya , 
Kemal Süleyman, Esat Hamit , Ha 
zım Atıf Kuyucak , Mümtdz Faik , 
ve daha bir çok zevat hazır bu· 
)un muştur. 

Cemıyet nizamnamesının ana 
hatları üzerinde görüşülmüş ve ni 
zamnamenin nihai şekilde tesbi için 
Remzi Saka, Hazım ~tıf Kuyucak, 
Kemal Süleyman , Asım Süreyya 
ve Nusret Ôkmcnden mürekkep 
bir heyet teşkili kararlaştırılmıştır , 
Cemiyetin maksadı iktisadi mesc 
leler iizerinde arastırmalarda bu 
ı_unmak: konferanslar tcıtip etmek, 
ıktısadı nc11riyatta bulunmaktır. İk· 
tı~atçıl "k" · ar 1 ıncı İçtimalarını pcr-
ı$Cmbc guııu ımat 21 de Halkcvindc 
yapacaklardır, 

B0GUNK0 PROGRAM 
l Cumhuriyet bayramında 

1 
bitmiş olacaktır. 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PAZAR -11/6/939 

12.30 Program . 
12.35 Türk Muziği 

ram) 
(Klasik prog· 

Küme ses ve saz heyeti idare eden: 
Mesut Cemil. 

13.00 Memleket saat ayarı , ajrıns 
ve meteoroloji hab~rleri. 

13.1:5 Müzik (Küçük Orkestra -
Şef: Necip Aşkın) 

l - Louis Ancel - Kannensita
İspanyol enterın~zzosu 

2 - Wılly Richarle - ilkbahar
da bir çift aşık ;ışık (Uvertür) 

lstanbul; 10 (Telrfonla) -Ata 
1 türk köprüsüıılin inşaatı ileı lemek 

tedir. inşaat Cumhuriyet bayramı: 
na kadar tamamen b,tlriltcek ve 
Başvekilim!z tarafından açılacaktır. 

Yeni formül yarin · 
Moskovaya 
gönderilecek 

- t3iriuci ahifeden artan -

!S - Pennati Malve:ızi - Endü- 1 
lüs çiçekleri ( İspanyol dansı) 

1 

Demokrasiler hiç bir şeyi, hiç 
bir kimseyi çtnberlt:mek istemi"or 

4 - Frederik Hippınann - Or· . 
manda bir cÜct' duruyor - Halk şar

kısı üzerine variyasyonlar. 
5 Willy Rıchartz - Küçük bale süiti 

6 - Heinrich Manntred - Kar· 
mensita (Serenad) 

lar. fakat bu hal fngiltereyi Sov 
yetler birliğile olan müzakerelerin 

muvaff akiyetirıi hararetle istemek
tı-n ınC'nedemiyecf'ği gibi mukav~· 

met politika'>ına her gün daha mu 

Asri • 
sıne a 

Bugün gündüz ve bu akşam 
B .... k Okyanosyanııı oıtasında dünya Cenn ti ( HAi rl ) ad:ısında g<'ç ·n 

uyu d 1 · · ·· Y 1 f 
1. h lkın danslarını a et erını gosteren , anar <. ağı.ı c ver .ıııını , I ve yer ı a ' . •A 

f' k lavların müthiş akışını ve daha l.m çok tabu m ırızaraları ıhtıva 
.ş ıran · · "b · 1 •• 1 · Y ld eden ve Holivudıın cırısı C;t.1.ı <'Sıy e nıuşt (" ıır ı ızı 

(OOLORES pELRIYO) 
Tarafından ( TÜRKÇE SÔZLU ) Biiyük , sergüzeşt filıııi 

(Cennet Pe 
Misil.siz eseııne takdim eder 

AYRICA: Biiyük Aşk, Heyecan , Macera fılmı 

(Nevada) 

Dikkat: Yaz tarif Psi başladı 

S
. d h"I' "'t . cidit va:tilatörlcrle çok S:!rİn bir hale gdırılıııektrdır 
ınema a ı ı mu ea 

Fiatlar : 
25 kuruş Talebe 

Balkon 

Duhuliye 15 .. " 
Telefon 

ve Ôğrclm,.nlere 20 

10 
250 " " 

Asri 

kuruş 

kuruştur . 

1 

7- Hans Mainzer - Viyana polkası 

8 - Gretchaninow - Ninni 9 -
Walter Noack - Köy hikayeleri 

azzam bir askeı i kuvvd ilave. 
sine de mani olamaz. Y aııi, lngil te 
re şiddet veya şiddet tehdidi kar 
şısında tavizlcıde lıulunmağa ama 
de değildir. Buna mutlak .surette 
kanaat gdirilmediği takdirde pek 
ziyatle aldıınılmış olur. 

--------------~10~69~1 ____________________ __ 

14.15-14.30 Müzik (Dans Müziği ~ 
-Pı,) 

-----------------------------------· 
18.30 Program 
l0.j5 Müzik (Şen oôa müziği -

İbrahim Özgür ve ateş böcekleri 
19.00 Çocuk saati Lmıdra : 10 a. a. - lngiliz ga· 

zeteleri, Sov} etler birliğine teklif 19.25 Türk müziği (F .. sıl heye i) 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
20.10 N~eli plaklar -R. 
20.15 Türk müziği ( Müştert>k ve 

.solo teganni) 

edilecek yeni formül temamı:n tes 
bit f'ciilmiş halde olmadığından, St 
rang'ın ancak pazartesi.günü Mos 
kovaya hueket edebilec .. ğini ya 
Zl}Orlar. 

1 

1 - •.... - Mahuı peşrevi. 
'l - Eyyubi Mehmet beyin -

Mahur beste i - Ey gözü ahu. 
3 - Latif ağanın - Mahur şar

kısı - Telif edebilsem feleği. 

4 - Keman taksimi. 5 - Refık Fer
sanın - ~fahur şaıkı- Bir nrşe yarat 
hast:t gönül. 6 - Kahmi beyin -
Mahur şarkısı - O gülün 2'eçdi gü
zellik çağı 7 -· Kahrni beyin - Ma· 
hur şarkısı - Servü nazı seyret çık· 

mış oyuna. 8 - l lcdcnın - Mahur 
şarkısı - Gönül adlı bülbülüm var. 
9 - ..... - Halk lütküsü - A· 
lıveıın bağlamamı. 10 - ..... -
Halk türküsü - iki karpuz bir kol · 
tuğ'a sığaı mı. 

21.00 Miiıik ( Riya eli Cümhur 
Bandosu - Şef: İhsan Künçeı) l -
B. Leopold - Marş 2 - E. Reevcs 
- Alaska aşk şarkısı 3- F. Schmitt 
- Divertimanto 4 - E. Guiraud -
İran dansı 5 - F. Liszt - Tasso 
(Lamento e lrionfo) S:nfoııik parça. 

21.50 Anadolu ajansı (Spor ser· ' 
servisı) 

22.0u Müzik (Şan Resitali Ba~·an 

Olga Somogyi tarafından) l - Cho· 
pin - Malodi 2 - ...... - 18 
inci asır çoban ş.ırkısı 3 - Strnuss 
- Mıwı Tuna 4 - Ma:.cagni -"Ga
valleria rust ıcana '' operasından san· 

Tayıni~ gazetesine göre, halen 
lngiliz ve Fransız hükumetleri Bal· 
tık devldleri rnt-sdesindt: şu iki 
noktainazarı t~tkik etmektedirler: 

Birinci şekil : Paktı imza ede· 
cck olan üç devlet, aralarından bi 

ri gerrk do~rudan doğruy;ı, gerek 
sc bilvasıta bir trıarruza maruz kal · 
dığı takdiı de birbirlerine kaışılıklı 

olar.ık yardım edcct:klerini beyan 
edeceklerdir. Buna ''Lt-h formülü 

" İsmi Vl! rilmektedir. 

ikinci şekil : Bu devletler, şimal. 
doğu Avrupası devletlerinin bita· 
r dflı~ına hizzat :r İayet edecekleri 
ga i baş'<alarına da riayet cttirıııe
~i h'ahhüt f'deccklnini Leyan ede· • 
c .. kl~rdir. 

luzrn'nın aryası. 5 - Rossiııi - "Sc
vılya berberı" operasından rosinc in 
aı yaııı. f) - •••.• - Macar hıılk 
şaıkılıırı. 

22.25 Müı.ik (CKıbancl) P.I 

22.45 - 23 Son ajans h.ıhcı ini 
ve Yannkı pıograın. 

iLAHİ SESLi 1 ENÖR 

Tino Rossi 
Bütün Percstişkarlarını 

Vazhk .Sinemaya 
Celpet~ekte En •on, En gUzel 

ve en cazip fllml 

Pc§llrÜS 
........................ 

~~olkU©ııro 
........................ 
Muht~ş<"m şaheseriııd<~ söylt diği 
att-şli Şarkılarla onlaıı te~hit rtmek 
te<lir. Başdan bı;şa Aşk, Güzellik 
ve nelis hir musiki ile süslenmiş 

ŞAHANE BiR FiLM 

Programa ilaveten : 

l<~·nl,li Bir MI ki Mavz 

DİKKAT: 
Kalnbahğ• meyd11n veritmeme•I için maa1tlarımzı erken 

l•!J&I elmenız reca olunur. 
JOJ9 

-

STEAUA RO 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükumet cadde~inde 

•• 
Om er Baş eğ ez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN ' MAZOT VE. MAKiNE 
YAGLAl~l 

Telefon: t68 
Telgr21f: BAŞt GMEZ 

57 
~--------------~--------------...--

Yeni çıkan kanur. ve nizam ar 

Hava taarruzlarına karsı p_asif korunma 
Nizamnamesı 

2 

1\ 11111111ı1uıı · \ 11 : J06fW 

_ üünden artan 

d '··ndı" İş sul>rsinde yttişmiş \C ' ~ rılıklr ıl ıı ı 
. · ·· :.sese e "'' "' amırlf'rı her nıue di' i t.ıkdirde bunların hususi bır kursa tabı tııtulm ı 

olmıyanlardan seçıl g 

larına lüzum yoktur. . hlıyet derccel<"rine göre öğretınenlıkle ısttlı 
Bunlar ihtısaslarırıa 'e e 

edileceklt.rdir. r imalı ve vuku Lıılacak arız, larııı t;uııirlt rı 
K 1 azar i ve aıne ı o k 1 . . k 1 

urs ar n. ~ tbika!lar yaptırılmalı ve mas ·e ı c ı~ gorıııı ursu ıı 
sırasında hakıkı ta 
da talim < dilmelidir. 

KlSlM : Vlll 

Enkaz kaldırma ve can kurt.u ına 
ve • 

b b la k a lchrnıcl 
ll mıyan oın a c rı pa a c 

uENEL ESASLAR 

B k hav, bo ıı h:ı r .lım nlıuı ı!e t lıııp t•dılt•ıı l ı 
J l 60 u · ısım, 

Mctd e ) ld 1 Si ve ) otların teıni:ıl t>nlll si. \il' k npı ult 1 d . \ 11 
k n ka rı ma 

nalar en aıını b kluklarııı 011;ırılımı :sı ve t·ııkaı <ılt n l.ı k 1 y tığ 
ku-1 g"lecck hasıl ozt1 . ic 'P e.fe ı ıed ıir v · t şkıl t rle, pallaıııı 

k rtarıfn>d'ı ı çın k 1 
rayanların ti I . . k tc:duiıleri \'e vücu ı~ g tuıltcek tq; ıl ı.ıı 

b 1 a karşı a ınaca yan born a ar. 

gö~trrir. B t ·killer fJasif korıınmn m c ıırı yelıııt" cı hıl l 1111111 

dd 16 l ti eş 
Ma e J ,( koıuıım.ı koııııs\O ıltırı tar fın lan 1111.tııd •il 

1 · ve k .. sabalilr a pa:o 
şe ıır 

vücude. gt·tirılir. 

k l ·ti dır m ,, ve can kurla r nı a 1 akını\ an 
En az <' 

d J6'J Hava bomlıarc.lı.nanları ile k,ızay,ı u~ı.ı) n'r\ m kı ı 
Mad e ;a uğrayan binala r ın desteklenmesi veyd )ıkılııı ısı, )ı •ı • 

tarılma~ı. zara k 
,. k""nriilerde \illkııa gdrcc · hasıl bozuklukların oıırııılııııı"ı 

"cra a111 Or . . .• .• 
ka ldırılmnsı gibi ı~lerı gor mek uz ne (enkaz kaldıı nı.t H! um k 

tı.kırnları tt>~kil tdilir. •• 
\ 

Madde 163 - Her enkaz k.ddırına vr crın kıırtarınn t;ıkın 
ırt. 

( ouu Var) 



4 

T. H. K. Adana Ş. Başkanlığından: 
1 - Genel Kurmay Bcışkanlığının tensipleriyle Türkkuşu Gtnel Di 

rektorlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan ( Hava Gedikli hazırla
ma }uvası ) na orta okul meıunlan alınacaktır. 

2 _: Hava Gerlikli 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 adresli 

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'i muayene 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 
Jurnal almak isteyenler : Orta okul, Lise ve Küllür Diıektörlükrerine, As 
kertik Şübeleri Başkanlıklarına, Tüı k Hava Kuruınu ile Türk kuşu Şübele 
r ine göndt.rilen matbu bröşürleri görebilirler. 

4 - Ka>'ıt muamelesine 30 haziranda son vrrilccektir. Lazım gelen 
şartları haiz oldu~u görülen gençler temmuz ayı içinde Ankara Türkkuşu 
na sc ... k edileceklerdir. 

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

Türk kuşu Genel Direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

4 - 6-8 - 10-11 10712 

AdaQa belediye riyasetinden: 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı dikkatine 
Hususi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil Kamy·oo 

Körük. Tek ve çift atlı binek yük arabalarile, merkep, beygir, deve ve 
yük kira hayvanlarına ait 939 senesi vasıtaıarı resmini gösterir tahakkuk 
müfredat cedvellcri belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısına asıl· 
mıştır. Taksit zamanları Ağustos ve birinci teşrin 939 aylarımn 15 inci 
günleri olmak üzere müsavi iki taksittir. 

Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine yüzde 
en ceza eklenir. Bu cedveller 10-6-939 Cumartesi günü asılmış ve 
20 - 6 - 939 Salı günü hldrrılacaktır. itirazı olanlar cedvellerin asılı 
bulunduğu müddet için belediye riyasetine istida ile müracaat etmeleri 

ilin olunur. 11 -13- 15 10738 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No: 85 
lv736 

Seyhan Vilayeti Se
ferberlik müdürlüğün
den: 

Vilayet Saferberlik Bürosu ıçın 

beheri beş sahife tutarında 1000 
adet risale tabcttirileccktir. Bir ri · 
salenin bedeli muhammeni 7 ,5 ku· 
ruştur. Ôrneii Seferberlik Müdür
lüğündedir. 

Sözü geçen risaleler açık eksilt 
me yolu ile tabettirileceğinden İs

trklilerin 939 St'nesi Haziranının 29 
uncu Rer~embe günü saat 10 da 
Vilayd Daimi Encümenine müra
caatla• ı. 11-15- 20 10737 

Seyhan vilayetinden: 
1- Yeni mezarlık karşısında k.1 

in ve hususi idareye ait 29-0404 
hektar murabbın iaki eski koşu ye 
rinin kirası iki s ·ne } ani iki mahsul 
için, (237) iki yüı otuz yedi lira mu 
hammen bedelle açık artırmaya ko· 
nulmuştur. 

2- Açık artırma, 22-6-939 
perşembe günü saat 11 de yapıla

caktır. 
3- (17) on yedi lira (77) ydmiş 

Bu resmi 
..... " KODAK " la siz de çekeblllrsinlz ... ..... 

bakınız 1 
"' 

Varın 

Kıymet 

biçlllrmi? 

- Seyyah atla rınızda 

. - Eğlentilerinizde 

- Gezlntilerinlzde 

-Tatil 
zamanlarınızda 

Sadık arkadaşımı 

"KODAK''tır 

''KODAK" JUNIOR 620 • "' .. 
Arıastigmat objektif, otomatik 

t. • L 

Yeni Krome Modeller ·-

\ _, ' . 
t 

15 fü.~dan başlar 
KOOAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz · 

KOOAK Şirketi ·- Beyoğlu, İstanbul 6 X 9 ım . 

yedi kwuş~n ibardmuvakkat pey ~---------~·--,-~~~-----~~--~ 
parasınm ihale vaktmdan evvel hu. 
susi muhasebe veznesine yatırılmış 
bulunması lazımdır. 

4- isteklilerin şartnamesini gör 
mek üzere hergün hususi muhasebe 
varidat şubesine ve artırma gün ve 

ı saatınde de daimi encümene müra. 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Ticarethanemin muhasibi 

hi~ Aytekinin dünden itibaıeO 
rethaneden ayrıldığını alikad,,. 
malümu olmak üzere ilin eder 

Ômer Baır..-" 

------------------,--------- caatlari ilan olunur. Kaplıcası faaliyete geçti 1_

1013

_

5 
_ 

T. iŞ BANKASI' 0ın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eyliil, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Lira lak - 2.000 Lira 

5 1000 .. - 5.000 .. .. 
8 .. 500 .. - 4.000 .. 

16 .. 350 " - 4.000 .. 
60 

" 
100 .. - 6.000 .. 

65 .. 50 .. - 4.750 .. 
250 25 - 6250 .. .. .. 
435 32000 

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

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan . 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

114-156 10116 Numara: 200 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada "tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

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

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

1 

7-11 - 15-19 10716 

Fransızca ve Kimya 
dersleri 

·--
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Üstünlüğü tecrübe ile sabit ol 

muş bir metod ile verilir . ücret Muhakkak ziyaret ediniz ! 
ayda 15 liradar . Arzu edenlerin G •• k • • k • 
idarehanemize yarım aylı~ı peşin orece sınız ı: 
yatırmaları rıca olunur . Tediyat 

yarımşar aylık olmak üzere peşin- ÇİFTEHAN KAPLICASI 
dir. Tedrisat 15 Haziran 939 da 
başlayacak ve 8 talebeden fazla 1 Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalanndan 
kabul edilmiyecektir . 10727 Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

.._ ___ ·_9-__ 1_1_____ Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı, 

Adana belediyesi 
riyastinden : 

1- Daıülaceze ile emıazı zühre 
viye hastanesinin bir yıllık ihtiyacı 
olan Et, Ekmek, kuru ve yaş sebze 
odun, açık eks:ıtme ile satın almacak 
tır. 

2-Kuru sebzenin mnhammen be 
deli 320,50 lira yaş sebzenin muham 
men bedeli 118,75 lira, odunun mu 
hammen bedeli 120 liri', ekmck'in 
muhammen bedeli 540 :ıra, etin mn 

Karaciğer ve mide ağ;rılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada • • • 
geçırınız 

Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacaksınız İ 

Tarif eye bakınız 
lira Kr. -• 1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
15 Umumi banyo 

hammen bedeli 90 liradır. B 
3-Kuru sebzenin muvakkt te- Üyük İstifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

minatı yirmi dört lirıt, yaş sebze- Çiftehan ~ aphcasını bugürık 
nin muvakkat teminatı dokuz lira, 
odunun muvakkat teminatı dokuz haliyle bir kere görünüzü 

lira, ekmek'in muvakkt teminata 41,50 10631 20 
lir~ etin muvakkat ~~nalı ~75 ,~~~-~~-~-~~~~~~~--~~~~~-~~~ 
liradır. 'S h K 1 ey an ızı ay cemiyeti Satlık taş ve enkaz 

4 - lhalesi haziranın 19 uncu pa 1 j 
ıartesi günü saat on beşte belediye merkezinden : 800 adet 40X50santim boyunda 

encümeninde yapılacaktır. H .. ..ğl d 
1 

k 1 MersinSülckiri taşile Bulgur dötme 
5- Şartnameler belediye yazı . er ~un ° e. e~ sonra ça ı_şma dink taşı bütün tcferruatiylc ve sağ 

işleri kalemindedir. isteyenler orada ~~reli.le dıspansenmız eczanesınde lam katran salmalan ve tüm ve ya-
görebilirler. bır dıp~om~~ı eczacı _çalıştırılacak v~ rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 1 

6 T 1• ı · "h 1 una gore ucret veralecektir. . . - a ıp erın ı a e günü muya- I kl'J . 
1 

.. k , tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gıbı 
yen saatta muvakkat teminat mak- .. ste ~ erın _şart afrı d oğrenkme. ı' enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
buzlarile birlikte belediye encümeni uzere on eş gun zar ın a mer ezı- · d k ·· ·· d ·· k 

mize müracaat etmeleri ilan olunur . cıvadrmAabdomuhr pazaŞrına 00'.~e 
en müraccatları ilan olunur. 10711 yer e urra man enere mura· 

4·812·16 G. A. · 3 -S 10720 caatlan. 14-15 10648 

Seyhan Orman 
Müdürlüğünden : 

1- Seyhan Vilayeti Oslll 
kazası dahilinde üç pınar 

nından 51 M 3. 033 desi M 3 
darında çam elektrik direği 
çıkanlmıştır . 

2- Satış 21-6-1939 
saat on beşte Adana 01111111 

resinde yapılacaktır • 

3- Beher metre mikibı,.... 
hammen fiah dört lira doks"' 
ruştur . 

4- Şartname ve mukı\'el 
projeleri Ankara Orman IJ • 
Müdürlütü, Seyhan Orman Ç 
Müdürlüğü ve Osmani '/C 

bölge Şeflitinden alın1r. 

5- Muvakkat teminat Oll 

lira (75) kuruştur . 

10715 

1 
~=.~:~!!:. ~~~ 

su her yer de ve her bayid;S ~ 
kuruşa ve beher kalıbı d• 
ruşA satılmaktadır. Bu fiat~ 
la satmak isteyen buz tıayilt" 
kmda takibatta bu'unutıoak 
en vakın Belediye zabit__, 

. 1 • • hal racaat etme eruıı sayın tıtPf. 

menfaatleri icabından old"• f,• 
kere de.ha ilan ederim. 

11-20 

U 
- . _ !"~ ... 

mumı ntşnyat ~ 

Macid Güçliİ 
Adana Türkaöıü 


