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Balkanlardaki 
bir lik 

FERiD CELAL GÜVEN 

Ankara 17 Haziran n39 

A
lman politikasının · sezilir bir 
sckildc şarka doğru yUz çe· 
virme i. Jtalyanın Arnavutluğu 

işgali, Balkan anlaşmasına dahil olan 
hukO.metlerin siyasetlerinde belli ba~
lı bir hassasiyt.'t uyandırdı. Bu dev-
1etler; emniyetlerini bir kat d:ıha 
takviye etmek, arnlnrındaıti dostluk
ları her yönden clnha esaslı bir ni
:z.am altına ıılıırak, her hangi bir em-
rivtikie sUratle, emniyetle karşı du
rabilmek mıık adile şu gUnlcrdc ko
nuşmnlıırını, temaslarını ıklaşhrdı

lar, 
Şuphcsiz; Roman.va hnriciye na

zın Gııfenko'nun Ankııra ve Atina 
seyahatları bu e:.a.;a cfayanruaktadır. 

Çunku: Ankarn, Atina, Bükres, 
hattn; totaliter hukumetlere karşı 
on günlerde temayül eder gibi gö· 

rUnen Yokoıslnvye bile Balkanlar1 
açık bir şekilde tehdit eden tehlike
lerin mahiyetinden asla gtıfil değil
dirler. 

Bunun için Balkanlara doğru ya
~·ılmn maksndlarını öulemek ancak bu 
devletler arnsındııki sıkı işbirlikleri· 

ne bnglıdır. Balknnlardıı her şahada 
cesaretle meydıınıı konulacak rabıta· 
lıır, iyi ve kusursuz tertipler şimal
den Ae gıırpten gelebilecek azgın fır
tınalara çok mukavemetli bir ed teş-
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TURK-MISIR 

Dost Mısır ha;jciye 
nazırı istanbula geldi 

Reisicumhurumuz bukün kıymetli 
buyuracaklardır müsafirimizi kabul 

İstanbul: 17 (Telefonla) - Nısır 
hariciye nazını Ekselans Abdulf ettah 
Yahya bugün Bessarabia vupurile li· 
manımıza gelmiştir. Nazır büoük me 
rasimle karşılanmıştır. 

Kiymetli müsafirimiz bu gice Pa· 
rapalasda müsafir edilmektedir. 

Yarin misafir Jıariye hazın ile re 
fakatında bulunan zevat saat 8 de Pa 
rapalas otelinden müfarekat ve saat 
8,30 da Oenizyolları idaresinden Topa 
hene rıktımından rükublarına tahsis 
kıhyan \ahurla Yalova'ya hareket ede 
ceklerdir. 

Ekselans Abd:.ilfettah Yalıya paşa 
rıhtımda İstanbul vali muavini ve Em 
niyet direktörü tarafından u~urlancak 
ve b~r polis ihtiram müfrezeşi selam 
reşmini ifa eyliyecektir 

Ekselans Hariciye nazırı ile refa
katında bulunan zevat, ssat 10,30 da 

Yalavaya muvasalat edecekler ve ya 
lala iskelesinde halen Yalovada bulu 1 

nan hariciye vekili Bay Şükrü Saraç
oğlu ile Yalova kaymakamı ve jandar 
ma komutanı tarafından karşılanacak 
tır. Bu karsılama esnasında bir jandar 
ma ihtiram müfrezesi selam resmini 
ifa cyıiyecektir, 

Mısır hariciye nazirı Ekselans vb 
dülfettah Yahya Paşa saat 11,45 de 
Reisicumhurumuz tarafından kabul 
buyrulacak ve ağl~ yemeğinde Reisi 
cumhurmuzun nezdlerinde davetli ola 
rak bulunacaktır. 

Misafir haraciye nazırı saat 16 da 
hariciye vekili Bay Şükrü Saraçoğlu 
ıle birlikte Yalovadan ••Olcv,. vapuriy 
le Pendike müteveccihen hareket ede 
cektir. 

Misafır hariciye nazırı Yalovadan 
müfarekatınde istik halinde oldoğ'u gi 
bi uğurlanacaktır. 

Misafir nazır ile hariciye vekili ve 
refakatıarmda bulunan zeval saat 17 { 
45 de Pendik'te muvasalat edecekler 

ve Pendik istasyonundan saat 18.10 
da hareket edecek olan kususi trene 
bineceklerdir. 

Misafir hariciye nazırı Pendik is
kelesinde lstnnb · ıl Emniyet direktörü 
Kartal haymakamı ve Pendik beledi
ye reisi tarafından karşılanacaktır. 

19 Haziran 1939 pazarteal gUnU 

Misafir nazır Abdülfettah YahyA 
paşa hariciye vekili Bay ŞükrüSaraç
oA-lu ile refakatlarınde bvlunan zevatı 
hamil bulunan hasusi katar saat 8,35 
de Anraya muvasalat ededektir. 

Misafir hariciye nazırı Ankara ga 
rında, Ankara Vali ve belediye reisi 
hariciye vck5leti umumi katibi Anka 
ra mevki komutanı Protokul dairesi 
reisi hariciye yekaleti birinci daire re 
is vekili Ankara emniyet direktörü 
merkez komutanı ve Mısır sefareii re 
karı turafından istikbal edilecektir. 

-Gerisi üçüncü sahifede-

Valimiz,Emniyet Umum 
Müdürü mü oluyor ? 
Emniyet Umum Müdürü Bay Şükrü de 

Hatay Valiliğine getiriliyor 

Emniyet umum mUdUrU ŞUkrU 

Dünkü Toros Ekspresiyle gelen 
16 tarihli " SC)nposta ,, arkadaşımızda 
Hatay Vnlili~i ve Tü~kiye Emniyet 
Umum Müdürlüklerinde yapılaca~ 
tayinlere ait gördügümüz şu haberı 
aynen aşağıya alıyoruz : 

vallmlz All Rıza Çe vik 

Hatay Valiliğine Emniyet işleri 
Umum Müdürü Şükrü ve Emniyet 
tşleri Umum Müdürlüğüne de s.eyhan 
Voljsi Ali Rıza Çeviğin tayinlerı mu· 
karrerdir . 

Hatay · Vilayeti kanun -eroıesını 
Dahiliye Vekaleti digcr bütün Veka· 
Jetlerle temasa geç-erek, hazırlaınaka 
memur edilmiştir . 

TUrk•UzU : Bu haberi gördük-
ktl edecektir. 1 

s~~i .mahfillerinde, Roma~a ile ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Turkiye arasında cereyan eden mu- 1 

zakerelerin dikkatle tnkip edildigini, 
bu mUzakcrelerin yalnız siyasi değil 
ayni zamauda askeri :bir pakta mUn
cer olacağını, bu suretle bu devlet· 
lerin Balkan antantı bitaraflık pren · 

Ankara : 15 ( Hususi ) - ~ata· 
yın a"navatana ilhakı formalitelerı ta· 
mamlandıktan sonra hükumet Hatay 

Vilayet: kanun projesini Bü~ük Mi_l· 
Jet Meclisine takdim edecektır. Proıe 
en kıı;a bir zamanda kanuniyet kes· 
bedecek \'C tatbikına geçecektir. 

ten sonra şehrimiz sa!Ahiyettar men· 
balarından yaptığımıı tahkikattan 
böyle bir tayinden henüz haberdar 

o\unmadığını öğrendik • 

iplerinden ayrılmış olacaklıırı=1canaa
tının hasıl olduğu, ve Çıınakkalf'nin 

Montreut anlaşmasına rağmen bazı 

imtiyazlı devletlere munhasır kalaca
ğı zannedilmekte imiş, İtalyan hu
kumeti her iki devletten .. iyasetleri
nin sarih vechesini soracakmış. 

Bu telgraftan anlaşılıyor ki· 
Balkan devletlerinin her hangi bir 
tertib;> c1uşmemek için aralarındaki 
rabıtaları, komşuluk ve dostluk 
menfaatlerini hiyanet maksadile yap· 
tıkları anlaşmalıır, mihvercileri mem
nun etmemektedir. 

Turkiyenin ele, Ronıanyanın da, , 
iyasi tedbirlerinde hiç bir vuzuh
uzluk yoktur. M uteadciid defalar 
Balkanlıların politikası izah olun
muştur. Ne komşularımızın menfaat
lerine ve ne ele sulha karşı hiç bir 
sui niyetimiz olnmaz. 

~\.\ihver devletlerinin istila ve 
işgal sistemleri tamnmiyle belli ol
muştur. Dişlerinden tırnaklarına ka
dar silahlanmaya girişmelerindcki 
maksadlar ve hududu muayyen olmı
ynn bir hayntt sahaya sahip olmak 
içindir. 

l\1ihvcrcilcr bu ıırzularını yerine 
getirmek için, evvela sulhperver gö
rUnUuler. aniycn, istila ve işgal et
mek istedikleri memleketlerin dahili 
nizamlarını oltü t edebilecek bütUn 
tedbirleri alırlar. llolkın mukavemet 
ve kııbiliyeti kırıldıktan, orduların 
mnneviyııtı sıfıra düştukten, hüküme 
tin başına bir takım hivnnet erbabı 
geldikten onra, uzun ;·ıllardıınberi 
memleket mUdnfna ı için hnzırlanmış 
'lrAsıtaların kullnnılmasınıı imkan bı
rakılmndnn parlak bir resmi geçitle 
işleri hııllederler. 

Turkiye ile Romnnyn arnsındaki 
müna cbatın kuvvetlenme inden Bal
knn Pnkhnın ihlfil edilmiş oldugunu 
nnmnk en uznk siynsi bir görUş bile 

tclikki olunnmnz. İtnlvanın end' . 
t cı b . "' ı~esı; 

o e en. erı t kib ettikleri istilA sis-
tcmlcrının :> UzUnc hu d n ıın sonra bu-
ton memleket kapılarının k k _, ın ısı ıya 
\(ııpanmı~ nıma~mdnncl.r, 

'ftırkiyc, komnnyn y . t .. , unn.nıs nn 
•C hattlt ) ugoıılavyn Balkanlnrdn 

" •c "'C kime knr;ıı muhnsım "c"nh t 
tlC) J b'I' 1 k' - u 

h ciın o n ı ır er ı ; bıtarı:ıflık 
u 1\ 

ın i lcrindcn ayrılmı ol unlar. 
prcll B~lkan Paktına da}ul olan huk6-

Uzak Şark hadisesi gittikçe büyüyor Eski İngiliz hariciye 
nazırının konferansı 

Eğer Japonlar Tiyençinde 
serbest harekete kalkışı rsa 

iNGiL TERE KAR ŞACAK 

"Azmimizi ihmal 
edenler feci bir 
hataya düşer,, 

'Moskova görüşmeleri se 
ri halinde devam ediyor 

1911 DEKi fNGILlZ - JAPON TiCARET 
MUAHEDESiNiN FESHEDILECEGI SÔYLENlYOR 

Londra : 17 a. a. - :1Times,, 

gazetesi yazıyor : 

"İngiltere hükümetinin tarzı ha 

reketi ;açık ve sarihtir. Hükumet 

mu .. telit bir mahkeme teşkili hu· 

susundaki teklifinde israr etmekte 

ve bu mahkemenin vereceği kararı 
bu karar ne olursa olsun kabul 

etmektedir. Fakat Tientsindcki Ja 

pon askeri makamları beynelmilel 

mıntıkalarda istedikleri gibi hare· 

ket etmeğe çalışırlarsa o zaman 

mukabelei bilmisil tedbirleri alma 

caktır. 
Nevyork : 17 a. a. - ''Tientsi· 

nin abluka edilmesi bir harp hare 

k:tidir" diyen Nevyork Tribune 
gazetesi şunları ilave ediyor : 

"Müsellah kuvvetlerle Çinde 

beynelmilel bir camaataa karşı alı· 

nan tedbirlere ve Kulangsu'da ya· 

pılan deniz hareketine harp tedbir 

metler arasında son zamanlarda gö· 
rulen tema lnr' konuşmalar yukarıda 
İzah ettiğimiz gibi, mihver devletle· 
rinin an} tertiblerine duşmemek için 
çok luzumlu ve yerinde yapılan 'ey
lerdir ve bunların veçhesi de mn-
1\ı.mdur. 

GörU)Uyor ki eli, kolu b:ı~lanacak 
kurLanlnr aznldıkçn ittihalara bir 
tılnnnklık. görllşlrre bir bulamkhk 
faaliyetlere: bir yorgunlnk arız olu: 
yor, Tc:bdid lcrlc, birbirinden ayrılıp 
rahat l k 1 h I' . o ma ar a ınc gelme"• ar.zu 
olunan B lk I n nn • cvlctlcrinin busunku 
tc,.nnudu dt • in~ n ulhunun en •Uı~lnm 
rnu .. t hkcın b" h 

ır cep esi olnıuttur. 

!erinden başka bir şey denilemiye

ceğini Japonyaya bildirmek şüphe
siz Amerikanın vazifrsidir. 

Vaşington : 17 a. a. - Alaka· 

dar müşahitlerin kanaatine göre 

hariciye nezaretinin Çin hadiseleri 

karşısında takip ettiği azimkar fakat 

uysal fsiyasdin hedefi Japonya)ı 
ltalya ve Almanya ile ittifalca sev· 

ketmemekten ibarettir. 

Bu siyaset ayni zamanda böyle 

bir ittifaka muuız bulunan mutedil 

elemanların nüfuzuna karşı . rğer 

nüfuzları henüz baki ise · müşkilat 

göstermemegi istihdaf eylemekte· 

dir. 

Bununla beraber Tokyo, Berli

ni takip ettiği takdirde Amerikanın 

dkarı umurniyeye dayanarak mü

kabeleibilmisil tedbirleri ittihaz ede. 

ce~ioden şüphe edilmemektedir. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

... 
İngiliz takımı 
Ankara gücünü 
mağlup etti 

Ankara : 17 ( Telefonla ) - Bu· 
gün Ankara Stııdındn misafir lngilrz 
takımı ile yapılan maçta Ankara 
gbciı 1-4 mağhip olmuştur . 

Maçta 12,000 .:ıeyirci bulunmuş· 
tur • 

Z<?,RBALIK SERGÜZEŞTİNE 
DUŞENLER BIR UMUMi 

HARR ÇIKACAGINI BİLMELİ 

Bay Eden 

.. Paris, 17 a. a. - Eski ingiliz ha
rıcıye nazm Eden, Ambusadeurs ti
yatrosunda cndernasyonal vaziyetin 
başlıca )eçheleri hakkınç çok kalaba 
lı~ b.ir dinleyici önzde konferans ver
mıştır. 

lngiliz - Fransız dostlugunuu e
hemm;yctini tebarüz ettiren Eden 
iki memleketın siyaşetinin münhasır~n 
terlafui olmaktanqaşka bir şey olma

~! lfi~ıMgeldiğinı söylemiş ve demiş
ıır kı : 

- Bu siyasett~. mudafaa sislt>minin 
ancak bir garanti vaıtası olması ica· 
beden müşterek bir gaye aakim ol
malıdır , 

Eden, ingiltcrenin Şarki ve Cc; 
nubi Şarki Avrupasına verdiki garan 
tileri lıatırlatmiş, rakamlar zikrederek 
ingiltcrenin muazı:om silahlanma faa· 
liyetinf gosteı mişti. 

Eden sozlerini şöyle bitirmiştir: 

Bunun Lö l ı 1 
mı •h R c 0 c uJ:unun en İJ i 

' Oftlarnn sıı: ındıı:ft anlatılı.) er. 

-Korkuya dayanan, korkuya müraca. 
at eden bir siyaseti hiç bir büyük 
millet kendini sukutu mahkum el k 
sizin kabul edemez fncrıJiz m'll t~~ ı .. ·• • ı c ının 

•••• ?e bugun derpiş cttiğı siy.ısct işte bu 
ıyasct de~ıldır. Arlık hiç b. k" 

ır ım e ı 

Sovyet 
beyan 

e A 

sıyası mehafili mutalaa 
ediyor etmekten 

Moskova : 11 ( Radyo )- Sov-
. · Bay Mo· 

yet Hariciye Halk Komıserı . 
5 lotof bugün lngiliz Delegesı . 
1 
tr~~g 

ikinci defa olarak kabul etmış_ er _ır. 
Görüşmeler bır saat kadar surmuş· 
tür -

°Karamilin sarayında yapılan) go· 
rüşmclerde biitüo noktai naz.ar arın 

imtina 

ortaya atıldığı söylenmektedir . Der- ı 
piş edilen lngiliz-Fransız_-:,Sovyet] 
paktı için başlanılan bu go~uşmeler 
seri halinde devam edecektır . Sov· 
yet mahfeleri konuşmalar hakkında 
hiç bir mutalaa beyan etmemektedir. 

lngiliı Büyük Elçisi Sir iyileş
miştir. 

Fransanın bir deniz 
altı gemisi batfl 

Geminin mürettebatı olan 71 

kişinin hayatından ümit yok! 

17 (a a ) _ "Phenı 
Saygon : · · hl · ·x

11 

ı 
tahtelbahri 15 Hazira~'~ı; ~:~?is~:. 
camarenh açıklarında · p . ar· 
de diğer bir tahtelbahirle talım yap 

ken kay~o.lm~ş~~;;telıatını kurtarmak 
Gernının ki ber:ıber a-

ümidi mevcut olmama a edilmek-
ı le devam 

raştırmalara harare 

tedir. 

F ansnoın kara';°.ann· 
Ingilterenin ve r. B'zim azmimizi 
d - he edemez. ı 
. an şup . ( . bir hataya düşmüş 
ıhmal edenler ecı 

1 b 1 k sergüzeştine atılmak 
? ıırlar. zor a ı k' b ndan umumi 

t . b'I . ter ı u ıs ıycnlcr ı sın Eıı.. taarruzun bun· 
sharp çıkacaktır. ~er 
dan b" 1 . . bir iş olmadığı anla~ı-

oy e ıyı l . . lh 
Jır .... • işte 0 zaman devamı oır su 
yoluna girmiş oluruz. 

Sulha doğru hakiki terakki yolu 
şudu: Hakemlik uzlaşma, cndernnsyo· 
nal niz. mın kurulması, silahların ten
zıl ve tahdıdi 

Tahtelbahrin kaybolduğu mınta
kada denizin derinliği 100 metre ka· 
dardır. 

Paris : 17 (a.a.) - Saygon deniı 
makamları dün batan "PheliX" tahtel
bahrinde 71 kişi bulunduğunu haber 
vermektedirler. 

"PheliX" feci akibeti henüz hafı· 
zalardan silinmeyen •'Promethe'e"nin 
tipindedir. 

1379 ton hncminde olan bu gc· 
minin uzunluğu 92 metre, gcnişli~i 8 
metre, suyun sathında sürati 18 mil, 
suyun altında sürati 10 mildi gemi 
10 santimetrelik bir top, bir tayyare 
dafi topu, bir mitralyöz ve 11 torpil 
kovanı ile mücehhez idi. 

Netice vermeyen araştırmalardan 
sonra uzak şarktaki Fransız deniz 
kuvvetlerinin, başkumandanı henüz 
malum olmayan bazı sebeplerden do· 
layi "PheliX"in bir daliş talimi esna· 
sında muvazenesini kaybederek battı· 

Q-ı kanaatine:_:v:a~rm.•tı11l•ıii''•••••• 



POLiTiK MESELELER 

Almanya, 
ilhak mı 

Bohemya ve Moravya protek 
torasıncJa Almanların vaziyeti biç <le 
kolay görünmemektedir. 

Çek milletinin bir gece içinde 
hapsedilmesini sessiz bir tevekkülle 
karşılamış olmasından hayrete dü· 
ş wnler olmuştur. Fakat böyle düşün· 
mck eylutôan~eri bu milletio nssıl 
lı ir manevi bezginlik içinde bulun
nuğunu enutmak dt'mek olur. Hem 
llohemya üzerindeki kuvvet darbesi 
yıldırım süratiyle vukua gelmişti. 

Hatta Almanyanın büyiik şahsiyet· 
leri arasında bile bundan habersiz 
olanla< vardı. Meseli Mareşal Gö
ri nk gibi. Herhalde Mareşal Göring 
Berlindeki Ôekoslovak elçisine Al
manyanııı Çek milletinin istiklaline 
dokunmuyacağına dair üç defa as· 
keri şert-fi üzerine söz v ·rmiş olduğu 
için böyle düşünebilir, 

llkteşrindenberi bu metbaht mil 
Jetin Alman tabiyyeti altına konul
'Tlası en şiddetli şekilde her gün bir 
parça daha kuvvetlendirmektedir. fa
kat Lu tabi kılınma halkın ekseriye. 
tir.in derin mukavemc:tile karşılaş 

mııktadır. Çeklerle Almanları birlik 
te yaşatmak hiç bir zaman kolay 
olmamıştır: asırlardanberi bu haki 
kat mulumdur. Bu itibarla Çekleri 
Alman protektorcsına tabi kılmak 

bu itıbarla ancak Çek milletini mah 
pus tutmakla mümkün olur. 

Çekistanı 
edecek? 

den değiştirilmesi de hayret uyan· 
dırmayacaktır. Bu devlet de tarihe 
karışacak, Almanya ile Macaristan 

arasında taksim edilecektir ve tabii 
Almanya'nın bu suretle muhabir· 
lere verec~ ği hediyenin mukabili 

Macaristanın tamamen Almanyanın 
tabiiyeti altına girmesi olacaktır • 

Tabii bu Bu .:iapeşte üzerindeki Al
man protektorasının ilk merhalesi ' 
olacaktır. 

011 milyon Avusturyalı ve yedi 
milyon Çek Alman zincirleri altına 

konalıdanberi Almanya büyük bir 
günahkar olmuştur. Avrupa keza. 

Vıadimir D'ormessvn 
/.e figaro 

Hava nakliyatı 
mızda inkişaf 

Almanyadan beş yolcu 
tayyaresi alıyoruz 

lstanbul: 17 Devlet hava yolları 1 
umum müdürü gazetecilere vaki olan ' 

beyanatında hava nekliyatındaki in j 
kişaf ın günden güne arttığım, ecne-
bi memleketlere açılan yol_lardao 

lhabero ır 

Mümessil seçmeyen iş 
yerleri ceza görecek 

iş yerlerinde işçi mümessillerinin 
seçimi için verilen mühlet evvelki 
gün nihayet bulmuştur. Müddetin u 
zatılması ıçin biz ç..>k yerlerden mü 
rncaatlar olmuşsada vekalet bu ta
leplerı kabul etmemiştir. 

Haber aldığımıza göre, mümes 
sil seçmeyen İş yerleri cezalandırıla 
caktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafıf rüzgarlı geçmiştir. 

En çok sıca.c: gölgede 27 dere· 
ce idi. Ufuklarda hafif bir sis taba 
kası vardı. 

Seyhan - T oros 

Bugün karşılaşıyor 

Bugün öğleden sonra Şehir Sta· 
dında Seyhan Spor .. A " takımı 

ile Toros .. A ,. takımı arasında fut
bol lik maçlarının sonu yapılacak
tır. Bu maçın çok hararetli olacağı 

Bürücek kampı 
için yardımlar 

Zenginlerimiz 
yardım yapdı 

Bürücekde bu ay içinde bir ta 
(ebe ve muallim kampı açılacağını ve 
lıunun için hazırlıklar yapılmakta ol ı 
duğunü yazmıştık. 

1 

Dün aldığımız malumata göre, 
bu hazırlıklar son bulmak üzeredir. 

Orta tedrisatta 

Bitirme imtihanlarında 

büyük bir hassasiyet 
gösteriliyor 

Şehrlmİz orta tedrisat okulla· 
rı son sınıf bitirme sınavlarına ayın 
on ikinci günü başlanmıştır. imtihan. 
lar birer gün fasıla ile devam et· 
mektedir. Ve haziranın 30 uncu 
cuma günü nihayet bulacaktır. 

Temamen sözlü yapılan bu im. 
tihanlarda imtihan komisyonları bü 
yük hir hassasiyet göstermektedir. 
Tal~beler çok sıkı bir imtihana 
tabı tutulmaktadırlar. 

Şearimiz zenginlerinden Bay Sa 
lih Bosna kamp için 200 kilo pam 
uk, Fabrik;ılör Bay Asım yüz kilo 
pamuk, Fabrikatör Bay Gilodo 200 
kilo pamukla elli kilo sabun, Fahri ı 
katör Bay Nuri Has 16 top bez, Ol l k . .h ) 
B · K tt ı· ·k· t b 1 gun u ımtı an arına ay zıya ur epe ı ı ı op ez ve • • 
Bay Ali Rıza kelleşekeri dört lir yar gıremıyen talebeler 
dımda bulunmuşlardır. j 

Kamp için muallim ve talebe ka 
ydine başlanmıştir. 

Trenlerde 
numaralı yer 

Tatbikata başlandı 

Trenlerde ızdihaı:ıa mani olmak 
için yerlerin numaralı olacağmı bun 
dan bir müddet dvvel yazmıştık dün 
alakadarlardan aldığımız malumata 
göre, şimdilik bir tecrübe olarak An 

Bazı yabancı ve azlık okulları 

talimatnamelf"rine göre imtihanla· 
rmı geç yaptıkları için olgunluk 
imtihanına girecek talebelerin ol
gunluk imtihanına yetişemedikleri 
ve geç kaldıkları görülmüştür. 

Bu okul idareleri imtihanlarını 

bir an evvel tamamlayarak tale
beyi olgunluk imtihanı günlerine ye. 
tiştireceklerdir . 

Sınai müesseselerin ku
ruluşundaki bazı takyi

dat kaldırılıyor 

Lazkiyedeki 
karışıklıklar ... 

Süleyman Mürşit sel 
berlik ilan etmiş 01 

' 

.!.I ha~ 
Halep: 17 (Hususi oıubal"':' çal• 

den) - Lazkiye den bildiri!i~ 
Süleyman Mürşit çetelerı wJ saf 

yetini artırmış ve :bir lçok lunı 
yeniden basılar ak para ceıalll pal 

holunmuştur. si-, ikaı 
Haber verildiğine göre ~ j 

man mürşit son zamanlarda 11'9" 
sine tabi olan köylerde bir ~fi ı ta 
Jerberlik ilan etmiş ve elli lil'" kili 
nelik maaşla asker toplamall nıe 
~m~tı~ ri~ 

Silah altına alınacak ol~cf at 
askerler, silahlarım alarak e'I "- isi 

· :gidecek ve icabcttiği r.aaıa~i) 
olunarak köy basmAğa gı 

ferdir. 
sc 
dil'. 

:Türk kuşu filosunaad A 
lzmirdeki uçuşlatl A 

.) ce 
İzmirdekl : 17 - lzmir~e ıf 

nan Türkkuşu filosu yar•? ııİ ha 
emir,, meydanında mahareth va 
ycıpacaktır. le 

~~~~~~B 
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Bütüo kumandan manivelannın 
bulundugu yerlerinde nazi unsurları 
yerli memurların yerini anmaktadır. 
İktisadi sahada Alman memfaatleri 
Çek memfaatlerini mentodik sutte 
kovmaktadır. Bu umumi bir hal al· 
mıştır. casusluk en geniş ölçüde ya· 
pılmaktadır. Herkes kendini gasta· 
ponud nezareti altında hissetmekte· 
dir ve düşündüğünü söyliyenlere bu 
nun neye mal olduğunu anlatacak 
temerküz kapları vardır. Buna rağ 
men hadiseler birbirini kovalıyor. 

başka 
0

memleket dahiliude yeni ser· 
visler başlıyacağını söyliyerek de · 
miştitr ki: 

ı ümit edilmektedir . 

kara-Haydarbaşa arasında bu usu 
lün tatbikine başlanmıştır. Alınacak 
netice iyi olursa bu usul memleket· 
deki bütün hatlarda tatbik olunacak 
tir, 

Teşviki sanayi kanunun bazı 
maddelerinin hükümden kaldırılması 
hakkında büyük Millet Meclisine bir 
kanun layihası takdim edilmiş oldu· 
ğunu yazmıştık. 

12.35 Türk Muıiği (Klası1'.1 
ram) idare eden : Mesut Ceın1 R 
me ses ve saz heyeti.) b f. k 

Kladno hadiseleri 3yfardanberi 
hemen hergün vukua gelen hadise· 
)erden ne daha vahimdir. Ne de da 
ha manidarr 

Bununla beraber protektora ma 
kamları bu hadiseden istifade ede· 
rek halkı örfi idarenin şiddetli tet· 
birleri altına koymuşlardır. Bu te· 
dip tedbirlerinin gelişi güzel alınmış 
olmadıklarını düşünmekle bata etmi· 
yoruz. Bu tedbirler her halde yeni 1 

bir hadiseyi hazır! amaktadırlar: 

Havacılığımızın hedefi, kendi 
vasıtalarımızla yakın komşularımızla 

hava muvasalesini temin etmektir. 
Memleketimizin iktisaden yakın 

komşuluk itibariyle ve daha birçok 

bakımdan dost lran. Irak ve suriye 
ile hava münasebatını temin etmesi 
bir zarurettir. Bunun için Ankara-

Şam, Ankara - Tahran, Ankara 
Bağdad hava hatlarını küşat etmek 
meselesi ile meşgul oluyoruz. Bu 

münasebetle Almanyadan beş yol· 
cu tayyaresi alıyoruz. F alcat Alman · 
ya, Ankara ve Fransadan diğer ye 

ni )'Olcu tayyazeleri alocağımızı da 
söyliyebilirim: 

VAİDMAN 
iDAM EDİLD1 

Versailles : 17 a. a. - Altı ki-

Turhan Cemal Berikeı 

lçel mebusu Bay Turhan Cemal 
Beriker dünkü Toros ekispresile şeh 
rimize kelmiştir. ı 

Belediyede 
istifalar 

Fen müdürü çekildi 

1 

Tahdidi sinne tabi 
tutular. memurla 

Devlet demiryolları idaresi 60 

Layiha, Meclis bütçe encümeni· 

1- ..... - !>ultaniyeg~b 
revi. 2 - Dede - Sultaniye ., le 
rinci beste - Misalini ne ıeıtı' ~ 
Dede - Sultaniyegah ağır seıt'. t 
Nihan ettim se,ni. 4 - . • · 's".I. 

nin ruznamesine alınmıştır. Ney taksimi. 5 - Dede - &• 
Layiha, yeni sanayi müessesele iy_ega·h· y_ürük semai - Şad-eY1511ı 

ri vücuda getirmek için konulmuş nu dılımı. 6 - .••• • • 
Yaşını doldurmuş olan 120 kadar 1 k d k ld 1 yaaah saz semaisi. ' r, o a:ı ta yi atı a ırmış oması iti· 0 ı ı 
memurunu tab.didisinne tabi tutmuş· 13.00 Memleket saat ayar' 

bariyle memleketimiz için çok büyük 
tur. Bu memurlardan bir kısmının 1 ve meteoroloji haberleri. tr• 

bir ehemmiyet ta~ımaktadır. o ıce5 
vazifesine nihayet verilmiştir. Bir kıs · 13. 15 Müzik (Küçük r ı 
mı da işltrinden 6 Temmuzda ayrı· Şef: Necip Aşkın) ı:- Fraoı ı c:ı 
lacaktır. Ticoret odaları kongresi - Eva operetinden potpurrd' 2 

için yapılan hazırlık Pepi Müller - Küçük Sere
03 1~ 

Leyli memur çocukları wiga - Gabriel - Hafta "'fi! 
pazar gelir 4 - Bucalossi :-'-b~ 

Dün aldığımız malı1mata göre, için yapılacak tenzilat Eyllll ayında Ankarada topla lozzanın bir şarkJsı - C ribır•c 
şehrimiz belediyesi fen müdürü nacak olan t:caret odaları ve bor Robert Stolz - Viy~na g~~ 
Bay fikri Alpan istifa etmiştir. Mekteplerde leyli olarak tenzi. salar kongresi hazırlıklarına devam güzeldir. 6 - Emmench kil ı~ 
Fikri Alpay nafia vekaletinden :bir lata tabi bulunan memur çocukla- edilmektedir. Kontes Mariça operetinden po ı 
vazife almıştır. rının vaziyeti tekrar tetkik edilmiş Odalar ve borsalar için hazırla 14.15 - 14.30 Müzik (D'

11 

Fikri A!pay bugün Ankaraya ve tenzilat miktarı tesbit edilmiştir. nan nizamnamede mühim yenilikler ziği - Pi.) 
gidecektir. Hayırlı yolculuklar, mu· Buna gört-, tenzilata tabi memur vardır. Şimdiye kadar tatbik edilen l8.30 Program IJ.,;f 
vaffakiyetler dileriz. çocukf .. rından birinden zı·yadesı· 1• • 1302 · d 1 18.35 Müzik (Şen od~ c:~ı,rı .. nızamname senesın e yapı mış lbrahim Özgür ve ateş boC 

Gene belediye fen dairesi me· çin hem memur tenzilatı yapılacak olduğundan bugünün icablarını kar 19.00 Çocuk saati 5,1 
murlarından Bay Nefi Kutal da is ve hemde iki ve ikiden ziyade ayni şılamaktan uzaktır. Yeni nizamna· 19.25 Türk müziği (ince 

Bohemya , Moravya protekto· 
rasının kaldırılarak burasının doğ 
rudan doğruya Almanyaya ilhakı , 
Alman makamlarının şikayet ettik· 
leri suykastler vaziyetteki hu yeni 
değişikliğe vesile hizmeti görecek· 
}erdir. Yakın günlerde .. Orta Av· 
rupada asayiş ve müsalemctin men· 
faatine olarak ., kaydiyle Prağ,daki 

sözde hükumetin ve B. Von Neu 
rath 'ın sözde prote~torluğunun ta· 
rihe karışmış otduğunu ö~reneceğiz. 

şiyi katletmiş olan Vaidman bu tifasını vermiş ve elektrik şirketinde 1 mektepte okuyan kardeşler ıçın me tamamen hugüne uygun bir şe · Jı) . yırt• 

1 
sabah Kiyotinle idam edilmiştir. bir vazifeye geçmiştir. "kardeş tenzilatı,, yapılacaktır. kilde hazırlanmaktadır. 20.00 Memleket saat il 

1 ve meteoroloji haberleri. o, 

Diger taraftan, bu tedbirlerden 
evvel Slovakyanın akibetinin yeni-

T ~kaüt kanununa bir 
fıkra ilave ediliyor 

Askeri ve mülki tekaüt kanunu· 
nun 69 inci maddesine bir fıkra ila
vesi hakkında hükümet bir kanun 
layihası hazırlamış ve Hüyük Millet 
meclisine takdim etmiştir. 

Bu Layiha ile , 931 senesinden 
evvel lstanbul ve Ankara belediye· 
!eriyle husuai muvazeneden umumi 
muvazeneye ve umumi muvazeneden 
buralara geçmiş olan memurların da 
tekaüt kanununun şumulı'.ine girme 
Itri için hüküm konmuş bulunmak· 
tadir. 

r------------------------------------------------------------------------------------- r 
' ~ 20.10 Neşeli plaklar - oı' 

1 
MEŞHUR ı Geçenlerde paris Çalınan Şaheser 1720 de Fransaya döndüğü vakit 20.15 Türk müzix.ı (Müşteı'e~ ~ 
ADAMLAR te liver müzesinde hhA · t' f ı l'> - _.t.I sa ı ~azıye ı ena aştı. lo teganni) ı - . . .. · · bP' ~ 

meşhur fransız ressamı Vatteaunun, B h t k b'I· · f k ... hur una ra5 mcn sana a ı ıyetı ev a peşrevi. 2-Dede - ""'a d' ef 
'"lakayıt • adlı şaheser tablusunun ra Parise gitti. Notre - Dame köp retti. 1715 de Fransız Kraliyet resim iade inkişaf etmişti. Alman impara- Ey gonca dihen. 3 - Ab 

1 Jı•' 
çalındığını okuyucularımıza bir telg· rüsü civarındaki tacirlt:rin yanın:ı ay· akademesi onu kendi saflarına aldı. torlarmın kolleksiyonu arasındaki Mahur şarkı - Gülşeni e~11r 
raf haberi olarak Vt'rmiştik. lıkla girerek adi kopyalar yapmaga Maliyecilerden Crozot, muhteşem Enseigne isimli eseri bu devrin mah. 4 - Seniha Kambay - MI\ oı'' 

Louvre müzesi müdürü B. Verne, başladı. ikametgahının yemek salonu için sulüdür. Günl~r geceler doldu. 5 -ını· 6 ~ 
ta~lonun bir an evvel buldurulması Claudc Cillot ken~isini talebe '"Mevsimler,, ismi)e dört tabloyu Ressam 1721 de, Nogent - sur Mahur şarkı - Sana layık ,.,,,, 

1 d k d k d - Marne'da bir sa)ıfiyede vefat &et· · · · · · · - Mahur şarkı . /j na çok ehemmiyet verdi~i cihetle ve mesai arkadaşı olarak yanına al- ona ısmar a ı; en i mali inesin e 
1 

tarfı vefaadan. 7 _ •.... ·,.,,,, ı'-1 
tahkikata Fransanın en mahir polis dı • bir de ikametgah verdi. Fevkalede miştir. Fransız ressam arının (en bü- L ını · hur saz semaisi. 8 - e 9 / erkanı, kıymetli ta~lonun bulundu~u Vattcau tekamül ederek orjinal kıymetli olan tablo kolleksi· yüğü sayılir. Ekser eserleri !kaybol· şarkı - Seni arzu eder. ete' 
yerde derhal keşif yapmışlar, hırsı şaheserler yaratmağa bundan sonra yorıu ressamın istifadesine tevdi et· muştur. Umumiyetle mevzuları as· Uşşak şarkı - Seni arıu e eb·~.J 

zm parmak izi bırakıp bırakmadığını başlamıştır. 1708 de Claude µ udran ti. BöylelikleVatteau'nun istidadı in- kcridir. Köy Bayramları, tat>iat resim Lemi Uşşak şdrkı - Siyabtjjr1'iP° 
araştırmışlardır . Bu hususta büyük ın ate/yesine girdi. Lewemburg 'sa· kişaf imkanını buldu. feri, lnterieur'ler vesaire de [resmet· 10 - · · · · · · - Halle 

k k 
miştir. Demirciler demir döğef· . C 

bir etumiyet muhafaza :edilm~ te· rayının muhtelif dairelerindeki pano. 1717 de akademiye kati olarak 20( d bl ·· · d eli ) ) ka ar ta o uzerın e çalışmış . 21.00 Müzik ( Riyas .. rıçe' 
dir. !arın tersimine iştirak etti. 1709 d11 alınmasına Embarbucment pour tır, Avrupanının hemen bütün büyük ndosu _ Şef : Ihsan KÔ fe 

Bu kıymetli eserin çalındığı der · büyük akademi mükafatı için müsa- Cythere isimli eseri sebeb olmuş müzelerinde eserleri mevcuttur, Prus Wettge - Marş 2 - ı~)' 
hal bütün dünya polislerine haber bakaya girdi. tur. Bu, Fran.;ız yağlı boya L sanatı- ya kralı Frederik bu ressama pereş· La morena (İspanyol Va Is.,-' 
verilmiştir. Hırsızın tabloyu çaldıktan ikincilik mükafatını aldı. Mem· nm en yüksek bir nümunesi ·sayılır. tiş ederdi. Lolo - La Is şehri kralf ~ 
sonra, müzenin rıhtıma çıkan köşe· leketine dönerek orada bir müddet ( Louvre müzesi ) Vatteaunun rerıkleri, tekniği, de· perasının uvertürü 

4 
- S,,,,. 

hon - ilk bahar şarkısı 
sından kaçtığı tahmin :edilmektedir. kaldı. Bu sıralarda Askerlerin yürü· Vatteau, genç yaşından beri ve- sinatörlüğü eşsizdi. Bu isinle, ikı res-

J A V 68 
, 1 b bl ·ık 1· d. h b vel - Bolero. (S can - ntoine atteau 1 4 yüşu ismi e yaptığı ır ta o, ı rem ıy ı. sam da a vardır ki. biri irderzade- 21.SO Anadolu ajansı 

de Valenciennes'de doğmuştur. Bir muvatfakiye tini teşkil elti. O devir Kendini muayene ettirmek lüure si, biri de biraderinin torundur. Meş servisi) t 
dam dülgerinin oğludur. İlk resim deki askeri harekattan istifade ede· Londraya gitti. Halbüki .bu şehrin '. bur ressamın namına bir çok abi. 22.00 Müıı:ik (Cazba~d~ 
tahsilini memleketinde yaptıktan son rek mevzuları asker tablolarına has · sisli havası ona pek fena tesir etti. deler yapılmıştır, 22.45 - 23 Son aJ•" 

__ ._._... .... .__ .... _... _______ ·-.... ---------------... ----------.--... ----... -----·• ve Yarınkı program. 



Türk - Mısır görüşmesi 
- Biriuci sahifeden artan - nizyolları idaresinin Tophane rıhtı

mına azimet edecekler ve oradan 
Bir ihtiram kıtası selam resmi· da hazır bulundurulan otomobillere 

ni ifa edecek kıta ya rf fakat eden binerek Rerapalas oteline gidecek· 
hando Mısır ve istiklal marşlarını )erdir . 
çalacaktır. Misafir Nazır , saat 10, 15 de 

istikbal merasimini müteakip mi lstanbul Vali ve Beled~ye Reisini 
safirler gar methali önünde hazır bu ziyaret edecek ve bu ziyaret mü· 
lunan otomobillere bieerek Ankara şarünileyhe saat 10,45 de iade edi· 
palas oteline gidecekler ve orada lecektir • 
ikametlerine tahsis edilen paireleri Misafir Hariciye Nazırı Ekselans 
işgal eyliyeceklerdir. Abdülfettah Yahya Paşa ,saat 11, 15 

Miaafir Nazır Ekselans Abdüllet de , Taksim meydanına azimetle 
tah Yahya paşa saat 1 o da Başve Cümhuriyet abidesine bir çelenk 
kili ve saat 10,30 da Büyük millet vazedecek ve bu merasimde bir PO· 
meclisi reisini ziyaret edecek ve bu lis ihtiram müfrezesi hazır buluna. 
ziyaretler saat 11 de Başvekil ve sa caktır. 
at 11.20 de Büyük millet meclisi re Saat 13 de, fstanbul Vali ve Be 
isi tarafınd 3 n iade olunacaktır. lediye Reisi Bay Dr. Lfitfi Kırdar 

Misufirler öğle yemeğini Mısır tarafından misafir Hariciye Nazırı 
sefaretine hususi olarak yiyecekler· şerefine Perapalasta bir öğle ye 
d. meği verilecektir. ır. 

Misafir hariciye nazırı Ekselans ı Misafirler , yemeği mü~eakip , 
Abdülfettah Yahya paşa saat 16 da saat 15,30 dan itibaren,Aııarı atika 
Atatürk'ün kabrine çelenk vazede müzesini Topkapı sarayını ve Aya· 

. J. k İ sof ya müzesini ziyaret edecekler ve il' ce tir. 
4 Çelenk vazını müteakip misafir akşam yemeğini hususi olarak Park 
.~ hariciye nazırı ile refakatindeki ze· otelde yiyeceklerdir . 
ıR vat ismet fnönü Enstitüsünü gezecek 23 Haziran 1939 Cuma gUnU: 

lerdir. Misafir Hariciye Nazırı ve refa 
Saat 20,30 da hariciye vekili ve katindeki zevat saat 10 dan itiba· 

Bayan Şükrü Sarçoğlu tarafından ha ren Evkaf müzesini , Süleymaniye 
riciye köşkünde misafir nazır sercfi ve Kariye camilerini ve Surları zi· 
ne bir akşam yemeği verilecdk ve yaret edeceklerdir. 
bu yemeği ~aat 22,30 da bir kabul 1 Bu gezintileri müteakip misa· 

firler otomobillerle Tarabya'ya azi · resmi takip edecektir, 
met edecekler ve ö~le yemeğini 

20 Haziran 1939 •nh gUnU : Tarabya'da Tokatlıyan otelinde hu. 

Misafir hariciye nazırı refakatin susi olarak yiyecekler . Yemekten 
,1 de bulunan zevat ile birlikte saat sonra Boğaziçinde ve müteakiben 

10,30 dan itibaren Gazi Terbiye e Adalara doğru hususi vapurla bir 
nistitüsünü veUsta ekulunu ziyaret tenezzüh icra edecekler ve akşam 

~ edecektir. yemeğini Büyükadada Anadolu Ku· 
·ı Saat 13,30 da Başvekil Bay Dr lübünde hususi surette yiyecekler· 

Refık Saydam tarafından Anadolu dir. 

Cumhureisimiz 
Kral Zoğoyu 

kabul ettiler 

lstanbul : 17 (Telefonla) -Re. 
iıicumhurumuz ismet f nönü eski Ar 
navutluk kralı ZoA-o ile kralçe jeral 
dini kabul etmişlerdir. 

AMERİKADA 

Bitarafılık kanu
tadili nunun • • 

ışı 

RUZVEL T KANUNUN MECLiS· 
LERIN TATiLiNDEN EVVEL 

KONGREYE GiRMESiNDE 
ISRAR EDiYOR 

Vaşington : 17 a. a. - Siyasi 
mahfellerdc söylcndifine göre Ruz
velt, bitaraflık kanununun meclis· 
lerin tatil devresine girmeden evvel 
kongreye tevdi edilmesi için israr 
eeecektir. 

Bununla beraber, muhalifler ha· 
zırlık yapmağa başlamışlardır.Cüm 
huriyetçilerin mümessilleri bu pro
jeye itiraz eden bir rapm hazırla. 

maktadırlar . Muhalifler bilhassa 
projede muharıplere gönderilecek 
silah ve cephaneye ambargo kan
masını derpiş cd~n bir madde bu. 
Junmasına itiraz etmektedirler . 

Elcalliyeti ltşkil eden Cümhu· 
riyetçiler kanunu esasinin Amerika 

, Cümhurreisine verdiği geniş salahi
yetlerı tenkit eyl~nıektedirler. 

Bulgar krom 
madenleri 

Almanya bu madenleri 
işletmiye başlıyor. 

İstanbul: 17 (Telefonla) - Sof 
yadan haber veriliyor: Bulgar 3aze 
telerinin yazdığına göre, hükumeti 
miz Türkiyeden krom madeni ihra · 
cını yasak etmiştir. Almanlar, Bal· 
kanlardan kurom tedariki için teşeb 
büsata geçmişlerdir. Bu maksatla 
Alman profesörlerinden Cue Zorge 
Sofyaya gelmiştir. Profesör, Bul . 
garistandan Af manyaya kurom ih
racı ~ meselesini tetkik edecektir. 
Sofyada Ertis namiyle bir maden 
şirketi tt-şkil edilmiş ve bu şirket 
radov havalisindeki krom maden . 1 

lerini işletmek ve başka maden ara
mak üzere faaliyete geçmiştir' 

Uzakşark 
gittikçe 

h d. . 1 
a ısesı : 

büyüyor 
- Birinci sahifeden artan _ 

- Japonyanın bu şekilde bir tarzı 
hareket ittihaz etmesi bilhassa blo 
om tarafından tevdi edilmiş olan 
bitaraflık projesinin kabulünü ko· 
laylaştıracaktır. 

Heyecan . . . Ne~'e . . . Zevk . . . Korku ... Ve Hayranlık 
Toplayan Hüyük Program 1 ••• 

Asri • 
sınema 

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

Büyük, Küçük, Genç, ihtiyar, bilhassa Çocuk Babaları ve Çocuk Velile· 
lerinin Taşkın bir alaka ile KarşıJayaca.kları Çalı~mak Kaygusu, 

Arkadaşlık Duygusu ve Bunlara lnzımam eden do~rulnk, 
sadakat mefhumlarını bir araya toplayan 

Orta Mektepten Emil Ve Arkadaşları 
Şaheserini Sunmakla Bahtiyardır. 

_ ( FRITZ RASP - Ve 3000 Mektebli Çocuk ) Oynayaniar : 

Ay RiCA : ki . 'd h t f k t Korkudan Ren erı so~ ur~n ~ . er ara_ı ıyamc e 
döndüren - Gönullerı zehırlı alevlerıle delen 

Korkusuz Kurşun 
Oynıyan : - ( FRED SKOT ) 

__ D_i_k-ka_t_: -:Y-;-a_z_ tarif esi başladı 

S. d h'I' ··t . ddı't vantilatörlerle çok serin bir hale getirilmektedir 
ınema a ı ı mu '•" 

Fiatlar: 
Balkon 25 
Duhuliye 15 

Telefon 

kuruş Talebe ve Öğretmenlere 20 kuruş 
" " 1 O kuruştur • 

Asri 250 " " 

10746 
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STEAUA ROMANA 
. 

Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş). 
Adana ve havalisi acentalığı 

Hükumet caddesinde 

•• 
Om er 

Ticarethanesi 

• GAZ, BENZ1N , MAZOT VE MAKiNE YAGLARI 

Telefon: 168 
Telgraf: BAŞEGMEZ 

~ f ( f' b' .. Mısafır Nazır ve refakatindeki b kulübünde misr ir er şerC' ıne ır oğ 
b 1 . ·ı k. e yemğı ve11 ece tı. zevat , akşam yemeğini müteakip 

Büyükadadan motör le Denizyolları 

idaresinin Tophane rıhtımına avdet 
edecekler ve oradan otomobilleıin~ 

Diger cihetten Cümhuriyetçi 
Ayandan mürekkep bir grup dünya 
tarafından kabul edU~iş ve am· 
bargo hakkında şim~i mer'i olan , 
maddenin ilgasına muteriz olduğunu 
beyan etmiştir. 

Şimdiki baldo hariciye n('zareti 
~oky~·~a öir protesto notası fÖnde· 
rılmesını veya resmi teşebbfüılere 
girişilmesini muhik gösterecek ma . 
hiyette bir haber almamıştır. Bunun· 
la beraber nezaret vaziyetin inki· 
şafını büyük bir dikkatle takip et. 

mekte ve Japonyanın dokuz devlet ~--------~~-~~6~2~-~~~~~~~~~~~ 
paktini imza eden devletlere Çinin , 

Misafir hariciye nazm ile refaka 
tindeki zevat saat 16 dan itibaren 
Ziraat enistitüsünü ve çubuk bara 
iını ziyaret edecektir. 

Saat :?0,30 da Mısır elçisi tara 
fından misafir hariciye nazırı şerefi 

1
' ne Ankarapalas'ta bir akşam yeme 

ği verilecek ve bu yemegi saa 22, 
ı 'iJ. 30 da başhyan bir suare takip ede 
t· cekiir. 

d' 21 haziran 1939:ç•rfamba gUnU 
ıı• 

rı. 

Misafir hariciye nazırı ile refaka 
tinde bulunan zevat saat 10,30 dan 
itibaren Orman çifliğini polis ve jan 
darma enistitülerini ziy?ret edecek· 
lerdir. ı 

Saat 13,30 İran büyük elçisi Ek 
selans Halil Fahimi t~rafından misa 

1 

fir hariciye nazırı şerefine İran bü- 1 

yük elçiliginde bir öğle yemeği ve- 1 

rilecektir. 
Misafirler, saat 16,30 da Radyo 

Stüdyos•ınu ziyaret edeceklerdir. 

Saat 19,25 de misafır nazır ile 
refakatrnde bulunan zevat Anadolu 
Ekıperesine batlamacak olan husu 
si vagona rakicen Ankaradan müfa 
rekat cdecek:erdir. teşyide hariciye 
vekili Bay Şükrü Saraçoğlu da da· 
hil olduğu halde istikbalde bulunan 
zevat hazır bulunacak ve istikbale.le 
yapılan merasimin aynı ifa ediiecek 
tir. 

22' Hezlren 1939 per,embe 
gUnU : 

Misafir Hariciye Nazırı ile re· 
fakatindeki zevat saat 8,50 de 
Haydarpaşa garına muvasalat ede· 
ceklerdir . 

Garda • Ekselans Abdülfettah 
Ya~ya paşa , latanbul Vali ve Be 
lcd,ye Reisi, Mevki Komutanı, Mer
kez Komutanı ve Emniyet Direk
törü tarafından iıtikbal edilecek ve 
bir polis ihtiram mflfrezeai selim 
esmini ifa cy]iyccektir. 

r Misafirler , rüküblanna tahaia 
d'I hususi vaı;ura binerek Hay-

e 1 en htımından hareket ve De. 
darp•t• rı 

kapılarını kapamak hususunda kati ~-------------------~-
bir karar verip vermediğini araş Yenı· çıkan kanun ve nizamlar 

binerek Perapalas oteline gidecek· 
lerdir. 

Mısır Hariciye Nazırı Ekselans 
Abdülfettah Yahya Paşanın avdet 
tarihi bilahare tesbit edilecektir. 

Teşyi merasimi istikbal 
siminin ayni olacaktır. 

mera. 

500 metrelik dünya 
rekoru kırıldı 

Helsinki : 17 a. a. - Finlandi-
yalı Maeki, dün atletizm müsaba
kalarında 5000 metrelik dünya re· 
korunu kırmıştır. Maeki bu mesafeyi 
14 dakika 8,8/10 da katt:tmiştir. 

Yine Finlarıdiyalı Pernki, 14 da. 
kika, 16, 2 1 O ile ikici gelmiştir. 

14 dakika 17 saniye olan eski 
rekor Fınlandiyalı Lohtinen tara· 
fından tesis edilmiştir, 

Yugoslavyada 
Şehirler federasyonu 

Belgrat: 17 a .. - Yugoslavya 
Krallığı şehirler federasyonunun 
kongresi Kralın mümessili ve Baş· 
vekil ile hükumet erkanından bazı 

!arının, Sofya belediyesi ikinci reisi 
Stoilov, Bulgar şehirleri fcdcrasvo· 
nunun bir mümessilı ve daha bir 1 

çok zevatın iştirakiyle dün Belgratta 
toplanmıştır , 

Kongrenin Belgrat belediye re· 
isi İliç'in tarafından açılmasını mü
teakip Başvekil Çvetkoviç söz ala· 
rak belediyelerin milletlerin iktisadi, 
kültürel ve içtimai hayatında oy· 
nadıkları rolü tebarüz ettirmiştir . 

tırmaktadır. 

Japonyanın~ eski Vaşington el. 
çiliğinden birinin cenazesini "iyi bir 
komşu., sıfatiyle bir kruvazörle mem 
leketine göndermek ve bütün Ame· 
rika filosunu Atlantikten büyük 
Okyanosa geçirmek suretile Roos· 
ve)t tarafından yapılan jest, Japon· ı 
yayı daha mutedil bir siyaset takip 
etmeğe teşvik etmesi itibarile pek 

1 mühim idi. 

Tientsin meselesince Amerika. 
nın gösterdiği siyasi faaliyet şimdi· 
ye kadar Japonların Tientsin İm· · 
tiyaz mıntakalarında , Aınerikalıla· 
rın hayat ve mallarına 'riayet edi· 
leccği ümidıni izhar eden bir teşeb
büsten ibaret kalmıştir. 

llALKI.\llZlN EN ÇOK SEVDlGI CAZİP SlNl~MA YlDIZI 

Danielle DarriueX 
Buyuk Sinemn ;\\u :ımcrcsi olnrnk 

Yazlık Sineı=nanın 

Tientsin 'de Amerikan tc basın· 
dan birini alakadar edr:cek ınahi
ye~te bir_ ~adise cereyan ettiğine 
daır harıcıye nezaretine şimdiye 

1 

kadar hiç .. bir haber gelmemiştir. 
Yalnız Amerikalı bir fotoğrafçı tcv. 
kif edilmiştir ki bu hadise Ameri
ka mümessilleri ile mahalli Japon 
makamları arasında şimdi yapılmak 
ta olan müzakerelerin mevzuunu 
teşkil eylemektedir. BU AKŞAM 

Takdim EdeceOI 
A nıeriknda :r:ıptı!ı ilk ve son filmi 

i Paris Çiçeğri . -~ 
Fran ızcn Sözltı nefis Komedi Şaheserinde Btıyllk bir nrti t 
Hnkip iz bir sinemn Yıldızı ve .ı\lukcmmcl bir Komcdic~ 

olduğunu isbat edecektir 

Bu Fil~de bilhasa DANİELLE OARRIUEX'nin göstereceği 
muhtalıf ve en son Moda Saç Tuvaletleri Bayanların merak 

ve tecessüsünü celbedecektir. 

Progr•ma:navetan 

10762 • 

latanbulda Yapılan 19 Mayıs GeaçJik 
Bayramı ile Saldıray Ot"ni:ultı Gemi 
aınin Törenle Denize indirilmesini 

Gôateren Film. 

Nevyork : 17 a. a. _ Çinin Ja. L 

ponyaya karşı girişmiş olduğu ci
daldan Amerika milletinin Çin mil 
!etine karşı mütemadiyen artan bir 
sempati göstermekte olduğu umu· 
mi efkar enstitlisü tarafından Ame 
rikanın her tarafında yapılmış olan 
bir referandum neticesinde meyda-
na çıkmıştır. 

iki ••ne önceki rakamlar 

Referandumda sorulan s.1al, şu 
idi. 

Halihazırda Japonya ile Çin a· 
rasında yapılmakta olan mücade. 
lede hangi tarafa karşı sempati his· 
sediyorsunuz ? 

.. Bu suale v~rilen cevapluırı 
yuzde 74 Ü Çınlilcr, yalnız yüzde 2 

Gerısi dordunc u sahıf ede -

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kflrtırrı ımır. No: 10680 

ADED 

2 Kazma 

_ Dünden artan · 

2 Kürek d · · 
b da manivela rmırı 

2 1,5 m. oyun 
2 Çiflik mahmuz 
4 Palanga ve kurbağacık 
2 Çekiş buna aid mr:htclif ebatta d~mir ee atıç matkab 
1 Göğüs matkabı vr. 

5 Muhtelif zımba 
2 Kıskaç 
3 Muhtelif pens 
3 Tornavida 

3 Çakı 
3 1 giliz anahtarı 1 k 

n U 1 ~unda yassı yuvar a 
1 25 mm. zun ua . 
3 Köşe ve d~ıtere eğesı 
3 Ağaç törpüsü 
3 Demir ve ağaç destere 
4 Muhtelif ağırlıkta havya 
1 Kaynak lambası . . . 

P t 1 
benzin ve ispirto ıbrığı 

3 e ro, 
Kg. Lehim 

0 SOO Kg. Nişadır 
O 'soo Kg. Tuz ruhu .. 

• J'f rna1'!1 7Jmpara kağıdı 
_ı O Muhte 1 n~ lak- demir ve bakır tel, fincan ve makara, deveboy. 

1 - Kablo, ç P 1 d' 1 • b"t" t ' t •· . hatta lüzum u ığer ma umenın u un uısa ın yuz. 
d' k sıgorta ve 

nu, . ~r~ '. b t' d ki mikdarı müessese mağazalarında depo edilmiş ola· 
de ıkısı nıs e ın e 

caktır. 1 . t . . .. . t"I . d . 'f d 
2 _ Makine ve satra tesısa ı ıçın rnurssescnın a o yeııın en ıstı a e 

edilecektir, . 
Tesisatı küçük olan ve atölyesı bulunmayan müesseseler şehir ve 

kasabalar dahilindeki diğer müesseselerin atölyelerinden ve serbest atöl· -yeleıden istifade ederler. 

9583 



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

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

-- lKRAM(YELER: 

l Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 
" 

1000 " 
~ .000 " 

8 " 
500 

" 
4000 .. 

16 350 " 
4000 .. 

60 it 100 • 6.000 .. 
65 

" 
50 .. 4.750 " 

250 .. 25 
" 

6 250 " 
435 32000 

T. fş Bankasına para yatırmakla, y::ılnız para biıiktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de drnemiş olursunuz 10661 

bir tesisatla Yepyeni 
VE YENl MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
.Çiftehan 
trenlerde 

-
kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz· ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFT~HAN KAPLICASI 

1 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesanci~ taşı, 
Karaciğer ve mide ağrıtanndan kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 

• Nasıl da muvaffak olmuş 

.r 
~ . 

"'l f 

• 
"KODAK VERIKROM". 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve deta_yll 

resim elde edebilirsiniz 

~ SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU .. 
'' KODAK VERIKROM '' Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA 

Kopyalarınız için: 

UCUZ O UR p.: 
·" .; 

~ '; . ~ 
~ , ~ . . 

.......... _ \• .... 
·,~.J:.· 

Daima güzel, canlı: detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağidına 

.. ' ısrar ediniz . 

Bütün KODA K satıcıtardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : c·~ 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

.. , 

8 poz da güzel ! 

• 

~onfora,te~izliğe,ucuıluğuna hayran kalacaksınız.~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 
1 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Tarifeye 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 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan t: apllcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 ·ı4 ------....: 
---------------------------------------------------= 

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. 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden: 

Vakfı Me'Jkii Cinsi Bdediye N. vakıf Eml~k Mu 
hammrn B. 

Hasan Keıh4da Hasan ağa Hane 110 302 44 250 liradır. 
Camii 

ihalesi feshedilen yukarıda evsafı, yazılı bir bap hanenin mülkiyeti 5 7 
938 günü saat on ikide vakıflar idaresinde satılacaktır. isteklilerin 
ten inat akçalarile vakıflar idaresinde , bulunmaları. 10765 

18-21-24-28 

Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

120-156 1.0116 N,umara : 200 

Adana Belediye Riyasetinden: 

Adana'da açılacak arteziyen kuyusuna ait 
eksiltme iianı 

Ac!ana'da tahtezzemin su araştırmaları için Arteziyen sondnj kuyusu 
açılması ve mezkfü kuyuya icabeden tulumbaların verilmesi işi 2490 sayı. 
lı kanun hükümleri dairesinde kapalı zarf usulile eksiltmeye konul· 
muştur. 

işin keşif bedeli ( 29.620 ) yirmi dokuz bin altı yüz yirmi liradır. 
Muvakkat teminat ( 2221.50 ) iki bin iki )'ÜZ yirmi bir lira elli ku

ruştur. 

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

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

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

Bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin 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 

Adana Belediye Riyasetinden• , 

1 - Temizlik işleri amelesi, itfaiye efradı ve diğer müstahd~ 
yapılacak 183 takım yazlık elbise, kumaş ve dikme müteahhide ait'fl!!!!~ 
üzere açık c;larak eksilt.neye konulmuştur. 

2 - Elbiselerin muhammen bedeli : 1l36 lira 29 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminatı : 85 lira 25 kuruştur. 

4 - ihalesi Ha~iramn 29 uncu Perşembe günü saat onda ' 

diye encümeninde yapılacaktır. ' ~ 
5 --;- Şartnameleri, Yazı işleri müdürlüğündedir. lstiyr.aler 

görebilirler. 
6 -- Taliplerin ihale günü saat 15 de muvakkat teminatlariyle 

te Belediye encümenine müracratları ilan olunur. 1 
14-18-22 

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

· I 

Uzakşark hadtseei 
gittikçe büyüyor 

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

- Üçüncü sahifeden artan -

si Japonlar lehindedir. Mütemadi 
cevaplarda lakaydi göst~rilmekte· 

Hizmetçi aranıf 

Evde çalışmak üzere ~ 
metçi kadın aranmak! adı~ 
yenler idarehanemize 111 

etsinler . C. 
dir. __,I 

1937 tarihinde de ayni sual so • ..._ ____ ,_ __ _ 

rulmuş ve aşa~tdaki neticeler alın· 
mış idi. 

Çin lehinde yüzde /4, Japonya 
lehinde yüzde 2, lakaytlcr yüzde 
51, 

Bundan başka 1937 senesinde 
Japonyaya karşı boykotaj yapılma· 
sını Amerika halkının yüzde 31 i 
isterken bugün bu boykotajı istiyen 
lerin nisbeti yüzde 66 ya çıkmış· 
tır. 

Nihayet Amerika halkının yüz
de 72 si Japonyaya gönderilecek: 
esliha ve mtihimmata Amerika ta
rafından ambargo kullanmasına ta- ı 

~~~~ 1 

Buz dolapları 
Fennin son tekamül eseri olan 

soğuk h a v a buz dolaplarını 

Hüseyin Resmi 
T e c i m evinde bulabilirsiniz . 
Fiat r.hvcn,şerait müsaittir.Telefon 
ve elektrik malzemeleri tülunur , 
tesisat yaptırılır . 10763 

1-6 g. a. 

Seyhan Orman Çe-' 
Müdürlüğünden 

1- Seyhan Vilayeti Osd 
kaza.ı;ı dahilinde üç pınar' 
nmdan 51 M 3. 033 desi M 
darında çam elektrik direJİ 
çıkarılmıştır • 

2- Satış 21-6-v-1939 
saat on beşte Adana or"" K 
resinde yapılacaktır . tJI • 

3- Beher metre mika h 1! 
hammen fiatı dört lira d~ 
ruştur. 

4 - Şartname ve muk•1 
projeleri Ankara Orman (/ 
Müdürlüğü, Seyhan Orman o-rımi 
Müdürlüğü ve Osmaniye llat 

bölge Şefliğinden alınır. ~c fi 

5- Muvakkat teminat ol' ti~. f 
lira (75) kuruştur . 

6-- Satış umumidir. ıılın 

10715 6-12-16 
A1 

Doğum ve Çocuk. ~ 
Adana Belediye Riya- mevi Baştabipliğıı> 

1 - Fukara ve muhtacine Vt! ı·ı J 
M.. . . 939 ır.• ., 

belediye memur ve müstahdemlerine · uessesemızın · J. 
verilecek bir yıllık ilaç açık ola· 1 yccek ve yakacak ihtiyacı. t"'J 

ı siltm~ye ~ or.ulmuş ise de 15 .t.ı 
rak eksiltmeye konulmuştur. 1 3q ıaııP' 

2 - Muvakkat teminat yetmiş madığından 17 6 9 ,ti 
itibarrn on gün müddet uı 

beş liradır. 
3 - ihalesi 29 Haziran 939 1 tır. ' 

perşembe günü saat 10 da bele. ı· 27 6 939 günü saat. 
0~t-

d 1 k 
sıhhat müdürlüğünde ıh•4 diye encümenin e yapı aca tır. 1 76 lacıııktır. 10 

4 - Şartnamesi belediye yazı ı 
işleri kaleminde olup istiyenler ora· ,,. /'nü 

dan alabilirler. - le 

5 - Taliplerin ihale günü mu· Seyhan vilayetiıJde.1~ee~ 
ayyen saatta muvakkat teminatla· ;Pj 

rile belediye daimi encümenine mü· 1- Yeni m~zarlık karşı~ r 
racaatları ilan olunur. 107 45 in ve hususi idareye ait. ~of" 

14 -18-22 - 26 hektar murabbındaki eskt . 'IJer 

Yazıhane nakli 
Antalya nakliyat şirk~ti acentesi 

Fasih lncirlioğfu yazıhanesini Yağ 
cami yanında Sclanik Bankası kar· 
şısına naklettiğini muhterem müş. 
terilerine bildirir. 

3_3 10756 

Belediye buzu 
Belediye buzunun beher kilo 

su her yerde ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku
ruş:\ satılmaktadır. Bu fiattan faz
la satmak isteyen buz bayileri hak
kında takibatta bulunulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü. 
racaat etmeleriııi sayın halkımızın 

menfaatleri icabından olduğunu bir 
kere daha ilan ederim. 

Buz müteahhidi 
CUMALl 

16-20 .. 10642 

. . k' 'k' ni ;Jıt .!.d~a rının ırası ı ı sene ya d. ,;.- • 
için, (237) iki yüz otuı ye 

1

11• j~.~ 
hammen bedelle açık artıra> 
nulmuştur. 6' ı 

22......- ır 
2- Açık artırma. y' la 

perşembe günü saat 11 de ,1-e 

caktır. 17) Y~ı 
3- ( 17) on yedi lira ( ~~·t ~eti 

yedi kuruştan ibaret mu~• (I~~ d.''I 
. k el 11 e çın l 

parasının ıhale va tın .8 'I' de 
susi muhasebe veznesırıe e 

bulunması lazımdır. -~ 
4 - isteklilerin şartr>• ..ııl a 

~ "~' cd mek üzere hergün husus• 1 Jr ~ 
varidat şubesine ve a~~ 1'~11e ' 
saatınde de daimi eocuıfl m 
caatlari ilan olunur. ın 

7-11-15-19 

··o~ 
U - . t ıtıll 
ınumı neşrıya .,. I~ 

Macid GuÇ ; 
tb' 

Adana Türkıöıü r0• 


