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MOSKOVA LONDRA PARIS GÖRÜŞMELERi 

Sovyetler yeni bir talebde bulunma
dıkları takdirde, son safhaya göre 

M©~k©©ı= lb©!il1©1lr~ = P~1rü~ 

MUAHEDESi BAŞLICA DÖRT 
ESASI iHTiV A EDiYORMUŞ 

Tarihi bir hatlra : Geçen yıl Türk askerinin Hataya glrdljil gUndUr 
HAZIRLIYOR ALMANYA VAHİM HAREKETLER 

Parti Grupunda verilen izahat 

HATAY TURKiYEYE 
iL TiHAK EDiYOR 1 

Mesut hadisenin 
Başvekilimiz 

Ankara : 13 (Telefonla) - Cum 

huriyet halk partisi meclis gurubunun 
bugünkü toplantısında başvekil dok 
tor Refik Saydam Türk Fransız 
muzakerelerinin verdiği neticeyi u· 
mumi heyete arzedeceğini bildirmiş 
ve bı... muzakerelerin tam bir anlaş 
ma ile nihayet bulmuş telakki edi. 
leceğini ve pek yakin bir atide ha. 

tayin anavatana kati olarak iltihakını te 

sit etmekle bahtiyar olacağını müi 

• delemiştir. 
Umumi heyetin şiddetli ve sürek 

li alkışları arasında Kürsüden inen 

başvekil Refik Saydamdan sonra bu 

münasebetle söz alan Kocaeli me· 
bu.iU İbrahim Dıblan ebedi şefimiz;n 
yüksek hatırasını hörmetle andıktan 
sonra bu muvaffakiyetlerinden dola 

yı onun yegane halefi muhterem 

Sulhu tehdit eden 

Zorbalar 

olmazsa! 
İNGİLTERENiN TAAHHÜTLERtNDEN 
HİÇ BİRi NI TA TBIKA MAHAL 

KALMA Y J\CAKTIR ! 

Londra : U ·a.a.- Lord Halifaksın 
bugün öğleden sonra Lordlıır kamara 
sında söyliyeeegi nutka ve mezkur ka
marada harici meseleler hakkioda ce 
reyan edecek olan müzakere! ere bil 
yük bir ehcmiyet atfedilmektedir bu 
nutuk geçen perşembe günkü nutku 
itmem edecektir. 

Lord Halifaks'ın bugun öğleden 
s_onra nutka intizaren İngiliz gazetele 
rı .. Lord 1 lalifaksın gecen perşembe gün 
ku nutku hakkında bilhassa İtalyan 
matbuatı tarafından yapılan ve ingiliz-

hükumet1nin harici siya5etini değiştir 
mek tasavvurunda bulundu~u şeklinde 
ola? tefsirlerin İngilterenın yatıştırma 
lchındeki usullere rical ettiğine şahit 
olmak arzusundan başka hır esas ol 
madığını yazmaktadı 1 r ar. 

Londra 13 • Bugü K 
Marasında haric· n artlar ka-

l 
. ı sıyaset .. 

re erı yapılırken ha • rnuzake· . rıcıye 
H.llıfnks demiştir ki: nazırı Lord 

-l'crşemhc günü 
1 

. soyledj.11.· 
lllk OlU 1tclıf tefsırlcrc Uğramı .,ım nu 

ı;at şunu kııydcdcyım kı hakı!'~r fa. 
hnkikatıır ve hakıkatı 50 1 t da. 

irlla d 1 k Y emek. 
ek na ır O .ua geç kalınm 

lC P . ış olur 
-Gerısı uçuncuncu ••hilede-

vukuu 
mühim 

•• meselesi halinde gun 
beyanatta 

• • 

bulundular 

OUzel lskenderundan bir görUnUf 

milli Şefimiz lnönüye ve bu işte bü cusu muazzez Türk ordusuna hayat 
yük faaliyet ve gayetleri görülen namlna minnet ve şükranla ifade 

Cumhuriyet hükümetine ve başve· enen ve hararetle alkışlanan bir nu 

kilimize ve memleketin daimi koruyu tuk irad etmiştir. 

Sulama Kanalları ve 
Baraj inşaatı faaliyeti 
Zeytuni uya 
Hafriyatı 

Giden Ana 
İşi de İkmal 

Kanal 
Edildi 

Kanallar boyunca 
milyon okaliptüs 

sağlı 
... 

agacı 

sollu iki 
dikilecek 

Seyhan barajı temel 

Su işleri teşkilatından dün, aldı

ğımız malümata göre, sulama ana ka
nallarından birisinin hafriyatı tamam· 

lanmıştır. Bu, Zeytunluğa ğadar kadar 
olan birinci kısımdır. 

Hali inşada olan üçüncü ana ka
nalın 2500 metrelik bir kısmı yapıl-

mıştır. Yüregir ovasına giden sol bi
rinci ana kanal ise üçüncü kilometre-

dedir. Bu kanal 30 metre genişlikte

dir. Boyu 16,5 kilometre olacaktır. 

Buralarda sınai imalatının yüzde sek
sanı ikmal edilmiştir. 

Baraja gelince: Şantiye tesisatı 
tamamiyle ıkmal edilmiş ve gelen 
~kskavatörlerlc temel inşaatına baş
anınıştır. Temel hafriyatı için demir 

Parplan 1 1 . . . ın· ş ar a bır batarda tesıs edıl-
ıştır. 

Açılan b .. r· k •tart u un anallar saglı sollu 
... anacakt B ır. unun için yeni yapı· 

hafriyatı başladı 

lan su işleri teşkilatı büro binası ya
nında bir fidanlık vücuda getirilmiştir. 

Burada yetiştirilecek 2,000,000 fidan, 
açılan kanallar boyunca dikilecektir. 
Bu fidanlar akaliptüs cinsindendir. 

Öğrendiğimize göre, yeni yapılan 
su işleri büro binası ve deponun ya· 
nına memurlar için beş ev yapılacak
tır. Bu binaların etrafı bahçeli ola
caktır. 

Yeni yapılan idare, garaj ve depo 
binaları 30,000 liraya mal olmuştur. 

Kırşehırde zelzele 

Ankara : 13 (Telefonla) - Dün 
gice saat 20, 18 de Kırşehirde Dur
sun, Yortu, Akpınar ve Sofular köy 
lerinde 3-4 saniye süren bir zelzele 
olmuştur. 

} ........ ,.. .................. ...,. ...... ,...~< 
ı Roma - Berlin ! 
• • 

Paris : 13 a.a. _ Gazeteler, Stı:a- 1 
g'ın Moskovaya hareketi mü~asebetın
le tefsirlerde bulunuyorlar. 

Pobers, Londra'dan le jour gaıe· 

lesine bildiriyor : . . 

hül ederler. 
Anlaşın~nın mukaddimesinde, mu

ahedenin tamamen tedafüi bir mahi· 
yette ve milletler cemiyeti paktının 
lilküsiiııe uygun bulunduğu tasrih edi-

lecek tir. i Madrid paktı i 
! i • • i ASKERi BiR ANLAŞMA ! 
i \' APILACAGI SÖYKDNIYOR ! 

Sovyetler son dakikada yçp~enı 
1 iddialarda bulunmadıkları takdırde 
müstakbel fransız - İngiliz - Sovyı~t 
l muaheeesi başlıca şu noktaları ihtiva 

Mıı:ıhcdenin on sene için muteber 
olduğu ve pratik ve prat,k teşriki 
ıne!'lai için derhal teknik görüşmelere 
başlacacagı bildirilecektir. 

Baltık devletlerii tasrih en zik· 
• • 
I P :lr · , · ı ·'l 11. t" 

1 edecektir: 
1 - Snvyetler birliği, fransa ve • ... ıs . ,, a. n.. - L~,ad-

t 'l'd l"ll" ·ı· •. • rH en n ( ırı ı vor : • • • i Roma'dn cereyan eden son ! 
i ltalynn - l_spnn.vol gö~Uşmderi ! 
i esn:ısında bır ~tnlynn - lsp..ınyol- ! 
• Alman askerı paktının im t t znsı • 
i mevzuubahis olduıı,u bildirilmek- t 
i tcdir. Bununla beraber İspan_rol i 
• liderlerinin bll yUk bir k t 1 .. . ~ ısmın\n • 
i bo_ylc b~_r trnkta taraftar olma· ! 
i dıldarı soylenmckte<lir. ! 
t l~p~nyol askeri Y e bahri: ' 
i he~cbnın dun ltalyM a~keri şef- ! 
i lcrılc muza.kerelerde bulunduğu ! 
; ~ <' Scrrnno Suner ile :Kont Ci- ~ 
i ano'nun ?u toplantıda hazır bu-
i lundugu Ispan.\ ol lelgr-af ajansı 
i tarafından hildirilml·tkediı•, Bu-

t nunla beraber lspanyol matbu-
i ah hcnUz bu haberi neşrelme-
i diği için MaJrid'in askeri bir 
i pakt im7.asınn ~idddll! muhalefet 
i cttigi zannı h:lsı l olmaktD,dır. 

i Roma : 1 :~ a. a. - Stefı:ı.ni 
i ajnnsınm bir muhabirine bcya-
i natta bulunan ispanya dahil.ive 

! nazırı Scı·rano Sunar: lspan.J:a. 
1 mn lta.lya, Almanya ve Porte-
! kizlc olan dostluğunu mcdh ve 
1 sena ctmistir. Mumailevh •le· . ,, ... ' " 
~ mokrasilcrin ve onların çenbcr 
! içine alma. tc~cbbuslcrinin alcy-
1 hinde bulunmustur . . . 
• 

Macar meclisi 
toplanıyor 

Buda peşte : 13 (a.a.) - Yeni 

Macar mebusan meclisi bugün, sırf 
şekle aid bir celse akdedecektir. 

Çarşanba günü bir arada topla· 
nacak olan iki meclis, naibi hüku
met Horthy tarafından söylenecek 

olan pulamentonun açılış nutkunu 
dinliyecektir. 

Siyasi mahafil, eski meclis reisi 

B. Daronyi'nin Perşenbe günü ttk
rar reisliğe intihap edileceğini tah

min etmktedirler. 
Parlamento programının pek 

yüklü olduğu zannedilmektedir. Bazı 

kimseler, parlamentonun tatil müd

detinin dört aydan bir aya indirile

ceğini söylüyorlar. 

Bir İtalyan heyeti 
uudapeşteye geldi 
Budapeşte : 13 a. a. - Eski T

rablusgarp valisi kont Volpi •~İ Mic 
haarata, beraberinde Baron Ec:.>no 
mo ve ltalyanın eski Paris sefiri B. 
Cerutti olduğu halde Budapeştt

ye gelmiştir. 
Mumaileyh, buradan Macar ban 

kerleri ile mali ve ik tisad1 müzake
relerde bulunacaktır. 

B. Badur Von Schirach, dün öğ 
leden sonra Berline hareket etmiş 
tir. 

İngilterenin bütünlük veya isti~ lalleıi· 
ne ka.ışı doğrudan doğruya bır teca· 
vüz vukuunda bu memleketlere yar• 
dım etmeği taahhüt eder. Sovy~t~er 
birliği, fr<•nsa ve ingiltere ile ~ııl_ıkte 
olarak, Belçika, Yunanistan, Turk_ıye 
ve Romaııyaya da yardım :etmeğı ta· 

ahhüt eder .• 
2 - Fransa ile İngiltere. Sovyet 

ler biri iğin in topraklarina karşı doğ· 
rudan doğruya bir taarruı halin~e- bu 
memlekete Sovyetler birliğinin ıstık· 
lal ve bütünlüğünü tehlikeye düşlire
bilecek bir taarruz halinde de onunla 
teşriki mesai cylemeği taahhüt eder
ler. 

3 _ Üç devlet, avrupada her tüı-
lü taarruz hareketini tenkil için istişı:ı
rede bulunmadığı taahhüt ederler, 

4 _ Üç devlet, bir kere h~~be 
giriRce ayrı olarak barış veya mutare 

' . · · meı<ri taah· ke MÜzakerelerıne gırışme 5 

redilıniyecekse ve, askeri mutahasıs
lar tcdkik lcı i sır<ısında birvasıta bir 
taarruzun biilün ihtiınalleri ggz:önün
de tutulacaktır . 

Bazı gazetcleıe göre, son gün 
lcıde lngilz hariciye~nezaretine g~Ie_n. 
raporlar, İngiltere ile sovyetler bırlığı 
arasında bir görüş ihtilafı halinde Al· 
manyanın mutad usullerle bundan is
tifade ederek yeni hareketlere geçe· 

ceğini göstermektedir. 
Ordre Gazetesinden: 
tngilterenin Berlindeki b~yük ~!çi

si Hendcrson Moskova ile bıran oncc 
bir anlaşmaya vanlmasındaki f ayd~~ı 
b

"ld" ı·ş ve Almanyanın hazırlarr.akla 
ı ırın .k. 

olduğu vahim hareketlerin . t~tb'. ı~e 
ancak bunun mani olabileceğını bıldır-
miştir. T b Oeuvre gazetesinde Bayan a O· 

uls de ayni haberi vermektedi~-. 
Moskova: 13 (Radyo) lngılız De-

legesi buraya muvasalat etmiştir. 

·MiSAFIRIMiZ KIYMETLİ 

GAFENKO 
YAL OVADA 

Ankarada çok 
dostluk oldu • 

' 

-
BUGDN 

OLACAK 
• • 

samımı 

tebarüz 

temaslar 
ettirildi 

- HARiCİYE VEKiLiMIZ ŞÜKRÜ SARACOGLU 
RADOR MUHABiRiNE BEYANATTA BULUNDU 

1 f nla) - Muh· 
Ankara : 13 (Te e 0 

. · . . . anya Harıcıve 
terem misafırımız Rom d.. sabah 

- Gaf nko un Nazırı Ekselans e ' x.) ·ıe 
.. Ş .. krü Raraçoıı; u ı 

Hariciye Vekılı u Bayan Ga· 
aörüşmelerde bulunmuştur. t -
,, . d"' Romen gııze e 
f k · f katın " en o ıse, re a G· . Terbiye Ens· 
cileri olduğu halde, . a~ı 
t ·. t- .. .. ·yaret etmışlır. 

ı usunu zı 

Romen gazetecileri, ayı ıca. Usta 
Okulunu da gezmişlerdir. 

Başvekil Or. Refik Saydam, A· 
nadolu kulübünde Romanya Hariciye 
nazırı ve Bayan Gafcnko şereflerine 
bir öğle ziyafefi vemıiştir.:Bıı ziyafet· 
tc. Hariciye vekili ve Bayan Saraço~-

- Gerisi üçüncü sahifede -

VEKiLiMiZ oAHiLr~.~ELlf MESELELER HAKKINDA 

ıBEy;NATTA BULUNDU 

i tirnlak kanununun tadili 
iW:ar işl_erini kolaylaşdıracak 

AHUNUN TADiL iLE HiÇ KiMSENiN MAUNA 
V~ TASARRUFUMA TECAVÜZ EDILMIYECEK 

f sıanbul: 13 ( Telef~~la) - Da· 
hiliyc vekilimiz B. Faik Oztrak lstan
bul vali ve belediye reisi B. Lutfi 
Kirdatl;\ birlikte bu sabah Yalovadan 
f tanbuld gclmi~lcrdiı. B. r.ıık Ozlrak ı 
Oiledt:n sonra bdt:dıyeye i•dtrek 

1 

muhtelif işler üzerinde tclk ik lcrde 
bulunmuştur. Bu arada şehircilik rnü· 
tehasısı B. Prosltan must.ıkbcl imar 
planı hakkında izahat almış ve mcnı· 

nunıyclini beyan etmiştir . 

Gerisi dörduncu sahıf ede-



'·-----------·· ı YAKIN TARIHlEN * 
• * ··------------·· 
ŞLiFEN PLANI 

• 
Moltke planı vaziyeti 

nasıl alt üst etdi 
• 

Bu plana göre, Al 
man ordusunun esas 
kuvvetieri, Belçika üze. 
rindcn F ransaya sark&· 
ccık. Pari:.i garbınden 
çevirecek ve Fransız or 
dus:.;nu lsviçre hududu
na doğru ~ürüp tıkaya· 
caktı. 

Alman genel kurmayı . daha do§rusu, 
başl ar1nda Alman imparatoru bulunan p. 
rusya Yunkerlerf, yıldırım süratiyle ev. 
velii Fransayı, Sonra da ,.. usyayı lnhlza. 
ma ujratmak suretiyle, ilk cihan harbini 
bltlrmeğl akıllarından geçlrmişlerdl. Bu 
tasavvurların gerçekleşmeslnl ve, Şilte. 
nln meşhur planı mUmkUn kılacaktı: 

Şlif enin kendi planına gore, çe 
virnıe manevrasını üzerine alan Al· 
man ordurnnun sağ cenahı için, Al 
man ordularının yedide altısı tahsis 
ediliyordu Merpezdeki ve sol cenah· 
ta ki Fransız ordularını tutmak ınak· 
sadiyle de, Almanlar, kuvvetlerirıin 
yalnız yedide birini tahsis edecek· 

)udi. Yeni hir "Canna,..,, bir cıhan 
harbi "cannae., sinin planı hazırlan
mıştı. 

Bu planın gerçekJ,.şrnesi için dt', 
Alman genel kurmayı, uzun yıllar 
gerek orduyu. gerek memleketi ha· 
zırlamıştı. 

imparatorluk kumanda heyeti, 
cihan harbi çıkmadan çok evvel, 

taktik işlerin büyük bir kısmını, Ş!i
fenin taarruz planına göre ha 1 letmiş· 
ti. Bu İşler, Belçika ve F ransaı ın sı· 

nır l oyundaki yerlerini göster"n 
harital;ır üzninde nazari olarak hal 
ve fasledilmişti. 

Fakat, Şlifen, Prusya Yuııkerle 
rinin mümessili oldu~u için, menfa 
atlerini onun planı ile telif e::lilir. 
Bir m11lıiyette gfümeğe bazı Alman 
mahfillerinin muhaltfeti ile karşı. 
laştı. Bu mahfiller ve lı ususi ile en 
düstriciler, bir endüstrı bölge:>İ olao 
Bavyeraya giden }Olları, vele\'ki 
1 - 2 ay için olsun, emuiyet altına 

EÜOUNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ÇAfiŞANBA4-14/6 939 

12.30 Progrnrn . 
12.35 Türk mü7.iği - Pi. 

13.00 Memleket saat ay.ırı aj..ıns 
ve meteoroloji hnberlcri. 

13. 15 - 1'1 ıniiziği (Kcırışık prog· 
nım - PJ.J 

19.00 Program 
19.05 Müzik (Soli - Pi.) 

19.15 Türk müziği (Fasıl heyctı) 

, 20.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji habeı leti. 

20.15 Neşeli plaklar R. ı 
20.20 Turk müzı ğ'i ( M~şterck \ c 1 

solo tcg ınni) 1 - .. . . . - Hicaz t 

peşrcvı. 2 - Sadullah ağanın - Hı

ca1. yiiı ük semaisi - N ideın satını 
çemen. 3 - Şcvkı beyiıı - 1 !icaz 

alır.mamış bcr halde bırakmağa razı 
dekildirler. Al\nan imperc.loru, ge
nel kurmay başkanı Şlifenin yerine 
Moltgey'ı getirmek zorunda kaldı, 

Molt k"", bu endüstrici mahfillere 
tavızler yapma~ı kabul ederek, Şii 1 
feııin planını taJil ettı. Bunun üzerine 
ku'lvetlerinin bir kısmını, Bavyeraya 
gidtn yolların emniyeti için çehrek, 
:sağ cenahın zararına olmak üzere ı 

sol ce.nalıı takviye etti. 1 

Moltkenin planına göre, sağ ve 
snl cenahlar ara~ındaki kuvvet nis. 
beti, 3: 1 oldu; halbuki, Şlifenin pla· 
nında ~u nisbet 6 : 1 ola· a'd der
pış edilmişti. Buııdan başka, Alma 
ordularının sağ cenahı, Parisi, Şlifc 
nin planınd.ı derpiş edild.ği gibi, 
garpten değil, şarktan çeviriyordu: 

Askeri ve stratt'iik o1an bu de 
ğişik de bir yana bırakılsın, enter 
nasyonal vaziyet de balTl'başka bir 
şekil aldı. ltaly:1, harbin başlangı 
cında bitcıraflığrnı ilan edinci", ltaı. 
ya hududuna tahsis etmiş olduğu 
kuvvetlerini, Fransa, Aluıanyaya 
kaı şı kulhmmak imkanını bııldu. 
Bundan başka, Belçika ordusu F ran· 
sız ordusu ile ile birleşmiş olduğu 
halde Avusturya -- Macaristan or
duları, aynı zamanda hem Rusyaya 
hem de Sırbistana karşı harbetnıek 
zo·unda kalmıştı. 

fJu)çc 5ııytıw,:: 

3 B. Kutsclı - lspanyol kaprisi 4 _ 
Waltcr borchcrt - Bir gecenin hika· 

• yesi 5 - Herınann dosta! - Marş 
6 - Ziclırcr - Viynnalı küçük kız. 

23 00 Son ajans tıalıcrleri. Ziraat, 
esham tahvilat: kambiyo - nukut 
borsası (fiyan) 

23.20 Müzik {Cı:zband) P.1 

23.55 ~ 24 Yarınki program 

Adliye Vekaleti 
Müsteşarlığı 

Ankara : 13 (Tele fon) - Açık 
bulunan Auliye Vekaleti müsteşarlı· 
ğına Temyiz mahkemrsi dördüncü 
hu1·uk dairesi azasından B. Selim 
Nafiz Akyollu · tayin olunmuştur. B. 
Selim Ncıfız Akyollu 1325 senesin 
de hakirnlikle adliye mesleğine inti· 
sap etmiş, muhtelıf yerlerde hakim. 
liklerde, Adliy~ ıniifettişliklerinde 
ve teftiş heyeti rei.:;liğinde bulunrnuş 
kıymd/i adliyecilerimizdendir. B. Se. 
liın Nafız Akyol!u'ya yeni vazifesin 
de başarıl2r dileriz. şarkı - Bilmiyorum bana nolda. 4 -

Lcminin - Hıcaz şarkı Sorulmasın ı 
bana yesim. 5 - ....•. - Tek. ,. 
sazla Halk türküsa - Ay doğdu ,-0 .... 0 .... N_U_N-, Bütiin dünyayı ala 
batmadımı. 6- ..... - fek saz- MEVZUU kadar eden kaza. 
la Halk türküsu - Yıldız tiirküsü. --

zade lngiliz tahtelbahirinin adı 
7 - ...... - Keman taksimi, Th . , B k k" 

etı tir. u söz heşerin ço - es ı 8 - .... . . - Uşşak şarkı-Yad 
ile geçdi :ıemanım . 9 _ Bimen şen İtikadlarile alakadardır. 
- Uşşak şarkı - Bııhar erdi. 10 - ·ı hetis, Yunan efsanesinde deniz 
Refık Fersan - Uşşdk şarkı - Kız ılahesidır. Nere ile Boris'in kızıdır; 
biiründe şalına. Pelec'ııin karısı, Achille'ın (Aşil-

21.00 Konuşma l'irı) annesidir. 
21.15 Mıizik (Operetler - RI.) Harikulade bir güzelikte)'di Ze-
21.45 Hahalık posta kutusu. us ile Poseidon <la onunla evlenmek 
13:15 Müzik (Küı;ük Orkestıa -

Şef: Necıp Aşkın) 1 - Hanns Löhr 
- Memleketten mcınl kele (Muhtelıf 
memlekete (Muhtelık memleketlerin 
melodileı i üzerine rapsodi} 2 - Alo· 
ıs pachcrnegg - Vıyanın c:ız besi. 

istemişlerd i, Bazı rivdyetlere göre, 
Thcmis, bazı rivayetlere göre de 
ya Hera, yahutta Prornete, Thetis 
ten doğacak erkek evladın babasın-

,------------------·-----------·--'\
1Köylü111üz 

ö ç h a b ~ ır O e r . l 1 elbise''eri 
'-----------·----------.... ----·-----------' 

Ticaret 
binası 

Lisesi 
inşaatı 

Binanın inşaatına devam 
etmek Hizım 

Sed yolunda vali konağı civa
rında üç ay evvel inşasına başlanan 
Tıquet mektebi binası için geçe 
sen~ bü::lçesindea ayrılan:(22.000) 
lira mayis sonuna kadar temamile 
harcanmış ve bu para ile binanın 

bodrum katı ve birinci kat inşa e· 
dilmiştir. 

Haber aldığımıze göre mezkfır 
bina için lazım olan mütebaki tah 
sisat bu sene: Lütçfsine konmuş 

ise de bu hususta a!akadar makatn 
!ara henüz malumat gelmemiştir. 

Bundan evvelki inşaatta faaliyt-t 
ve azami g-'yretlerini göstererek işi 
bu raddeye getiren Ticaret okulu 
direktörü ile Kültür direktörümüz
den yeni tahsisatın bir an evvel 
getirilerek binanın önümüzdeki ders 
yılına kadar yetiştirilmesinin temi 
nini bekleriz. Bu suretle Çukurova· 
lılar için şiddetli bir ihtiy lÇ halini 
alan Ticaret lisesini 1 tesisine imkan 
hazırlamaklc1 Adanamıza büyük bir 
hizmette bulunmuş olacacaklar· 
dır. 

Dr. Ahmet Remzi ...lÜvenç 

Adanamızda uzun yıllar kalmış, 

sıhhat vekaleti şube amirleıindeıı 

mütehassıs doktor Bay Ahmd Rem 
zi Güvenç mezunen Ankaradan şeh. 
rimize gelmişlerdir. Kıymetli dok· 
torumuza hoş geldin deriz. 

İşci mümessilleri seçimi· 
bugün nihayet buldu 

Nizamname yarin 
tatbik ediliyor 
lşyerlerindeki mümessil seçimle 

ri bugün nih~yet bulmaktadır. Yarin 
den itibarr.n iş ihtilafları nizamname 
si tatbik mevkiine girecektir. Yarin· 

·den sonra işçilerle patronlar 'ansın 
da çıkacak ihtil .. flara ilk olarak mü
messiller el koyacak ve bunlar iki 
tarafı uzlaştıramazlarsa İş, vilayet· 

de kurulacak bir k~misyona havale 
1 

euil,~cektır. ihtilaf burada da hal edi 

1 

BEKARLIK VERGiSi 
Memleketimizde sekiz milyon beş 

bin bekar varmış ! •• . yuz 

Ölrendlllmlze göre, MeUye VekAletl gerek BUyUk Millet 
Meclisinde ve 9erelc•• beflncl parti kurultaymda beklrlardan 
vergi alınma•• hueuaund• izhar edilen temennllerl nazar 

Cenup bölgesinde yeni 

Tren tarif el eri 

Seferler mahalli ihti-

dlkkata alma, ve bu hususta 
tetkikata baflanmı,tır. Bu hu
auata d•• memleketler mevzu. 
atı da tetkik edllmektedlr. 

! yaca göre yapıldı 
1 

Bir kaç''sene evvel yapılan uınu 
mi nüfus sayımına göre memleke· 
timizde dört milyon 611 bin 363 
Ü rrkek ve 3,755.929 u kadın ol. 
mak üzere tam sekiz milyon 397 
bin 292 bekar vardır. 

Nüfusu on binden fazla olan 
yerlerde bekarların miktarı, 1 O bin 
den az nüfuslu yerlere göre daha 
çoktur: ı 

Devlet Demir yollari tren tarife 
lerinin değişmiş olduğunu geçenler 
de yazmıştık. Bu ayın onbeşinden 
itibaren tatbıkine başlanacak olan 
bu yeni tarifelerle Mersin • Adana 
- Mamure ve Payas münasebatını 

temin eden trenlerin harelcet vakit-

lerinde epiyce değişiklikler yapılmış 

lır, Bılhassa • münasebatı pek sıkı 
olan Adana-Mersin kısmındaki tren 
adedi lüzuma göre çogaltıldığı gibi 

sür'atler artırılmak suretiyle zaman· 
dan da kazanılmıştır. 

Her sınıf halkın ıhtiyaçları ha 

kim tutularak yapıldığı anlaşılan bu 
yeni tarif cleı le Mersin hav alisinden 
Adana lisesirıe gelip giden talebenin 
ıhtiyacı da temiıı edilmekle beraber 
Ceyhan w. Ojmaniyede i~i olan Met 
sin, Tarsus ve Adana halkının günün 

de işlerini bitirip dönmeleri imkanı 

da hasıl olmuştur. Gaziantep, Maraş 
Kilis ve isi ahi 1e gibi kasabalar hal 
kının ; Adana ve Mersinle olan sıkı 
münasebatı dahi dikkate a!ır.arak • 
Mamure trenlerindı!n birinin Fevzi 

1 
paşaya kadar devam 'ettirilmesi ve 
o·adan dönülmesi suretile bu arada· 

ki seyahatin da gündüz, rahat ve 
ucuzca yapılması temin olunmuş ve 
hatta bu müsaid vayiyet ayran yay. 
!asından ve o havalideki menba su 
ların ic1n istifade iınkioını da hazır· 

lamıştır: 

Dörtyol ve Payas münasebatı 

için de her gün işleyen bir tren ihdas 
edildiğinden bu havali halkının da 
gününde Adana ve Mersine seyahat 
ları tahtı temine alınmıştır. Halkın 

Filhakika nüfu~u on binden faı· 
la olan yerlerdeki tekar erkek \oe 
kadınların sayısı 1,164,411 olma. 
sına mukabil nüfu.cıu on binden :\Z 

olan yerlerde bekarların sayısı 7. 
050.000 dir. (Bu rakam, küçük şehir 
ve kasabaların sayı itibarile uüyük 
şehir ve kasabalardan daha çok ol· 
masından doğmaktadır) 

Harp okulu 

Tahsilini sivil liselerde 
yapan gençleri alıyor 

Bu senede karb okuluna şimdiye 

kadar sivil liselerde tahsilini yapmış 
olaıı gençlerin ve üniversıtede t.thsi· 
ide bu'u ıaııların almacaaı üniversite 
yü:Cs~k mektepler ve liselere bildiril
milt r ~ 

H Hiçten harb okuluna girmek 
ğ~ istekli bu!un~nlardan y:rmi dört 

yaşına henüz girmiş olanlarla üniv~r 
site ve diğer yüksek mekteplerde 
tahsilde bulunanlar sınıfları ne olur. 
sa olsun alınacaklardır. Yalnız harb 
okulunda tedrisata daha evvel baş 
lamakta olduğundan yüksek mekteb 
veya üniver.site fakültelerinde hulu 
nanlar imtihanlarının neticelerini bek 
lemelerine lüzum kalmadan derhal 
harb okuluna alınacaklardır. 

Acı bir kayıp 

lemezse Anbrada toplanacak sela 
' bütün ihtiyaçlarını büyük bir hassa 

hiyettar erkand~n mürekep komis· i 
siyet ve dikkatle daima hakim tutan 

yon ihtilaf itiraz edilmez bir surette 

Sıtma mücadele reısı 
Bay Abdurrahman öldü 

hal edilecektit-, 

Ölüm 

Müessesemiz gazete kı~mı baş 

mürettibi B.ty Kazım Türksün'ün kı 
zı Ned::ı, tutulduğu hastalıktan kur 
tulamıyarak dün vr fat etmiştir, Ar· 
kadaşımıza v~ aiksinin ked-:rlerine 
candan iştirakle baş saj'?lığı temen
nisinde bulunu:, küçiik ölüye Tanrı 

dan rahmet dileriz. 

münakalat vekili sayın Ali Çetinkaya 

ya teşekküı ü bir borç bi'lir ve bu 1 
gibi ihtiyaçlarla çok yakından alaka
dar olan Adana işletme idaresinede ~ 
be yani memnuııiyet eylt riz. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü açık, 
hava rüzkarlı idi ufuklar sisli geçmiş 
en çok sıcak gölgede 27,5 dereceyi j 
bulmuşdu. 

Dün t.:essür le haber aldığımı La 
göre, lçel Sıtma mücadele rehi Dok 
tor Abdıırrahman Besen kara cige. 
rinden yapılan bir ameliyata rağmen 
hastalığından kurtulaınıyarak An'.{a 
ra Numune hastanesinde hayata göz 
lerini yummuştur. Merhum çok kıy 
metli bir doktor ve idare adamı idi 

Bu haber, kendi.:ıini tanıyan Ada 
nalıları pek m:Heessir esmiştir· Ölü 
ye Tcınrıdan rahmet diler ailesine 
taziyede bulünuruz. 

Yeni İml\l edilecekle~ 
fiah daha ucuz olaC 

Köylümüz için imal edileJI ~İnci 
se ve çamaşırlar hakkındaki te ci k 
ferden sonra Sümer bank bU .it d 
zerinde yeni tetdirler almıştır. şt S .~n 
ye kadar imal edilen ve bund811 .JIJ· 

eD' ıra 
ra imal edilecekler için yeni t ıil 
lı fiatlar teşbit edilmiştir. bu el~~0.~ 
vekalete gönderilecek, tastik ırı 
edilmez tatbika başlanacaktır. ,; O. 

Köylu kadınlar için yazlık 
tolar hazırlamaktadır. Bunlar ~ 0 
seri bezinden yapılacaktır fial~ ' 
255 -·325 kuruş arasıuda olaC~ıf' 

Yazlık erkek elbiseleri de 1 ;o 
edilmektedir bunların karışık dt tJ 
li olanları 280 -340 ve düzrek 3 
!arı 255 - 31 O kuruş arasındadır·1 ] O 
velce iına\ edilen kışlık Şayak t; ] ı 
sclerin imal ş•kill'!rİ üzerin-:le "'2, 7 

gişiklikler yapılmıştır. pantolorıl ~ 2
7 1 dizlerine ve çaketlerin kollano• 

5 

i kat kumaş konması kararlaştırıl 28 
ı tır. Ayrıc1 bu elbiseleden avcı ~9 
de imal edilecektir. Sümerbank J31 

köy idare lıeyetlerine her dürl~ ""37 
lü dbis~le-rinin hazırhndığıoı bı !OO 
miştir. 2 

Tapu U. M. Adliye 13 

vekaletine bağlanıyor 16 
24 

A~liye vekale-ti, tapu ve. k~~~ 
ro u .nuın müdiirlüğünün adlı~e, ~DO 
!etine bağlanması hakkında bır 

1 ııun ı:ıroj!sİ hazırlamıştır bazı "~ 
.. • d I" kA\ t"I r1I 3 

!ar uzenn e ma ıye ve a e ı e " 
kere h linde bulunan adliye vekil' 5 
ti projeyi ö ıümüzdeki günlerde ~ 7 

mutaya sevkedilmt."k üzere başb• 12 

lığa verecektir. 

Mersin istasyon 

B 1 d. e rel 
Merin (Hususi\ - e e ıy d,- • 

simiz Ankarada yaptığı temasla~"' .ı, 
sonra şehrimiLe dönmüştür. MU 11 er 

kal at vekaleti ile }'-lpılan tel11 oJ a 
. . d h . . . ttist at lar netıce-sın e şt rımız ıs lıl'ıtu 

binasının ve istasyon meydaoın111 tı' e 

sene yapılması Lc:ararlaştırıl111 1!"~ 
Elektrik şirketinin bazı hisseleri 
de saltı alınması kararlaşmıştır· 

Maliye Vekaletine 
hacak memurlar 

a., 
ah" a 

-( ~,. 

Maliye Vekaleti. vila \et teşkı" ıı 
1 . • altı aı t1 l 

tına alınacak m.:mur ar ıçın ·~ 

bir imtihan yapmağa karar ver~
1

.,e\
1

1 
Vekalet yeni lıir kararla ınaaŞ \i' 
ücretli her nevi memuriyetle~ 1

,p l 
k · · h ·· el lıır Y u yapılaca ımtı anı uç ay ,ı 

. . k 
mağa k1:rar vermıştır. 

B. . l "h u·· da'ıı 
ır ısa ane m o 

rü kaçırıldı 
'l ,. ' 

C 1 d . 1.J a 
Buenavista - o era s · fi- • 

B . . IAhh . evktl - tJenavısta ıs a :ınesı m . kl 
d k. . - . dıre 

rın an beş ış•, muessesenın ,ş 1 

k lJ b .. .. .. 1 d" r bll ,ı .. runu a ırı goturınu~ er ı · .;ıoıt' .ı 

Thet:is Nedir? "" Achille doğunca, annesi onu la· 1 

h:::ıs. direktörü islahhane>e ~~'o'' al 
re mesafede bırakmışlar ve .. -1e' 
do' ya gitmişlerdir, Direktor, 

1 
et" 

digi iıahatta miie.sseseyi zi~ar;,§lc • 
tirdiği esnada bu beş kişinıll 1 ç'~· t 

dan daha· kuvvetli olacağını Öııce
den habrr Vt'rmişlerdir. Bunu 1 üze 
rine ilahlar Thetıs'i bir beşerle ev 
lendirıneğe karar verdiler. Phthie 
kralı Pdlec' yi zevç diye seçtiler. 

• Önce 1 helii lıu izdivaca razı 
olmadı. Pdı e onun pf'şine düştü ve 
yarısı at, yarısı insan olao Chiron 
sayesinde kadını yakaladı. 

Thetis kah aslan, kah, yılan, kah 
ate, kah su kılığına girdiyse de ni· 
ş .ınlısı azminden ca vmadı ve niha. 

MÇ &b z c a 

yet ilahe izdivaca kallandı. 
Chiron'un mağrasında düğiin 

yapıldı. Bütün ilahlar bu ziyafete 
geldiler ve lıir çok hediyeler getir
diler. 

Lakin davete çağırmağa unut· 
tukları ihtilaf, üstü "En güzel kadt
na,, diye yazılı bir altın cimayı ka
labalığın ortasına attı. 

Bu yüzden Paris'in muhakeme· 
si, Helen'm kaçırılması ve Trua har 
bi meydana geldi. 

yemut olması için StyX'in sularına 

daldırdı. fakat topuklarından tut· 
ması sebebile çocuk kabili cerh kal 
dı . 

Trua harbine iştirak r.tıneme!İ 

için, annesi onu Lycumccic'in kızla· 
rı yarıma sakladı. 

* * * 
Lovre mlizesinde Thcfü'ın ma· 

cerasına ait muhtelit eserler var 
dır . 

1852 Lut her tarafından ke~f e· 
dilen 17 numaralı teleskopik scy· 
yareye Thetis ismi verilmiştir. 

d .. i bl t 
tan isiif ade ederek ken ısıll .. ıeffl 
la tehdid etmiş olduklarını ~0;0 g'' 
tir. Direktörüı . u tehlıkede gor,

0
v-el 

diyan diyan' "lnahtaı laıını ve urıYe 
rini m3hp11slara vctmek mecb 
tindl! kalmıştır. 

" lzınır - Ödemiş telefo" 
işleıniye açıldı 

Ankara: 13 (Tddonl;ı) IJıl 
yük telefon programına dah0•

1 d 
r . ·ı· k .. nan zmır - epe oy -

telefon devresi in~aatı bitrniŞ ~; 
mişin lzmirle konuşmaya açı 
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Tayya • --------------------------------------------------------: 

• 
i 

e pıyangosu 

45.0G>O lira 26.178 
Bilete isabet 

numarah 
etti 

t lstadbul: 13 (Telefonla )- 27 19559 19648 20378 20458 21004 
rı • . . 
tetk ıncı tertıp tayyare piyangosunun ikin 23178 23455 23638 24474 24699 
u ı~ ci keşıdesine devam olundu. Bu keşi 25445 25627 27447 30119 32633 
. şi denin en büyük ikramiyesi olan İ 33467 34214 34595 34c!:ı65 35961 

5 000 lira 26.178 numaraya, 12.000 36187 36458 36775 
lira 20689 numarrıya isabet etti. Ka 50 lira kazanan numaralar : 

zanan diğer numaraları sırasile bil· 
e diriyorum : 

499 583 676 1060 1272 
1541 1690 1948 2165 2639 

O.ooo lira kazanan numaralar 4386 4425 4434 4689 4721 

1 

5529 6118 6381 6~14 6487 
~a 27103 - 36360 6789 7219 7289 7734 78051 

fjal O,oo Ura kazanan numaralar: 7850 7888 797. 8129 8966 ı 

cak 36916 9114 9441 9606 10209 10492 
ill1 10926 11138 11212 11234 11234 

1 

dcst"OO llra kazanrm numarrlar : 11325 1138~ 11484 11905 11985 

~ 423 1163 1174 1351 1983 12026 12ll92 12289 12451 12703 
d~· 3347 4218 7125 10428 10668 12922 13027 13091 13809 14278 
k d 10811 1150d 11567 12022 16636 14444 14602 14672 14711 14879 
e d 17519 18372 19199 21318 21620 1~094 15250 15935 15847 15921 

Alsas - Loren hatası tekrarlanıyor 

ÇEKLERi KiMLER 
HiMA YE EDECEK. 

PARIS MATBUATININ ŞAYANIDIKKAT YAZtLARI 

P:ıri" . 13 n. n. - P:pok gazete• 

sinde Kerillis ,rczıyor : 
bütiin reaksiyonlar inkişaf :edince, 1 

dünyada bir kin duvarının arkasında 1 

yapayalnız kalacaktır. Bismarkın, 

hatası, Hitlerin hatası, bu daima 
kendi·1in aynı kalmış olan, guru· 
rundun gözü kararmış bir Almanya· 
nın ananevi hatasıdır,, 

Heyecan . . . Ncş' e . . . Zevk • . . Korku ... Ve Hayranlık 
Toplayan Büyük Pıogram 1 •.. 

Asri • 
sınema 

Bu gün gündüz Bu Akşan1 
2 30 da 20,45 de 

B .... k K"' ··k' G•nç Jhtiyar, billıassa Çocuk Babaları ve Çocuk Vclile· uyu , uçu , • • . 
1 . . T k bir alaka ıle Karşılayacakları Çalı;mak Kaygıısu, 
erının aş ın l . 

Arkadaşlık Duygusu ve Bunlara nzın•am eden doğruluk, 
sadakat mdhumlarını lıir araya toplayan 

Orta Mektepten Emil Ve Arkadaşları 
Şaheserini Sunmakla Bahtiyardır. 

_ { FRlTZ RASP - Ve 3000 Mektebli Çocuk ) 
Oynayanlar : 

AYRICA ~orkudan Renkleri soldur~n --: l~rr tara~ı kıyamete 
döndüren _ Gönüllen zehırlı alevlerıle delen 

Korkusuz Kurşun 
Oynıyan : - ( FRED SKOT) 

__ D_i_k-ka_t_: -=y-:-a_z_ ta rif~~i başladı 

S. d h"l' ··t . ddit vantilatörlerle çok s:rın bir hale gctirilınektcdiı 
ınema a ı ı mu ea 

Fiatlar : Og· retrıunlere 
Balkon 25 kuruş Talebe ve 
Duhuliye 15 " " 

20 kuruş 
1 O kuruştur . 

" " 
n~ 22427 22590 23401 23b0l 24488 15928 16042 16227 16407 16501 

25799 25026 26948 27011 27947 16501 16799 16799 16889 17023 
28009 28160 29632 28778 28911 17023 17323 17440 176~) 17646 

"Bohemyıl.llnn gelen baberll'l' bu
tlln vicdanları isyan ettiriyor. Bu 
bedbaht nıillct, glizleri kararan ka
sapların hidddi önl\ııdt• bulunuyor. 
(;c~tnpo'ııuıı vl· Alnı:uı memurlarının 

silahlnl'l elinılcn nlınnıı~ olan kurlınn

lnrına luırşı y:ıptıklnrı )·ol .. uz hnre

kctlerc1 ndnlctsizliklcri ve znlimnne 
tcdhirlcri :mlntmnk için "n.} f:ılnr k.fıfi 

r,elınez. Avı·up• _yı nltust eden yeni bir 
muthiş dram bize ınuznffer bir Al
nınnynnın neler yapnlıileceğini göster 
mektedir ..• 

Bir İtalyan gazete
cisi firar ederken 

tutuldu 

Telefon 
--------------~10~74~6;.....---------------------

250 Asri 

1 t 29254 :9370 30546 30746 31337 17964 17859 17799 17838 18114 
k bil 31593 32052 34273 35022 35608 18163 18174 191EO 20140 20~26 
lii 37855 37981 39517 20343 21538 :t1688 22116 22122 
b'd 22122 22621 22892 22908 23086 1 

?00 llra kazanan numaralar : 
23237 23326 23467 23467 23621 

2816 5949 8350 9335 12774 23840 24127 24363 24427 25088 1 
e 13294 13566 14770 15060 15515 25388 2538s 259c~ 25940 26950 
ot 16039 20670 21247 21287 232681 27037 27037 27208 27404 27716 

24243 24482 26~13 29550 30535 293~0 29413 29413 29923 30026 
kaı!i31993 32009 33629 35995 37174 31208 31563 31042 31942 31060 
t~ 37274 37551 38813 38856 399231 32237 32844 32844 32846 32967 

' ~ DO •ıra kazanan numaralar : ı 3J815 33907 24046 34159 34223 
54 395 2694 2705 27921 j4305 34873 34950 35133 35201 

3643 3813 4106 4112 4758 25206 ~5684 367~8 36371 37047 
vekB 5170 5292 6826 6959 7644~ 37059 37116 37515 ~7612 37701 
de~ 7755 8088 8737 9646 10753! 37896 38227 38297 39381 39429 
şb8~ 12773 14158 14998 15075 18251 395J8 39617 39778 

Zayıf du,uren tetlhler 

( )vr gazetesinde Guerin y:ızıyor: 

•'IIa,·nti adı \'c•cilcn sah.,lnr fct· 

hedilme,'iİ \'l' hnri{nl'1r llzt·rindc ı,:iz

gill·r çizilmt"~i gllzd lıir şc,,., Fnknt 
lnkı; iye d tigimlcn ı;ok zayıf d llşllrl·n 
fetihlt.-r vardıı·. Nt: Çeklerden Alm:ın, 
ne ıle l lnbeşlerdcn ltnlynn imal edi
lebilir. llntlii bu Çek !erle Ilnbc:;ılcrin 

bir hnrp halinde mllstc\•lilcr için bazı 
iht11ftflnrn dn mal olnc:ığı tahmin l'

dilclıilir .. 1 

Hacha polis nezareti altanda 

Ordr ~n7.clcsi'lden : 

'' 1 lndı:ı \'nhsnn ıınzi nezareti nl
tındnılır. Kendi ini zi, nrdc gelenlcr 
pnli~ konlrolıırı:ı tnlıidir. Kabinesi, p· 
rogr:ınıı e\'l•ldl•n hnıııilt·rinin ln~'·ilıine 

iktiran etmedikçe topl:ın:ım:ı'.I... Nutuk· 

l:ırı ve k:ır:ırl:ırı umumi vnliuin t:ıs-

Tunus : 13 a. a. - Resto 
Del Carlino gazetesinde çalışmak. 1 

ta olan halyan gazetecisi Ciuci, 15 

ikinci kanun 1935 tenberi mahbus 1 

bulunduğu hapishaneden kaçmış ıse 1 

de Tunus Varoşlarından birinde tek 
rar ele geçirilmiştir. 

Ciuci, memnu mıntakada fotog
rafiler almakta olduğu esnada Me. 
de~ine'de t:vkif . e~ilmiş idi. Mu 1 
ınaıleyh, klışelerı bır ağacın göv
dı-sine saklarr.ağa teşebbüs etmiş 1 

idi. 

as' 
'ıymetli misafirimizi 

e ~: - Birinci sahifeden artan 

Sulhü f ehdir eden 
- Birinci sahifeden artan -

11 ti kine tnbidir ve Y nhudilcr o.it.•,\ hin· 
deki knnumln yapıldığı gibi, \·:ıli bu 
knrarlnrı lı:ı:;-l:ın lın n dcgişlirmcğl· 

Sl·lfıhiydtnrdır. 

Ciuci, avukatı ile görüşürken 
hapishane İçindeki gidip gelmeler-

dı-ıı mütevellid kargaşalıktan isti
fade ederek kaçmağa muvaffak ol 
muştur. 

lıı~ ~ J, Adliye Vekili Fethi Okyar, Muha
j\1,1..10 rat ve Münaknlat Vekili Ali Çetın· ı 
tef111' • ya, iktisat Vekili Hiisnü Çakır, Sih
t.ıS)o ı. t ve içtimai muavenet Vekili Dr. 1 

11 ~ ~ulusi Ahıtnş, Gümrük ve inhisarlar 1 
1111 

/ • ·ı· V k"I" ctı' ckilı Raif Karadenız, ıcnret e ı ı 

1 
011" • • t•k d 1 t • ·ııı ezmı Eı çın ve re ı ası. ev e şura-

)erı ı r<.'isi lsmaıl H ıkkı ve refikası, mec
tır, grup rcıs Vekıllerind<.'n Hasan Sa

' haricıye encümeni mnzbatn mu· 
alı~larriri Muzaffer. Romanyanın Anka· 

büyük elçısı B. Stoyka ve Bayım 
)loyka, Roma ve Bükreş büyük elçi· r 

. Crimiz Hüseyin Rııgıp Baydur. Ham 
eşk1 } ıllalı Suphi Tanrıo\er, Hariciye \e 
ıtı 8) lcti umuırıi k:itib muavini Nebil Ba
rJtli; ı, Hariciye vek.ıletı müsteşarı Agah 
c;h \ \ksel, protokol daırcsi rciısi Fuad 

8~ jçİ ' çerı. Ankara ml'vki kumandanı ge 
r r ı ral Kemal Gokçe, Muhafız alayı 
• }'ıı 
ır ıımandıını lsrnail h.ıkkı Tekçe \"e re 

ı <ıSJ, Hariciye hususi kalem direk· 
tirü Abdullak Zeki hazır bulunmuş· 
9rdır. 

•' Romanya büyük elçisi ve Bayan d ıJ' it oyka dün akşam Ankarapalasta 
omanya hariciye nazırı ve Bayan 

1 ıfenko şerefine büyüio.. bir ziyafet 
rınişlerrl ir. 

Ziyafeti parlnk bir kabul resmi 
l J ıı ık:hetmiştir 

ı. Gafenko Atinaya da gidiyor 
1cııfl~ Atinc1 : 13 a. a. - Romanya 

1re~t ricı~c nazırı Gafenko p:rşembe 

l 1..1 r: ınü Atinaya gelecı>k ve dört gün 
) ,ı u t .• k" k ~iloıı1 nnn ıu unıetının misafiri olara · 

3 ılncaktır . 
• ror -
O , Bukreş : 13 n. n. - R.1dor ajan 

,e b"ld" · hf · r, 1 ı ırıyor : arıciyc nazırı 8. Ga-
et c. nkonun yabancı memleketlerdeki 
f1rs3

1
• yahatı müddrtıncc, hariciye işleri 

b1 çıı~ k.ılcten B.ışvckil B. Armand Cali
• ıc:rı' • .ro t.ırafından gorülecektir. 
1 g'' t3uKrcş : 13 n. a. Türkiye Ha-
ef1 el' 1

} c Nazırı B. Şukru Sc1r, coğlu . 
, 1ıv ı lo •J n ının Anı.araya gonrlcr· 

'il( ı hll'>\I ' muh b rın a nx.ıd k l 
ı.ı fl/ ' " ~ " 1 JC· 

111 ıll a l ulıırımıı hır : 

Cum ıu ıy ı h11 ı\m<"tının ve Tıırk 
ll OrlıJ ı 1 tın n, do 1 v ıııuıı r k Rom.ın· f nın ınuhtcrnn h ııı ıy n ızııı t ır.-ı-

ytıpıl n ııy 11 t t ı n el ıydıı 11 

n j,ııı enınıın ycıını R nı ıı m ıı, tın~ 
·rın ın R,ıdor ııJ n ıııın h ın.1 'l.l: r 
.ı r ıçın 

11111 
d l ıyı tı ılıt yaı ı n 

1 bU (ı l 11 1ll ddh lın d fıkır 
ıı ınll ı 

Harıciyc nazırı Sovyetlerlc yapı· 

lan müzakereler h:ıkkında söz söyle
mekten imtina ctmistir. 

Danzig meselesi hakkında demiş 
tir kı: 

- lngilteıc lıüküıneti bu ıneselc
niıı ıııtizakere yolu ile hallini temenni 
eder bu meseleyi Polonya'ııın ist•kla· 
lını tehdit edecek surette cebren hal 
)etmek teşcbblisii 7.Gnıri olarak bır har 
bı intaç ed.-l.ektir ki lngiltere bu har. 
be knrışacaktır 

Lord Halıfaks fngilterenin umumi 
siyasetim şoyle hüliise ctnıiştiı: 

-lngiliz s yaseti hıç kiınseyı teh 
dit etmiyor ve gizli hiç bir maksat ta 
kip eylemiyor. Eğer sulhu bozmak 
istiyen zoı balar mevcut olmaz.sa ıngil 
terenin taahhiitlerınden hiç birinin ıat 

bikine mahal k,ılma1. 1 

Çekler himıt.' c cdılmck iı.;in hinın

.Ye allına konulnıu~l:ı.rdır. Fakat Çek· 
Reri hnmilcrinc karşı kim himaye e
decektir. ? .• 

Almanya'nın ananevi hataları 

Rebüplig gazetesi de şu satır. 
ları yazıyor : 

"Almanya, Alsas · Loren hat.ı

sını tekrar ediyor. Alsas - Loreni 
nasıl tabii haline koymamışsa Çe-

koslovakuayı da istediki hale getir
miyecektir. Almanya bu suretle bü 
tün teh1it altında bulunan millt:t· 
lere korku telkin edecek, evelce 
bugün Çeklerin maruz kaldığı mu 
aındeye uğramış olan ftalyanların 
da ndı etini kavınacak ve nihayet, 

Yapılan ar aştırmalarJaıı sonra 
tekrar ele geçirilmi~ olaıı Ciuci, 1-
talyan mektebi mlidürüne ait olan 
Giuglia villasına iltica etmiş idi. 

Ôğırnildiğine göre, mumailey
hin firarı için hazırlıklar yapılmış ve 

lı~l!~Y." gi~ecek bir tayyarede ken· ı 
dısı ıçın hır yer tutulrr.uş idi. I 

Alman Dahiliye nazırı 
Budapeşteden döı dü 

Berlin : 13 a. a. - Dahili} e 

1 nazırı B. F ı ick, BuJap<'şleden av Jet 
atınişti. 

1 

Sulh ınuhafazıı edildigi mübdetçc 

lrıgilteı e'niıı bütiin nüfuzu bu nüfuz 
1 
-------------------------------

ıhmnl edılecek bir şey değildir ınüza 
kere yolu ile bütün meselelere adila 
ne bir tesviye tarzını araştırmay, is
tıhddf edec~ktir· Fakat bütün miza
kerelerin ayni suretle konuşması la
zımdır. 

Elektrik evi 
Her tiirlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampuller·, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acer.talığı . 

Eski Orozdibak karşısı No:•85 
lv736 2 

iştirakimızi bir kere daha teyide ve 
iki memleketin yüksek menfaatinin 
ayni oldu~unu bir kere daha müşa
h ıdc ve lcshıte imkan \•ernı ş olan 
bu zıy.uctın, barış hizmetindeki tcş 
rıkı ıncsııımızin dcvnmı ıçın mesut 
l'~,ctıcclcrlc vclQd ohıca~ırıa kanı bu
• ıı u~ oruın. 

Ank ırn : 13 ( J' 1 f 1 ) -
f k 

r'<'O ı a l...ı11 
l"ll O Sil ıt 15 1 
k l 

de starılnıla hare 
• t"tlı y 1 ( 1 . · • rın Jugun ) Milli Şef 

ı.u.ıf,n:laıı Y.:ılo d k 
c.cktır . va a ahul edile 

Dans ve Şarkılarile Bütiin Avrupayı 
Kendine bendetmı, Platın saçla ve 

Altın Sesli Yıldız 

Alice Faye 
BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMANIN 
Takdim Edeceği 

Caıip mevzulu, Lüks 
~üzr.I 

ve İhti~am taşan Sahnt':lue sahip çok 
musikili ve Hararetli fılmi 

Milyonerler Revüsü 
Dans ve Şarkılar şaheserin le 

Söylediği şarkılar 

Şuh ve kıvrak lıarl'ketlerıle 
sızc mesut ve çok neşeli 

iki Saat geçlrtecıeıktlr 

•-•111Wl!!l!!!l!!!1!!'11M~.- .. 

Programa llftv~ ton: 

-----· 

Muzikholde Jki S,ı,ıt I 
---::-~--~------~-1 inı lı Entrrasan B ır Fıını 10794 

Adana Belediye Riyasetinden : 

• . • 
1 

• lesi itfaiye efradı ve di~er müstahdemin içm 
1 - Tenıızlık ı~ erı ame ' . ·· h "d · ı ı 
1 1 k elbise kumaş ve dıkmc mutea hı c aıt o nuu· 

yapı acak 183 takım yazı ' 
Üzere açık ~ıarak eksilt.ııeye konulmuş.tur. 136 r 29 kuru .. tur. 

2 Elbiselerin muhammen bedelı : 1 ıra y 

3 Muvakkat teminatı : 85 lira 25 kuruştur. . 

4 ıh 1 
'" H . 28 inci Perşcm1e günü saat on beşde BcleJı· 

a esı azıranın 

diye encümeninde yapılacaktır. l ı · ı · müdürlüğiinciedir. stiyr.aler ora< a 
5 - Şartnameleri, Yazı ış erı 

görebilirler. 
6 -· Taliplerin ihale günü s;ıat 1? _de muvakkat 

te Belediye encümenine müracratları ılan olunur. 

teminatlariyle birlik· 
10744 

14-18-22-26 

yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
K11rıurıa11lf'. f\11: J()(JHO 

• Dünden artan · 

k tarma gurup amirliğinin biiyiik şrhirlerde 
E k k ld ve can ur n az a ırma .

1 
diğer hava korunma teşkillerile telı·fonla dn 

kendi takım merke1lerı e ve 

İrtibata temin olunur. nkaz kaldırma ve can kurtarma şahıslarının 
Madde 170 -: ~e:er~:s~ olursa bu husus takımlardaki şahısların ':ı:i 

fazlalaştırmasına ıhtıy ç .
1 

"den takım vücude getirmek surctilc 
yadeleştirilmcsi suretile değı ' yenı 
yapılır. 

Enkaz l<aldırma ve can kurtarma 
takımlarına ayrılacaklar 

k ld B Ve can kurtarma takıınlaıın ayrılacak· 
M d 71 - Enkaz a ırm . . 

ad e 1 · 'haniki vası~aların kullıuıılm ısında ıhtısas sahıple· 
lar, ağır malzeme ve mı 

ri arasından seçilir. d . kalan tehlikeli eııkazı a} ıklamak, kiriş 
Madde 172 - Altıkn .ı ın_sc~e~ı yıkılııııı tehlikesi göstertn bina kı ım· 

d"" 1 · k ldırma , yeııı ... 
ve oşeme trı . a . k erdivenleri çökmiiş odalara tıı manmak gıbı ış. 
larını aşağıya ındırıne ' mıı kurt arına şalııslarınm v.ısif elerindend~r. 
ler enkaz kaldırma ve ca 

' . Enkaz kaldırma ve can kurtarma İşlerirıdc çalışacak 
Madde 173 - . . tında çalışnnlarla binalara iskf'le kuran ve 

h 1 k"J n bına ınşıı:ı 
şa ıs arın es ı e 1 1 taş ve maden ocaklıHında çalışmış 

k . ·1 gul olan ar< an, 
yı ıcılık ışlerı e mr~ d j teşkillerinde vazife görrııiiş olanlıırdan, yol ve 
ve husu5ile maden ıın a olanlardan ve icabında bir binayı yıkmak 
k.. .. . t da bulun nuş 
~pru ınşaa ın i 

1 
i kullanan, lıalat ve payandaları iyi tertip rdrn 

içın patla)ICJ madı e ~r soğuk kanlı, azimli, cüretli, kuvvetli ve çcvık 
usta kimselrrd.rn s~ğ1;;,~dır. Bu vasıflar takım amirlerinde dalıa ehem 
o!anlardıın ~t çılmesı 

rniyctle ;.ranır. d · · t t "hl d ··ı 1 · 1 
k demiryolu, cııız ın~aa rzga arın ıı, nlo )<'erme<', 

Bundan baş 3 
· 1 J • f d ı · ı· . . . d lışanların ıhtısııs arın.ıan ıs\ a e e ı ır. 

mon ta1 ışlerın e ça .. ı. •• ld k ·r. .. 
Madd l ?4 - Bunlar nıumırnn o u ça vaıı .: gorecek, ıı ıı . mt,ık.t 

İçinde ot;ran ve işleri de bu mıntaka)'a yakın olan kimsdrr aınsııııl.ııı 
.'irçi!it. 

Enkaz kaldırma ve can kurtarrna takımlarının techııntı 

Madde 175 - Enkaz kaldırııı::ı ve can kurtarma takımları için lüzıı 
mıJ olan techizat bağlı 4 rumcıralı cdvr.ldc gösterilmiştir. 

95 'j 
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Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA ----- -
KiLO FfATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
- ---- -

K. ___ S. K. s. Kilo ,_ -
- Koza ~ -- -- -- -

Piyasa parlatı - • - 36,75 
Piyasa temizi • 

-
'~---- -

Klevland 31 1 •16 

y .A P A G 1 
Beyaz -

' 
1 1 

. ------:<;iyah - Ç 1 G 1 T ----
- - -- ı -

Yerli "Yemlik,, -
1 - - -.. "Tohumluk" 4,50 550 

~ -- - HUBUBAT - - -3,50 Buğday Kıbrıs - 1 
..... 3-37- - -' .. Yerli 

Mcôtane 
,_ 

.. --ı-

Arpa 3,55 1,52 
Fasulya 
Yulaf 3,25 3,52 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn ·-
Mercimek 
Susam 18 1 
- --- u N 

Dört yıldız Salih 
... üç " • ·- .::ı Dört yıldız Do~ruluk J:J cıs 

.!ıo: ı.: üç ...= c: ,, • 
o - Simit :: c; " -~ :> Dört yıldı7. Cumhuriyet :s 

N <> -
!"'- üç 

" " ,_ 
Simit 

" -

s~·~ 1 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

13 / 6 I 1938 iş Ballkasından alınmıştır. 
Pen~ 

Hazır 5 80 I.lrt.ı -1--Rayişmark 
Yad eli l. -5 06 frank ( Frans!!,)_ - -3-35 

4 ~ Vadeli il. Sterlin ( ingiliz ) ---s-93 
ı---

Hind hazır 4 12_!_ Dolar ( Amerika } !261 60. 
Nevyork 9 19 - Frank(TsViçre) 00 00 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

116-156 10116 Numara: 200 

• 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast0 arını kabule 
başlamıştır. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Adana'da açılacak arleziyen kuyusuna ait 

eksiltme iianı 

Ac!ana'da tahtezumin su araştırmaları için Arteziyen sondnj kuyusu 
a~ılması ve mezkfü kuyuya icabedrn tulumbaların verilmesi işi 2490 sıty1 • 
lı kanun. hükümleri dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

işin keşif bedeli ( 29.620 ) yirmi dokuz bin alh yüz yirmi liradır. 
Muvaklc!lt teminat ( 2221.50 ) iki bin iki )ÜZ yirmi bir lira elli ku. 

ruştur. 

ihale 28-Haziran - 939 tarihine rastlayan Cuma günü saat 11 de 
Adana Belediyesinde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

Münakasaya İştirak edeceklerin buna muadil sondaj işi yaptıklarına 
dair Nafia vekaleti vesikasını teklif zarflarile beraber vermeleri lazımdır. 

Şartnameler bila bedel Aokara'da Belediyeler imar heyeti Fen Şefli. 
ğinden ve Adana Belediyesinden alınabilir. 

Bu hususta fazla izahat almak isti yenlerin Belediyeler imar heyeti Fen 
Şefliğine ve Adana Belediyesine müracaatları ve kapalı teklif zarflarının 
muayyen gi;nde saat 10 a kadar Adana Belediyesine verilmiş veya posta 
ile bu saate kadar gönderilmiş olması lazımdır. 

Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez. 10734 
10-14-19 -23 

Dahiliye Vekilimiz r-
,, ______________________________ __ 

1 ı 
1 

T •• k .... 
- Bi.r~uci sa~i~e~cn artan - ur SOZU 
Dahılıye vekılımız bu munasebet-

le gazetecilere demiştir ki: 
11 Belediyeuin imar planını 

tasdik ettik. Şimdi planın tatbiki ve 
fstanbul'un güzelleştirilmesi işini tet
kik ediyoruz. 

Hükumet bunun için lazım gelen
leri yapacaktır. istimlak kanununu 
tetkik ettik. Bu kanunun tadilinin i· 
ınaı işlerini kolaylaştıracağına şüphe 

yoktur. 
Her hald:! belediyeyi tatmin c- 1 

dccck bır şekıl bulmıya çalışaçağıı, 
Yalnız şunu tebarüz ettırmck la

zımdır ki istimlak kanununun lııdilıy· 

lo hiç kim~eoin malına ve tasarrufuna 
tcca vüz cdilmiyecek t it ... 

R. Faık Ôı.trak bu akşamk i eks-
prese ba~/anan lııı,usi v<ıgonla Arı · 

karaya h<ırckcl etmiştir, istasyonda 
valı, emniyet miidiirii ve diğer bıı 

çok zevat tarafından uğurlandı. 

Adana Belediye Riya
setinden: 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

l2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
ıoo 

100 

Dış ını· ııılekcllcı ıı;ın Ahonc 

hedelı dcğ1c;nıc1 y;ılnı ı ı•ost,ı nı;ısralı 

'l<'ınmcdilir . t 
2 - llanlcır ıı,,ııı ı•i.111. ye muı.ı · f 

caat côılmelı<iır 

' 

10716 

Seyhan Kızılay cemiyeti 
merkezinden : 

Her gün öğleden sonra çalışmak 
surctile dispanserimiz eczanesinde 

1 1 
bir diplomalı eczacı çalıştırılacak v:> 

14 buna göre ücret verilecektir. 
-----------·---"' isteklilerin şartları öğrenmek 
Devlet demiryolları Ada- üzere onbeş gün zarfında merkezi· 1 

na işletmesinden : mize müracaat etmeleri ilan olunur.
1 

Devlet Demiryolları şebekesinin G. A. 3 -5 10720 
( Avrupa hattı ile Mudanya , Bursa, _______________ ı 
Samsun sahil ve Erzurum hudut hat 
!arından gayri ) bütün kısımlarında 
14-6-939 gününü 15-6-939 gü
nüne bağlıyan gece yarısından itiba· 
ren yolcu, muhtelit ve banliyo tren· 
leri, yeni vaktı hareket cetvelleri mu 
cibince seyrüsefer edeceklerdir . 

Bütün trenlerin değişiklikleri hak. 
kında fazla malumat almak istiyen
lerin istasyonlarımızda talik edilmiş 
olan vaktı hareket cetvellerinden ve 
ya istasyon memurlarımızdan şifahen 
istenecek izahatla öğrenilebileceğini 
sayın halkımıza ilan ederiz. 

10740 2 ..:3 

Belediye buzu 
Belediye buzunun beher kilo 

su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruş:l satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen buz bayileri hak-

1 kında takibatta bulunulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü 

1 racaat etmeleriııi sayın halkımızın 
1 m.enf aatleri icabından olduğunu bir 

kere :d1ıha ilan ederim. 

13-20 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

10642 

Adana belediyesi 
riyastinden : 

1- Darülaceze ile emıazt zühre 
viye hastanesinin bir yıllık ihtiyacı 
olan Et, Ekmek, kuru ve yaş sebze 
odun, açık eksiltme ile satın alınacak 
br. 

2-Kuru sebzenin mnhammrn be 1 
deli 320,50 lira yaş sebzenin muham 1 

men bedeli 118, 7 5 lira, odunun mu 1 
hammen bedeli 120 lirsa, ekmek'in i 

muhammen bedeli 540 :ır~, etin mu 
hammen bedeli 90 liradır. 

3-Kuru sebzenin muvakkt te
minatı yirmi dört lir;a, yaş sebze· 
nin muvakkat teminatı dokuz lira, 
odunun muvakkat teminatı dokuz 

lira, ekmek'in muvakkt teminatı 41,50 
lira, etin muvakkat tcninatı 6,75 
liradır. 

4-İhalesi haziranın 19 uncu pa 
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameler belediye yazı 

işleri kalemindedir. isteyenler orada 
görebilirler. 

6- Taliplerin ihale günü muya
yen saatta muvakkat teminat mak
buzlarile birlikte belediye encümeni 
en müraccatları ilan olunur. 10711 
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STEAUA ROMA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bü 

Adana ve havalisi acentalıf 
Hükumet cadde~inde 

•• 
Om er Başeğn1eı 

Tıcıt ı dlı~n<'ııi 

GAZ, BENZiN , MAZO r VE MAKiNE YAGI... \Rl 

Telefon: ı 68 T. lgr •• f: BAŞrG'vlEZ 

59 ~ ____________________ ,_,, __ ~--~-------------'-

----------------------------------·----,,,,,,,,;_. 

T. iŞ BANKAS1' 0 
.. 

K. Tasarruf ikramiye p~ 

LiRA MÜKAFAI 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Ey 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 
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iKRAM IYELER: 

2000 Liralık 2.000 Lira 
1000 ,, 5.000 ,, 

500 
" 

4.000 .. 
350 • 4.000 ,, 
100 • 6.000 • 
50 • 4.750 • 
25 ,, 6.250 ,, 

435 32.000 " 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olrrı•"'iJ 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz };) 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Al~anyada tahsilini ikmal etmiş ve ~e~lin hastahanelerinde ıı'J. 

det asııtanlık yapRııştır. Hastalarını Abıdın paşa caddesinde Mu5 

lat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğ'.) 
2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 
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