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UZAK ŞARKDA İMTIY AZLi BÖLGELER 

Amerika işe karışdı ve Tokyo 
bulundu nezdinde teşebbüste 

i_ngiliz sefaini büyük gü~~üklere maruz kaldı, tahmil tahliye için 
ınsan bulunamıyor; lngıhz vatandaşlan bölgeyi terk etmiyor 

Tientsin : '20 -a.a.· Fransız ve İn 
gilliı imtiyazlı mınhkalarının ablok ası 
nın altıncı günü barikadların mürur 
ve uburu' asgari hadde inmiştir. 

İngiliz konsolosluğu, İngiliz va tan 
daşlarının müstacel mecburiyt t olma 
dığı takdirde imtiyazlı mlntakayı ter 

ketmelelerini rica etmiştir. İngiliz sey
risefaini, büyük güclüklere marıızdur 
tahmil işi için ham mal bulunmamak
t:ıdır, Halbuki lngiliz gemileri sığlık 
dolayisile nehrin imtiyazlı mıntaka 

içindeki kısmına kadar srelememekte 
dir. Sanıldığına göre, japon makam
lan İngilizlerin işlerine çalışmayı ha· 
mallara menetmiştir. 

Vaşington 20 ·a.a.· Hariciye na
zırı Hull, matbua ta beyanatta buluna 
rak Amerikanın Tientsin hadiselerile 
doğrudan doğruya alakadar bulundu 
i(unu söylemişti .. Nazır Celvell'in ha 
rici}e nezaretinin tasvibi ile ligiltere 
ile japonya arasında mücrimlerin iade 
si meselesinden çıkan hadisede ablu
kanın tatbikinden e\'vel tavassutta bu 
lunmağı teklif ettiğini ilave etmiştir. 

Bundan maada Tokyo maslatg-üza 
rı Eugene dooman japon makamları
na Ckldvvell'in tavassutta bulunması· 
na teklif etmiş ise de Hull, bu teşeb 
büsün verdiği n~ticeyi ifşa etmek is· 
tememişlir. 

iNTiZAR GÜNLERi 
Dahiliye vekaletinde toplantı 
Hatayda bayram hazırlığı! 

Antakyada bir komite toplandı çok 
muhteşem şenlikler yapılacak. 
Ankara: 20 (Telefonla) - Haber- ~ 

aldığıma ğöre Halayın iltihakı hayra- \ 
mı münasebetiyle hem ~chrimiıde ,·e 
hem de Halayda rc!.men hazırJ.klar 

başlamıştır. 
Anavatanla Hcıtay arasındaki hu

dudun kaldırılması ve Fransa ile ya
pılan anlaşmanın paraf c edilmesi üze
rine hasıl olan vaziyeti gözden geçir
mek ve vckalerlercc icap eden ted· 
hirleri almak ü1.crc bu).!·Ün dahiliye 
vekaletinde bir komisyon toplanmak
tac\ır. Hu komisyona hiitiin vekaletler· 
den birer miiınc~sil iştirak etmekte
dir. 

Hull, hariciye nezaretinin geçen 
cuma günü süt ve sebze tedarikinin 
müşkülleştiğine dair Celdvvell'den al 
dığı telgraftan sonra hiçbir malümat 
elde edilemediğini beyan etmiştir. Na 
zır Amerikan tebasının tahliyesine da 
ir hükumetçe bir karar ittihaz edilme 
diğini ve bu şekilde bir kararın ma- · 
hallinde Amerikan makamları tar;ıfın 
dan verilebileeeğini söylemiştir. 

Beyanatının başında Hull demiş

tir ki : 

Tientsin hadisesi 4 tedhişci Çin
linin iadesi meselesine inhisar ettigi 
müddetçe Amerika hükumetini alaka
dar etmez bununla beraber Amerika 

hükumeti bu işi takip eden hadisele 
rin mahiyet ve manasile ve Çin'in di 
ğer mıntakalarında halihazırda ve ma 
zide yapılan harekat Vf'. beyanat ile 
doğrudan doğruya alakadardır. 

Salisburg : 20 -a.a.· Burada bir 
nutuk söyleyen Herbert Morrisson 

demiştirki : 
japonya'nın bize yaptığı şeyler 

Chamberlayn,ın stlefleri .. : ..... .1.arlarrn 
da sıçratacal.- ..... wyettedir. Çinde ma 
ruz kaldığımız müşkilat, hariciye na 
:zırlığında bulunduğu zaman sir john 

simon tarafından tatbik edilen kötü 

- Gerisi Üçtincü sahifede -

Arıt.ıkyad.ın Vl'rilcn habere göıc, 
her .ın 1 {,ıt.ıyın An,ıv.ıtana kavuştuku
ıııın ilfıııı lıcycc.ın VI' sc1bırsız'ıkla bck
l ·rımcktcdır. Şimdıdcn her t;ırafrl,ı 

lıayı akl;ır .ısılııııştır. O glin pek tnuh
tcşcın şcnlıktcr yapılac11klır. Bayram 
prog-nıııunı h;mrlamak üıere Halke,·i 
Başkanı Samih Azminin reisliğinde 
bir komisyon teşkil edilmiştir. Komis
yon, çalışmalanna başlamıştır 

Ankara: 20 (Telefonla) - Ana 
vatanla Hatay arasındaki hududun 
kaldırılması ve Fransa hükumetiyle 
yapılan anlaşmanın parafe edilmesi 
ile hasıl olan vaziyeti tetkik etmek 
üzere teşkil olunan komisyon dün 
(cvelki gün) ilk toplantısını saat 16 
da Dahiliye Vekaletinde yapmışhr. 
Komisyonda bütün vekaletlerin, mül
hak bütçe ile idare edilen dairelerin 
delegeleri bulunmuştur. 

.. ll").fİ11/a {!rr;rntlC' ntılrın fıc nı/.ıılrııda lıir S(l/;11/.tn hnl/;rrı 11nziyeti 

General Lano 
Madride döndü 

General Almanyada 68 
gün kaldı 

Stuttgart : 20 a. a. _ General 

~~eipo de lleno ' Almanyada 68 
gun kaldıktan sonra erka~ h b' 

·ı . m ar ıye 
51 e bırlikte t · 1 
h k 

ayyare ıle spanyaya 
are et etmiştir. 

Hareketinden evvel G 1 b'' . eneraı , u-
y\ik Almanyanın bilhas . t• -sa ıç ımaı 

yardım sahasında vücuda getirdiği 
eser karşısında hudutsuz hayran· 
lıklarını ifade etmiştir . 

FİLİSTINDE 

Bombalar 
patlıyor .• 
İki günde 26 
kişi öldü! 

Hayfa : 20 a. a. - Bu sabah 
pazar yerinde bir bombanın infilakı 
neticesinde 18 kişi telef olmuştur. 
Bu ınfilakı takip eden galeyan arap
ları bir İngiliz polis 'merkezine taş 
atarak hücum etmeğe sevketmiştir. 

Bir polis kamyonu tahrip edilmiş· 

tir. Kamyonun şoförü yaralı olması
na rağmen kaçma~a muvaffak ol
muştur. 

Bir lngiliz polis müfettişi de 
yaralanmıştır. İki Ynhudiyc bıçaklar· 
la hüciim edilmiştir. Hükümet ma· 
kamlan ateş sondiirme saati ilan 
etmişlerdir. Tenha sokaklarda askeri 
ve polı dcvrıyclcrı dola 11maktadır. 
Bu tun fabrıkalar ve magazalar ka· 

\ Türkkuşu filosu 
Adana da 

Konya : 20 ( Hususi muhabiri· 
mizden ) - Hava müsait olduğu 
takdirde Türkkuşu filosu yarın (bu 
gün) saat yedi ile sekiz arasında 

Adanaya uçacaklardır. 

panmıştır. Bombanın patladığı mahal 
korkunç bir vaziyet arzetmektedir. 

Yafa : 20 a. a. - Dün Yafa'da 
yeniden iki ve Tel-aviv'de bir bom
ba patlamış ve bu suretle dün pat· 
lıyan bombaların adedi 6 yı bul
muştur. 

Tel-aviv'de patlıyan bomba, bir 
arap tarafından bir Yahudi grupu 
üzerine :ıtılınış ise de kimseye bir şey 
olmamıştır. 

Yafn,da patlıyan iki bomba ise 
polis merkezinin yanına atılmış ve 
bina hafif surette hasara uğramış
tır. 

Diğer cihctlcn öğleden evvt>I 
-Gcri•İ üçüncü sahifede-

Dost Mısır Hariciye Nazırı 

BU SENE 
Tam 22,000 

GÖÇMEN 
GELiYOR 

EKSELANS ABDÜLFET 
T AHiN ZiY ARETLERi 

BUNLARIN BÜYÜK BfR KISMI 
TRAKYAYA YERLEŞECEK 

latanbul : 20 (Telefon
la) - 1939 senesi içinde 
anavatana gelecek göç. 
menler için Sıhhat ve iç. 
tlmar muavenet vekllett 
ıazımgalen binaların ın,a 
ve vesaiti tedarik için icap 
eden tah•l••tı vermı,ur. 
Ayni zamanda bu sene 
göçmen lakın edilecek 
mıntakalar tayin edllerek 
mahant lakln mUdUr ve 
memurlarma talimat verll
ml•tlr. 

Kıymetli misafirimiz dün Ankarada 
Gazi Terbiye Enstitüsünü ziyaret ettiler 

Ankara : 20 ( Telefonla ) - An· 
karanın misafiri bulunan dost Mısır 
Hariciye Nazırı Abdülfettah Yahya 
Paşa, bugün öğleden e~vel • refakat

lerindeki zevatla birlikte Gazi Ter· 
biye Enstitüsünü ziyaret etmişlerdir · 
Ekselans Abdülfettaha bu modern 

.. . h kk nd~ "ızahat veril-
muessesemız a ı .. 
miştir. Kıymetli misafirimiz gördük
lerinden pek memnıın ve hayran kal. 

dığını izhar etmişlerdir · 

Bugünkü Ulus ve haber verildi· 
ğine göre bütün Jstanbul gazeteleri 
sahifelerinde kıymetli misafirimiz ıi· 
yareti intibalarına geuiş sütunlar tah-
sis etmiştir. Türk matbuatı bu sami· 
mimi ziyareti harıuefle teşrih etmek· 
tedir. 

Ankara : 20 ( Telefonla ) - Bu
gün Başyekil Doktor Refik Saydam, 
Mısır Hariciye Nazırı Abdülfettah 
Yn.hya şerefine bir öğle ziyafeti ver
miştir . 

ita/ya Arnavutluğa. 
kuvvet tahşit ediyor Bu meyanda her kaza 

merkezinde ve kUyl•rde 
ne kadar hane lntJa oluna
cajtı ve kaç göçmen lsk~n 
edlteceoı da tayin olun
mu,ıur. Bu •ene memleke
tlmlze Romnnya, Bulgari•· 
tan ve Yugoslavyadan 22 
bin göçmen gelecektir. 8 
gtiçmenlerln .... _ --0111'1 
y,..•- _,. ... ıskln olunacak-

iBALKANLARI TEHOiTM• 
/\. ....... vucıukta halen mevcut İtalya~ 
Kuvvetlerinin sayısı tam 120.000 · 

tır. Bunun için Trakyada 
bUyUk bir hazırhk vardır. 

Çin - Japon 
çarpışmaları 

Mukavemetin ikinci saf
hası Çinliler lihine 

inkişafta 

Şuskiog : :W a. a, - Ç1'n , aınnsı 

bildiri_yor : 

. 1 lnrl..ıi~e _ Nnz1rı General l1oying· 
~ıng, son ıkı ay zarfında askeri ha
rc)<.alm ve vazivctin inkisarı h:ıkk .. -. ' ın· 

da a~agıdnki bı:yanaltn bulunmu~tur: 
Bu <lcvrc içinde , J nponlar1n faa

liyeti, insan ihtiyhtlarının çabuk \u
n:tlc lUkcnmı:si ve mUnakalc , olla· 
rının u:t,aklığı <lolayısilc , a.znlm~slır 
lnpon kuvvetleri, yeni l.'frat bu

1

lınak 
hususunda. buyuk. guçluklcrlc knr'lı
lal'rıınkl:ı<lır . 

•"\uhusemnt.a bn~landığından 15 
Mnyh l~J:Hl tarihine ka<l(\I' , Japon· 
la.r. !ili ~.:-ıoo İns::ın 'kaybc:tmislcrtl" , ır. 

J apmı subay 1 arı ve askerleri arao;ında 
lıl•zginlik ve hoşnubmzlnk bnşlnrnı~ ve 

Japon milleti gittikçe fazlalaşan h
1

arp 

_vukumın altında ezilmekte hulunmus· 
' tur . 

Nisan ayı içinde Çinde 8~7 çar· 
pışmn. olmuş, s:l,:':4.) duşman askeri 
ölmUş, lOHH kişi esir edilmiştir. Çin
liler gannim olarak Ti'5 at , ~01!1 tu
fenk, :m makineli tufenk , 2:1 snhrn 

lopu, 171 tank ve zırhlı otomobil ve 

US,9:l4 kuqun elde etmiştir. Ayni ay 
içindt.", Çinliler , 104 kasabayı ge~i 
almış, Japonl:ırm elindeki mınfoka
lal'da !}t) kilometre ray ve 110 kilo· 
metre yol tnhrip etmiş , :32 tayyare 
duşUrınUş ve 11 harp gemisini h:ısara 
uğratmıştır . 

Ma_yıs •'.)'l zarfında ise , 8:38 çar
pışma olmuş. Japonlardan 51,891 ki~i 
ölmuş, 48li kisi esir edilmistir . Çin
liler 8:JG at, '1387 tufenk•, 183 ma· 
ki neli tufenk. l:l top , 272 tank ve 
bir mil.von ku .. ur kurşu"l gannim al· 
mıştır. 11 Japon gemisi batırılmış, ::H 
tayyare tahrip edilmiş , Uli kilometre 
rny ve 107 kilometre yol kullanılmAz 
hale getirilmiştir . 

Çin hnrlıiyc Nazırı , bc,yanntım 
bitirirken ~unları <la ita ve ctıni-ıtir • 

Milli mukavemetin ikinci safhası~ 
ııın ha;ılangıcmda.nhcri, Çin milli or
du~u, gerek kemmiyct ve gc•rek kc,·· 
fi,yct itibarile çok vUksclnıİ-ı(·ı"r }> 

~ , • Hin• 

Jaıı bıı .. ka. gcrıllıı kuvvetleri .ı ., • d Ul,l f;I•• 
tıkçe aha bu.) uk muvaftakı.) dlcr ilt: 

Mareşal Badoglio Tirana muvasalat etti 

Paris : 20 (a.a.) - Ariıavutluk'ta-ı 
ki İtalyan kıtaatının mevcudu bir ay 
evvel 80 bin iken bugün 120 bin ola· 
rak tahmin edilmektedir. 

Bu rakam mahalli asayiş için ica-
beden miktardan çok yüksektir. Lib· 
ya'da bir teftiş seyahatinden dön~n 
mareşal Badoglio bugün Tiran'a gıt· 
miştir. 

Öyle anlaşılıyor ki, lt~lya~lar bu 
hakiki sefer ordusunu Adrıyatık kıyı· 
larında tutmakla, icabında Ballkanla· 

. . kt sında talyan 
rın her hangı bır no a • . ,. 
k 

· ~ at'ıyle hucum 
urmayının •·Yı!dırım sur .. 

b. ekilde muda· 
nazariyesine uygun ır ş k 
hale edebilecek vaziyette bulunma 

isti\•orlar. k t 
J • l n ı a· 

Arnav1otluktaki bu ıta ya . . 
- · de bır taz· 

!arının Yug0slavya uzerın . . 
. ( ld x.u fara7.ıyc11ı 

yık yapmıya matu o u~ . . . h 
1 

· · yretını ıza 8 
talyanın bu istısnaı ga 

~ afı değildir. u miktarı 
ltalyan m .. vcudunun b M k 

bulması dün B. Gafenlı:o ve ete . 
sas ara~ında muıakercye ınevıu tt-ş 

Fıansız hariciye nezaretiyle te
ması olan mahfiller, Arnavutluktaki 
ltalyan kuvvetlerinin artırılm~sı, !•}r
kiye ile lngiltereyi düşündürmek ıçın· 
dir. Zira Yugoslavya ve Romanya •. ya 
kın da imzalana<'.ak olan Türk - in· 
giliz ka t'i anlaşması ile ve garanti e
dilecek olan mıntakalar arasında bal· 
kanların isim tasrihi suretiyle gösde
rilmesini Türkiye ve 1ngiltcredcn is· 

temektedirler. 
Fakat her şey gösteriyor ki, /\r· 

na vutluk ta ki italyan kıtaatınının lak· 
viycsi Türkiyeyi müdafaa tedbirleri 
almaktan vaz geçirmek şöyle dursun 
bilakis bu tedbirleri almıya teşvik e-

decektir. 
Tiran: 20 (A.A.) - Marc-şal Ra· 

doglio, dün Arnavutluk hükfımctınin 
erkfıniyle bazı askeri ve siynsi İtalyan 
r:calini kabul etmiştir. 

Bugün Tiran garniıonu, kıtaları· 
nı tcftış edecektir. Tiran garniıonu, 
tQ.000 nefer 500 zcıbit, 100 agır top 
150 tank ve 500 mıtralyöıdcn miiıck• 
kehdir. 

kil eylemiştir. --------
bütçe konuşmaları meclisinde Şehir 

1939 ___ V __ a_r-id-::--a-t~B~ütçesi 
1587 ,405 Lira kabul edildi 

- KASINDAN YAPILACAK iSTiKRAZ iÇiN 
BELEDiYELER SAN ANKARAYA GIDECEÖI ANLAŞILIYOR 
BELEDiYE REIS•NIN 

.. d'" saat 10 da 
Şehir Meclısı E un. başkanlığın· 

R . B Kasım nerın 
eıs ay B toplantının ruı• 

da toplanmıştır. u . d 
. madde teşkil edıyor u: 

namesını bır _ . konuşması. 
939 varidat butçesı 'haf \ olan vıı-

Un bir fasıldan 1 
"' 

. - inin her faslı ay. ayn 
rıdat butçes b 1 dildiktcn sonra 
müzakere ve ka 0 e - i müza· 
587 405 liralık varidat butçe~ · 

k 
' d pusla usulıle reye 

ere sonun a . k 
kon Ve l

"ki muhalıf reye arşı 
muş . o·· k- t . 

24 reyle kebul edilmişt~r.. uııt u op· 
Jantı münakaşasız geçınıştır. 

ve <lnha. kcniş mik,yo.sta olarak mun
. {nzaııı ordu ile semereli i;; Lir ligi 
:yapmaktadır . 

Şellir meclisi, 23 haziran cuma 
günü saat 10 da toplanmak üzere 
tatil yapmıştır. 

Dün varidat bütçesinin müzake
resi sırasında bir aza riyasete be· 
Jediyeler bankasından yapılacak is· 
tikraz için ne gibi bir teşebbüse ge
çildiğini sormuştur. Riyaset makamı, 
bu işin bütçe müzakerelerinin ne. 
ticelenmesinden sonra hal çaresine 
bakılaca~ını ve bunun için vekaletle 
temasa geçileceğini bildirmiştir. Bun
dan anlaşıldığına göre belediye reisi 
yakında vekaletle temaslar yapmak 
üzere Ankaraya gidecektir. 

Şehir meclisinin önümüzdeki iç

limaında masraf bütçesinin müzake. 
rclt-ri yapılacaktır. 



ı,~~~~~·----------------------------··-----------· ı MERAKLI SEYAHATLAR : 

1 POLiTiK 

1 ÖÇ 

t~ ergi cüzdanları 
··-----------·· lhaberDer 1 Tabutun kapağı 

fak at içindeki 

Cenup Kutbuna gene 
Bir Heyet gidiyor . 

Zengin madenler ve balinalar 
Malmüdürlükleriqe verildi 

Birleşik Amerika tarafındar.' gönderilecelt 
Büyük bir sefer heyeti hazırlıklara başladı 

Bugünlerde Amerika'da, cenup cenup kutbunun Amerika için şu fay-
kutbuna yeniden büyük bir sefer ya daları olabilir; cer.up kutbu Ameri' 
pılmak için hazırlıklar yapılmakta ka 'nın elinde olursa yakın veya u· 
dır. Fakat bu yeni kutup seferi, hu- zak bir atide bu Kutub üzerinden 
susi bir leş~bbüsle yapılmıyacağı dünyayı kısa bir zamanda dolaşmak 
gibi, ötekiler gibi tehlikeli de olmı· imkanı olacaktır. 
yacaktır. Sonra cenup denizlerinde ba-

Arzu eden mükelleflerin bundan 
böyle ödenen vergilerini bir cüzdana 1 
kaydettireceğini gazetemizde bir 
telgraf haberi olarak vermiştik. 

Dün aldığımız malumata göre 
bu cüz<Janlar maliye velCaleti tara
fından bı1tün taşkilata gönderilmiş
tir. Güzdanlar iki cinstir. 
Birincisi bez kaplı 20 lcuruş, ikin
cisi de meşin kaplı 50 kuruştur. 

Mezuniyet imtih~nı 
Eskiden, büyük kutup kaşifleri lık ç0ktur. Kutup arazisi Ameri. 

sermaye toplar öyle giderlerdi. Hat· katıların elinde bulundukça halina 
ta bu uğurda bütün servetini feda avı daima kontrol altında bulundu 

Hariçten girecek kız tale
benin askerlik imtihanı 

eden pek çoktur. rulabilir. 
Cenup kutbuna yapılacak olan Bundan başka Cenup kutbunun 

yeni keşif ve tetkik seferinde ise, tayyarecilikle birlikte gittikçe ehe-
hütün masrafları, Birleşik Amerika miyet kazanan mt"teoroloji tetkika-
hükiimeti çekecektir. h için de büyük faydaları olacaktır. 

Amerikan senatüsü, bu iş için Nihayet, cenup kutbunda, söy. 
hazırlanmış olun kanun pıojesini ka lendiğine göre muazzam maClen da· 
bul edecek olursa, hatta daha bu marları vardır. Amerikan atide bu 
yaz mevsiminde, cenup kutbu scfe· maden ocaklarını işleterek fevklade 
rine çıkacak olanlar, Amerikan ge· istifade edebilir. işte yeni kutup se 
mileriyle hareket edeceklerdir. erinin bütün bunlarla alakası vardır 

Kutup kaşifleri tarihinde bir dö Yeni sefer planlarına göre. ka-
t~tkik -~(.'ferin?l~sı~ .. ~an b~ mühim şiflerin soğuktan karunmaları için, 
'k d 1 t' · b'' ı" -·· Amerikan hükumeti kalın yün elbi-rı an ev e ının utün vasıta arını 
leaşiflerin Pmrine hazır kılmak üze ;;~ktBrler 'f~ın•se[..'!~r.o• lambaları 

d h·ı . . o ..... .:ate 
re, a ı İyP. ,ntzareti t"mlak dairesi törler sayesinde gaz, benzin, ya~ gi 
bütün gayretiyle çalışmaktadır. bi tayyarelere lazım olacak madde 

Kutup k.işiflerine Amerikan hü· fer buzların üzerine yerleştirilecek-
kumeti yalnız vapurlar tahsis etmekle, t' ır. 
kalmıyac;ık, ayni zamanda keşif için Radyom lambaları da kaşiflere 
tayyare, traktör, kutuphtrda yapıla. buz üzerinde yol gösterecetir. Buz-
cak kPşiflerd~ kullanılacak ve he· lar üzerinde •kaşifleri ve eşyaları kı 
nfa malum olmıyan hirçolc alttler zakla taşımak için köpek kötürüle-
de hazırlanmıştır Bir kelime ile asri cektir. Yalnız köpeklt"rin cenup kut 
tekniğin bütün vasıtalardan istifade buna kadar tayyare ile nakledilece 
edilmiştir. gine göre, köpeklerden kutuplarda 

Cenuh kutbuna şimd;ye kadar istifade edilemiyeceğini söyliyenlen 
hir çok kaşifler ~itmistir. Amundson, vardır. Çünkü daha evvel tecrübe 
Scott, Mov~an, Shachleton gibi bü. edilmiştir ki köpek tayyare yolcu· 
yük kutup khiflerivle, d-.ha sonra !uğuna dayanamıyor onun için yooi bir 1 

olmak üzere, m:.ruf kaşif amiral Byrd çareye baş\urulacak, köpekler alü
ve Lincoln Ellsvorth da muazzam 1 minyomdan kafeslere kapatılacrk ve 
kayalıkları arasında dünyanın korkunç bu suretle götürülecektir. 
fırtınaları kopan cenuh kutbu ara· Sefer heyetinin reisini Amerikan 
zisinde il,.rleme~e çalışmışlardır. hükumeti hizzat kendisi tayin ede· 

Lincofn Ellsvorth cenup kutbu. uektir. Hükumetin bu sefer heyetinin 
n:t y;ıptığı son seferden daha bu s~· başına, 1933 te Amiral Byrd'ecenup 
ne ba•ında dönmüştür. Ru kaşif, kutbu sefe .. inde refakat eden yüzba 
80.000 kare kilometre vüsaitinde bir şı Richard'ı geçirecegi tahmin edi. 
nrnzi üzerinde uç11uş ve buralarını liyor. 

Parl•· Midi Birll"şik Amerika devleti arazisine 
ilhak l"tmistir. Hatırlardadır ki, Lin-
coln Ellsvorth buldu~u ıs!!ıZ kutup 
topraklarını Amerikan arazisine il· 
hak eder etmez Avusturalya derhal 
itiraz etmiştir. Vaşington, kaşifin il· 
hakını resmen kanunlaştıracak olur· 
sr Avusturalya'nın hukukunu mahfuz 
iutacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde öğleden evvel 
gök yüzü -açık hava rüzkarlı idi, En 
çok sıcak 28 dereceye kadar yük 
selmişti. Öğleden sonra gök kısmen 
bulutlanmışdı. 

Orta ticaret mektepleriyle tica· 
ret lisesi imtihanlarına dışardan 
rirecek kızların, diğer derslerde 1 
olduğu gibi askerlik derslerinde de 
imtihana tabi tutulması ve imtihan. 
ların mekteplerde nazari kısımdan 
yapılması kararlaşmıştır. 

939 yol vergisi 

939 yılı yol vergisinin tahakkuk 1 
cetvelleri temamen hazırlanmıştır. 

Bir tarafdan birinci ıtaksitinin tahsi
line diger taraftan beş çocukluların 
ı:ıua!Delesine başlanmıştır. 1 

:7.Jv ~ • -...:1,.rirıin son taksit 
bakayalarmın da taFısılın~ "'"' ·- -· 
dilmektedir. 

Vilaye•.te tayinler 

Vivayct yazı işleri memurların. 

dan Bay idris hususi muhas~he köy 
işleri bürosu şeflikine 80 lira ücretle 1 

nakil ve tayin edilmiştir. 

Çeçen köyünde 
ekilen çeltikler 

Türksözü Gazetesi 
Müdürlüğüne : 

Mes'ul 

Gazetenizin 10 6 939 tarih ve 
41:152 numaralı nushasında Ceyhan 1 
bölgesinde Çeltik Ziraatı başlığı 

altında kazanın Anavarza Çeçen 1 
köyü halkının köylerine pek "akın 
mesafede Çeltik ziraati yapıİdığı 
hakkındaki yazı _ üzerine keyfiyet 
tetkik ettirildi. Çeltik sahasının köye 
olan mesafesi kanunun tayin et 
tiği miktardan fazla olduğu gibi 0 • 

radaki Çeltik ziraatinin bu baptaki 
kanunun temamen hükümleri dahi
linde yaptırılmakta olduğu tabak. 
kuk eylemiş olmakla keyfiyetin sa
yın Gazetenizle tavzihini rica ede· 
rım. Vali N. 

_______ , 
Şehirlerin imar:ı i~in 
daha müsait tedbiiler 

Belediyelerin 
bir • • 

ıçın 

varidatını arttırmak 
proje hazırlandı 

Hazırlanan 

Belediyelerin varidatını arttıra· 

rak şehirlerimizin imarı 1 için d;a· 
ha müsbet bir şekilde çalışılma
sına imkan vermek için dahiliye 
vekaletince bir kanun layihası ha· 
zırlanmış olduğunu yazmıştık. mı. 
hassa, lstanbul belediyesinin istifa· 
de edebileceği hususları ihtiva e· 
den bu kanun layihasının esaslan 
şunlardır. 

1 - Bugün belediyelerin kanu· 
nen almağa selahiyetli bulunduğu 
vergilerin iyi tahakkuk ve vaktinde 
tamamen tahsil edilebilmesini temin 
edecek imkanların belediyelere ve· 
rilmesi. ' 

2 - Halka ağır gelmiyecek ba
zı varidat kaynakları temini, bunun 
için belediye vergi ve rosimleri ka· 
nununda bazı değişiklikler yapıl

maktadır. 
3 - Hükumetin belediyelere 

yardımlarını temin etmek. 
4 - Belediyelere uzun vadeli 

'Vç - - '•izli istikrazlar temini im ki· 
nını vermek. 

esasları nedir? 

dolayı buradan da 100 hin lira ge· 
lir . temin edileceği ümit edilmekte· 
dir. Yeni verilen salahiyetlerle be· 
tediyenin varidatı bir buçuk milyon 
lira kadar artabilecektir . 

Sıhhat Vekaleti 

Yeni afişler bastırılıyor 

Sıhhat vekaleti memleketimiz
den yaz ve son balıar aylarında 
görülen bazı hastalık ve hastalık 

nakili unsurlara karşı halkı ikaz 
ve bilgilerini arttırmak için yeni-

den afişler hazırlatmıştır. Halkın 
anlıyacağı şekilde renkli resimler. 
le yapılan ve her hastalığın baş 

langıç, sebep ve sirayetini mufas. 
salan gösteren bu afişlerden has 

taliğa karşı alınacak tedbirleri de 
ihtiva etmek üzere on muht.etif 
şekilde bastırılmıştır. 

Çekoslovakya 
Tabutun kapağı Çekoslovak1' 

oın illerine kapanmıştır. F~ 
tabutun içindeki henüz ölmemi~ 
Zahiren Alman tahakkümü altP' 
boyun eğmiş görünen Çek ınilt' 
tarassut ve tazyik altında keıJİ' h 
bırakmıyor. bı.ı 

1 Ekseriya mukavemeti giıli - B~ 
i kanun dışı. Fakat sık sık bu rnıi' cı 
1 vemet, mesela matbuatta otdıl dil 
1 gibi a~ikar surette tezahür etmek R~ 

tedir. Bir kaç gün eve!, proteklO ,ti 
rada yaşıyan Almanların başl~ y 
organı ''Der Neue Tag,, bazı Ç·d 
!erin, yani hepsinin beslediği üfl11

. 

lere hücum ederek Çek milletiD 
bundan böyle ne tedafüi, ne tee' 
vüzi hiç bir rol oynıyamıyac•~ 
söylüyor ve kendilerine tamarniY 
işleri ve aileleriyle meşgul otmal' 
rını tavsiye ediyordu. at 

işte Çek gaze-telerinin cet1d f aı 
ları : ra 

"Norodny Listy,,: "Almanl•~ ış 
· yaptığımız erkekçe mücadeleler 

aldığımız yaraların izlerini sakla~C 
mıza lüzum yoktur. Prag' da MoV' 

veya Vagner'i, veya Berlin'de D-" 
rak ve Smetanayı dinlemekte o ~ h 
zümüz kızarmaı. Yakınlığımız t~ bi 
surette kavgalar doğuracaktı. ~' İ rn 
hakikaten büyük bir millet bır s 
ğerini sefil bir hayata sürükleıtl~ )' 
nasıl ki kendisinin de böyle bir J 

kibete sürüklenmesine taham111 la 

etmez. . d 
"Narodny Prace,,: "8izden_'5~ di 

nilen şeyin ~an~s~ ~illiyeti~ı~d ~ d 
vaz ğeçrilemız, ıkmcı veya u~0~., ri 
sınıf bir millet haline gelmemıı 1

• 

. Belediyeler içinde en çr-~\tli 
vandat kaynaklarına sahip olan fs· 
tanbul belediyesidir.' 

Bu afişlerin her birinden onar 
bin tane tabettirilece1< ve bu suret. 

Alman talepleri Şansölye Hitlerı, f 
vaidlerine ve B. Neurath'ın b~~ 
nalına tekabül etmiyor ve bı 
milli mevcurliyetlmizle kabili te" k 

lstanbul Belediyesinin ldatei Hu
susiye ile beraber müştereken 
tahsil edilen varidatı 89 a 
baliğ olmaktadır . Bunların içinde 
48 kalemi Belediye tarafından d~t· 
ru1an doğruya belediye tahakkuk 
ve tahsil teşkilatınca alınmakta , 
fakat hiç bir zaman ne tahakkuk 
ne de tahsil tam olmamaktadır • 
Mesela gelir kaynaklarınm en mü 
himmini teşkil eden bina , buhran , 
arazi, yol, tenviriye, vergi v~ re•im
lerinin tahsil nisbeti yüzde 70 i geç 
memektedir . Evvela bu tahakkuka. 
tın azami hududuna kadar tahsili 
temin olunacaktır. 

Belediye varidat kaynaklarını 
arttırmak için mümasil şehirlerde 

belediyelerin gelir kaynaklan da 
tetkik olunmuştur . Belediyelere ka
nunen verilmiş olan salahiyetlerin 
istimali ve bazı tarifelerde ufak te
fek tadilat yapmak suretile bele· 
diye varidatına yarım milyon lira , 
yol vergisi kaçağı olduğu tahmin edi 
len 33,000 mükellefin bulunup yol 
vergisi alınmak suretile 200 bin lira, 
arazi tahririnin neticelenmesinden 

le 100 bin 

caktır. 
arı~ labeuirmiş ola· 

Hususi muhasebede 
değişiklikler 

Vilayette hususi idare vnridat 
müdürü Macit Y ağcıgil almakta 

olduğu maaşla mahalli idareler Sey 
han müfettişliğine. mahalli idareler 

müfettişi Bay Sırrı da varidat mü · 
dürlüğüne tayin edilmiştir. 

Mektep kitaplarını Ço
cuk Esirgeme kurumuna 

veriniz 

Y ekditerine yardım inıanlıA-ın 

vicdani en büyük zevkidir. Buna 

küçükten alışalım. Okuduğunuz ki· 
taplarınız Çocuk Esirgeme Kuru 
muna verirseniz yeni yılda kitap 
alamıyacak mektepli arkadaşları
nıza yardım etmiş olursunuz. 

değildir. Çek milleti çalışks11 rJ c 
gayretlidir, fakat medeni hakları 2 

sahip olmak ister.,. y 
11Venkov11 : ·'Biz inatçı ve va~ t 

nına şaşmaz bir sadakatla bağlı r ti!! 
milletiz. Bizi milliyetimizden uı• , 
!aştıracak vt>ya milli haklarııtı~ 
lakayd bıraktıracak hiç bir kuV , 
yoktur. Ferdi yetimize borçlu 01' 
hürmetin gösterilmesini istiyoı~~ 
Führer'in vadi yerine getirilmeli 

11 

kimse ona itaatsizlik edemez.,. 
Emlle Bocf1• 

B00UNK0 PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIYÔtv 
POSTALARl TÜRKiYE RADYO 

ANKARA RADYOSU 

ÇARŞANBA - 2'1 /6 f939 
ıs 

' 
12.30 Pragram hl 
12.35 Türk müziği - Pi.) ... s Bı 

ııJ•"' • 13.00 Memleket saat ayarı, 
ve meteoroloji haberleri. of 

Yeni seferdtn maksat şudur: Cc· 
nup kutbu arazisi on dört milyon 
karekilometreden fazla bir vüsatte
dir~ Bu arazinin büyük bir kısmı, na 
zari olarak bazı memleketlere ait. 
tir; lngi!tere, Norveç ve Fransa gibi: 

t eufi)ifl lngiliz - Fransız ve 
ADAM1 Sovyet paktının mü· Strang Kim? 

13.15 - 14 Müzik (Karışık pr 
, r.ım - Pi.) 

Çabuk konuşur, çabuk hareket 1 19.00 Program I) 
eder ve çabuk yürür. Muhatabının 1 19.05 Mü~ik (Melodiler - p. eı•) l>ı 
fikrini süratle kavrar 19.15 Türk müziği (Fasıl ht~ 11~ 

Cenup kutbunda 3 milyon kare · 
kilometrelik bir arazi daha vardır 
ki burası kimsenin ma 1ı değildir. , 

Şimdi Amerikalılar. cenup kut· 1 
bu arazisine yeniden büyük bir se· 
fer heyeti çıkararak, yanına yaklaşı
Jamıyan boş buz sahalarının büyük 
bir kısmını kendi arazilerfne ilhak 

etmek istiyorlar.. Çünkü buralara 
şimdiye kadar hiç bir devlet el u
zatmamış, buraları kendisine mal 
etmemiştir. 

· zakerelerini hızlaştırmak için fngiliz 
hariciye nezareti tarafından Mosko. 
vaya talimatla gönderilen B. Strang 
1894 senesinde Englefieldde doğ 
muştur. 45 yaşındadır. Bir çiftçinin 
oğludur. l ' üksek tahsile devam et 
mrsi için babasının kafi parası yok· 
tu. 

B. Strang, yüksek tahsilini yap 
mak için hükumetin nakdi yardımın 
dan istifade etmiştir. 

H~lk tabakası çocuklarının de· 
vam ettiği Palmess Shoolda orta 
tahsilini bitirdikten sonra 19 l 2 sene
sinde Londra üniversitesine yazılmış, 

1 
sonra da gene hükumetin yardımile 
Sorbonne'da tarih kurslarını takib 

P rofesörlt"rİ, mütalaalarındaki 
isabetleri, ve çalışkanlığını daha o 
zaman takdir etmişlerdi. 

Umumi harpte bir alayda ve u
mumi karargahta askerlik vazifesini 
yaptıktan sonra 1919 senesinde di l· • 
lomasi mesleğine iıltisap etmiş 

tir . 
Kendisi asil bir aileye mensup 

olmadığı halde hariciye nezaretine 
alınması büyük liyakat ve istidadını 
gös•ermektedir. 

maslahatgüzarlık vazifesini görmüş, 
bu vazifede Sovyet ricalinin de tak 
dir ve hürmetini kazanmıştır. 

işte bu sırada raporlarile o za· 
man Başvekil olan B. Baldvinin dik
kat gözüne çarpmış ve kendisi ha· 
riciye nezareti Millttler Cemiyeti şu 
besi şefliği gibi mühim bir vazifeye 
davet edilmiştir. 

işte bu memuriyetten sonra sır 
Samuel Hour, ve B. Edenin en ya
kın mesai arkadaşlarıııdan biri ol· 
muştur, 

Mühim bir mesele çıktıkça da· 
ima fikrine müracaat edilir. Kendisi 
ecnebi lisanları bilir. Büyük bir ik. 

. ı" 
l 935 senesinde B. Hitler ile B. 20.00 Memleket saat ayarı, 8 

Eden ve sir Jobn Simon arasında ve meleoroloji ~abetleri. $c 
vuku bulan mülakat es d _ 20.15 Neşelı plaklar - R· .;t \t nasın a ter 20 20 T- k - ·x.· (M-şterek t:• ıc .. 1 k 'f · · .. . ur muzı~ı ıı ~ r cuman ı vazı csını gormü~tür 1 ') f y •·ta ..,... t: 

G 
A "' • so o tegannı 1 - Rau eı' r: -

eçen Eylulde B. Cbamberlaine viç peşrevi . 2 - Rauf Yekta,... 11 i 
Almanyaya iki seyahatinde refakat '1İÇ bestesi - Halaai zülfü si)'•~'p 
etmiştir. Almau meslckdaşı Dr, Sch 3 - Seldhaltin Pınar - Eviç şa' ıf' 
midt ile ilhak manasına gelen Aus. - Göz yaşlarınız. 4 - fsak vıı'"~t · 
liedenung kelimesi hakkında iki saat - Eviç şarkı - Kalbimde aç•':~ 
süren bir münakaşa yapmıştır. 5 - Bimen Şenin - Segah ş 6/ 

S d . . ı· d şkıfl· 
Bu seyahatlerden sonra büyük - un a ıçsın yare ın en 8 "' 

sulh cephesinin en ateşli tarafdarlaA 8 h~et Ra~imin .- Se~ah /a; ,,,,.. . 
d 

· · 1 cnım sen nemsın ey dılbC • 5' 
rın an bm o muştur. - E · H Ik I" ku-5ii ..,... ~ . . . . . vıç a ur . 

B. Strangın Sovyet Rusyaya kar hane gözler şahane. 8- . · · · 
0

dD 
şı ~ir meyli bulunduğu söylenmek- Ev~ç _H~lk türküsü -;: . ı:.ı~d~,c if 
tedır. işte B. Strangın kısaca tercü deh gonul. 9 - Lem ının . el 

Böyle , "hayati" olmıyan bir "sa· 
ha" nın Birleşik Amerika devletleri. 
ni niçin .ı lakadar ettiği meselesine 
gelince. Bunun ,. muhtelif sebebleri 
vardır, Amerikan emlak dairesi mü 
dürü Ernest F runing'in fikrine göre· 

ı etmiştir. meihali budur. kar şarkı - Penbclikte iıntııa(~ ~ _____________ ._,... __ 9""""------~-----------·---------... '9mı----..._,; !enin. 10 - Osman Nihadın b'., cazkar ,..arı..ı - Ellere uıa~daP 

B, ViJyam .5trang sırasile Belg· 
rad, Buenos - Aires, Pekin, Oslo ve 
Moskova sefaretlerinde sırasile katip 
lik ve müşteşarfık yapmış, 1930 da 
Moskova lngiliz sefarethanesinde na kuvveti vardır. 
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f'ilistinde 
r , __ ........ _________________________________ __ 

1 Türksözü 1 Asri sinemada 
l 

Parti Grubunda 
Hariciye Vekilimizin 

beyanatı 

Ankara: 20 ( Telefonla )- Cüm· 
huriyet Halk Partisi Kamutay Gru. 
bu buğün Hilmi Oranın ( Seyhan ) 
Başkanlığında toplanmıştır . Hari· 
ciye Vekilimiz beyanatta bulunarak 
dünya politikasından bahsetmiş ve ' 
Romen ve Mısır Hariciye Nazırının 
rnenıleketimizi ziyaretlerinden du
yulan memııuniyeti izhar etmiştir. 

Göbels'in nutku 
ve akisleri ! 

..• Almanya ,karşında 
Bütün Avrupayı 

görecektir 

Paris : 20 ( A. A. ) - Doktor 
Göbbels 'in nutkundan bahseden 
figaro diyor ki: 

- Biriuci sahifeden artan -

yapılan suikast neticesinde ölenlerin 
cenaze mera si mi öğleden sonra ya· 
pılmıştır. Merasim esnasında hiçbir 
hadise vukubulmadığ'ı için ateş sön
dürme mecburiyeti itga edilmiş ve 
Yahudi mahallesinde normal hayat 
avdet etmiştir. · · 

Şehrin aşağı mahallelerindeki 1 

dükkanlarla arap mağazaları henüz 
kepcnekJerini açmamışlardır. 

Kudüs : 20 a. a. - Rişa civarın' 
da dün öğleden sonıa müsellah bir 
çete ile lngiliz kıtaları arasında ol
dukça mühim bir müsademe olmuş \'e 
asilerden 8 kişi öldürülmüştür. Bu 
suretle dün ölenlerin adedi 26 yı 
bulmuş oluyor. 

Yaralılardan biri esir alınmış ve 
bir çok silah iğtinam edilmiştir. 

Atinada hava 
manevraları 

Doktor Göbbels, Dantzig'de ev 
velce düşünülüp tasarlandığı muhak 
kak olan bir kö1ükleme ve ayni za· 
manda korkutma propagandasına 
başlamıştır. 

Eğer yarrn Avrupa Danzig'de 
fedekarlıklarda bulunmak deliliğine 

kalkarsa bunun netice itibariyle ne. 
kadar fenaya mal olacağını hepimiz 
biliyoruz. 

1 Uzak şarkta imti
yazlı bölgeler 

tar~ 
ter~ 

Atina : 20 (Radyo) - Dün sa · 
at 21,30 da Atinada hava müda
faa manevraları yapılmış ve manev
ralara bütün müdafaa kuvvetleri 
iştirak etmıştir. 

a~:cenubi Bohemyada seylap 
oıp 

D~ 

ot 
~ ta~ 
~ıı~' 
ir ~ 
111'' 

' ir ı 
rrıııııJJ 

Prağ : 20 a. a. - Cenubi Bo 
hemyada şidde~li yağmurlar sebe
bile her tarafta feyezan hüküm sÜ!'- -

rnektedir. Bütün nehir ve suların 1 

seviyesı normalden iki buçuk metre 
yukarıdadır . 

Vremmu'da 17 köylü evini su
lar alıp götürmüş , bir çok köyler 1 

. tt de halen mahsur bulunmuştur. Şim· 
•
1drn diye kadar yalnız bir kişinin boğul· ' 

1:rı& duğu bir kişinin de öldüğü bildi
·udif rilmektedir. 
ıı 

t1erir J · 
beY' sveçte yanan ormanlar 

Fakat Avrupa, bu delilikte bu
lunmayacaktır. Ya Almanya, Polon , 
ya ile normal bir diplomasi yolu 
fle müzakere edecek veyahut, eğer 

1 

kuvvet istimali ile kendi istediğini 

kabul ettirmeğe kalkarsa, o zaman 
karşısında bütün Avrupayı bulacak· 
tır . 

Epoque gazetesi de ayni mesele 
hakkında diyor ki: 

lngiliz - Fransız - Sovyet an 
!aşmasının pek yakın bir atide imza· 
!anması elzemdir. Zira pek yakında ' 
bu anlaşma imzalanmaz ve avni za. 

.J 

manda da uzak şarktaki vaziyet 
karışırsa. bitlerin sergüzeşte atılacağı 
muhakkaktır. 

Virjinyada bir kömür 
madeninde infilak ! 

biıi( 
. tel Stokholm : 20 a. a. - Bir lo· Saint - Chales " Virginya ,. 
~n ~ kornotifin bacasından çıkan kıvıl- 20 a. a. - Saint - Charles civa· 
arır.1 cımlar, fsveç'in Şimalindeki muaz rında bir kömür madeninde 16 met 

zam ormanların muhtelif yerinde re derinlikte vukua gelen bir inhi-
v81ı Yangınlar çıkmasına sebep olmuş· 1 dam neticesinde üçü ağır olmak 
lı bir tur. Yarıgın, büyük basarat verdik- , üzere 6 madenci yaraianmıştır . 

uıa~· ten sonra söndürülebilmişt:r . 

- Birinci sahifeden artan -

rejimin ve 1931 senesindenberi hü
kumetin takip ettiği harici siyasetin 
neticesidir. 

Dünya siyasetinden bahseden ha 
tip. sulhu seven bütiin hükumetle
rin bir araya toplanmasını istemiş 

ve demiştir ki : 
Bu şekilde bir kombinezon, tarih 

teki konbinezonların en kuvvetlisi 
olacak ve diktatörlükler daha sakin 
duracaklardır. 

Kiralık ev 

Asfalt cadde üzerinde 212 nu· 
maralı bahçe içinde altı oda ve müş 
temilatiyle birlikte bir ev kiralıktır. 
lstiyerılerin Belediye karşısında Ye 
ni Eczahaneye müracaatları ilan 
olunur. 10771 1-3 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

l -Dış memleketler için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı : 
7.ammedilir. 

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

(ki büyük filmle süslenen zengin hafta ! .. 
1- Seyrine doyamıyacağınız, Nağmesine gönül bağlıyacağmız 

Aşk, Müzik ~aheseri 

iŞTE : 

(. Saray Konseri ) 
OYNAYAN: Beyaz perdenin Sarı~ın Eşsiz Bülbülü 

( Martha Eggert ) 
2- jopon adalarında geçen bir aşk macerası, Korku , Kıyamet, 

Aşk, Müzik, Ölüm mahşeri !.. 
2 - İlanlar için idareye müra· 

_caa-ten-iıme-lidir. ____ 
1 

(Kanlı inciler) 
i. 1-----Y_ı_ld_ı_zı_: __ G_eorg Houtson 

Tüm. Satınalma korrıisyo- ı yaz tarif esi 
nu Reisliğinden : 

Asri 

Talebelere 20 
10 

250 

Balkon 25 kuruş Ôğretm.-=n 
Duhuliye 15 it " 

Telefon 

ve 
it . .. 

1 Adanadaki birliklerin hay 

10773 

ı-

kuruş 
kuruştur . 

1 

vaı ıatı için 300 bin kilo Saman a· 
çık eksiltmeye ko mlmuştur. T u· 
tarı 3675 lira olup nıuvakkat temi· 
natı 27 5 lira 63 kuruştur. 

2 - işbu samanın eksil!mesi 
3-7·939 pazartesi günü saat 9 
da Adanada Tümen karargahında 
yapılacaktır. 

1 ~-------------------------------------

3 - istekliler muvakkat temi
natlarını ihale saatından evvel Tü. 
men muhasiplik veznesine vermiş 
bulunacaklardır. 

· 4 - Şartnameyi görmek isti yen 
istekliler hergüu Tümen Satınalma 
komisyonunda görebilirler. 

16-- 21-25-30 

Hizmefçi aranıyor 

Evde çalı~mak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . İste· 
yenler idarehanemize müracaat 
dsioler . C. 

--------·----~---...! 

STEAUA ROMANA. 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükumet caddesinde 

. 

Başeğmez 
Ticarethanesi 

GAZ, BENZIN , MAZOT VE MAKiNE YAGLARI 

Telefon: 168 
Telgraf: BAŞEGMEZ 

.;... ____________________ ....,;;.6~3------------------------· 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

ırtl1 t' 
uvvrl 

cıl8~ 

oıııt 
el idil 

Amerikanı~ bitaraflığı 
hakkındaki kanun 

müzakeresi 

fzmir'de turistik 
yollar ve plaj 

_______________________________________________ ! 

,1 DÜNYANIN EN GÜZEL ÇİFTİ, SANATIN EN EŞSiZ YILDIZLl\Ri 1 Hava taarruzlarına karşı pasif korµnma 
Nizamnamesi 

Vaşigton : 20 a a. • Mebusan 
rrıeclisi reisi Banklead, Reisicumhur 
Ruzvelt ile görüştükten sonra mat 
buata beyanatta bulunarak meclisin 
26 haziranda bitaraflık kanuııunu 

müzakere etmeğe başlıyacağını söy 
miştir. 

Bay Musolini Rimni'de 

. Bolonya : 20 ·a.a.- Musolini pla 
ısance, Cremone, parma ve modena 
şehirlerini ziyaret ettikten sonra oto 
mobille Bolonya'ya avdet etmiştir. 

s Buradan tayyare ile Rimini'ye h:\re 
ııİ" 11 ket etmiştir. 

prof ---------------

21.00 Konuşma 
if'.l) ~) 21.15 Müzik (Opera ayarları -

eııl 1.) 
e'f 21 aiaıı' .45 Haftalık posta kutusu. 

... 13· 15 _Müzik (Küçük Orkestra -
~ef: Necıp Aşkın) 1 - Kutsch - , 

); ,.c \fac~r marşı 2 - Keler Bela - Ren 
,,,.. ~, ıchrıM kıyılarında 3 - Fried Walter 

f.' -. Ruya - Keman solo ve orkestra 
tıı" ın 4 - Bela Vollgraf - Kalbim 

;ıır~ 1 k~i~~ldu (ağır Kvals) 5- Schieder 

11 ıf1 0 
,.. • • • · • eman ne söylü· 

ril '( k ( • ango) 6 - Hans Thaler -
lıt1 1' ~u uk (Polkn) 

J ~· 'l şıır - Robcrt Stolz - f>ratcrde a~a 
6/ cır l krnr çrçok nı,;ıyor 8 . Ç· 

• / Aubet - Gobeklilcr rcsm-:-- Vıe.to.r 
ı..ı , ld · 1 gcçıdı 9 - ı.eopo - Muc,,r· fantc:ı:isi • 

.. -ı r:ıo Son oj.ıns trnbcrlcr z·. 
J,J• • ,ıraat 

tahyilal, kambıyo _ nuı.. 
1
• 

shıııTl u 

b (fıyııt) 
orsnS1 ~Hııık (C,.7.barıd) P.1) 

2'l '10 ı• • ·"' 24 yarını.a program 
2355 -

fzmir : (Hususi) - Vilaytti. 1 

mizde inşa edilecek turistik yolların 1 
giizergahı tesbit olunmaktadır. Bu 
iş üzerinde yol inşaatını deruhte 
eden Reji General şirketinin iki 
Tüık ve iki Fransız olmak üzere 
dört mühendisi çalışmaktadır. 

Bu mühendisfer; Bostanlı, Hal 
kapınar ve Tepeköy ile Selçuk 
arnsında İnşa ~dilecek turistik yol 
Jarın güzergahını tesbit ~dince inşa. 
ata derhal başlanacak ve evela iki 
yol İnşa olunacaktır. Ayni zaman· 
da Güzelyalı ve 1aciraltı . Ağa · 
memnunun ılıcalan turistik yolları 

güzergahı d:ı tayin edilince işçi ve 
mütehassıs grupları tarafından hep 
birlikte inşasına devam olunacak
tır. Turistik yoiların güzergahında 
mühim istimlakler yapılması icap 
edecektir. 

Plaj müteahhidi, bazı sebep
lerden lociraltı plajı inşaat miid · 
detinin uzatılmasını istemişti. Vila 
yet daimi encümeni, tetkikat neti 
cesinde müteahhide haziran sonuna 
kadar ınühlr t verıniştir. Plaj gazi
nosu şimdiden seneliği 1.300 lira 
Ü.zerinden üç sene için müzayedeye 
ç~karılmıştır Inciraltı plaj ve ga. 
ZIOO$U 1 ağustostan itibaren hal
kın istifadesine eçılacaktır. 

Bu gec .. b C: no etçi eczane 
Ycnı · . 

T 
camı cıvarında 

oros 
ecza hanedir 

-

Göz kamaştırıcı bir Dckorasyan ve Liiks içerisinde cereyan 
eden, Musiki, Aşk ve Binbir Çılgınlıkl:ır Fılrni 

I Uçan Valslar-İ 
En son ve en mükemmel Şaheserlerinde 

Size çok zevkli ve baş döndLirücü iki saat geçirteceklerdir 
Göz ve kulaklar için bedii bir ziyafet teşkil 

Liitfen 

10769 

edecek olan nefis bir film 

DİKKAT 
Masaların Evvelden tutulması 

Rica Olunur . . . 

Adana belediye riyasetinden: 
1- Hü.kumet civarındaki Ulus parkının taraça ve büfe kısmı açık art 

tırma suretıle ve ihale tarihinden 31 M lyıs 9 l 1 tarı hine kadar iki sene 
müddetle icara verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen icar bedeli (l 50) liradır. 
3- Muvakkat teminat 22,50 liradır. 
4- Itıale. i 6. Tt:mm•rz:. 939 p.;rşe .nbe g 'inii saat 10 cfa l>dediye da · 

imi encümeninde yapılacaktır. 
5 - isteklilerin burasını işletmcğe muktedir o!Juklnrırıa dair ilıalc La

rihind~n en az bir hafta evvel bdediye cncihıenine miirac.ı.:ıt eJcrck eh
liyet ye.sikası almaları şattır. 

_ 6 - Tal'.plcrin şar~narı_ıeyi_ g.~r~ıc~ ve muvilkkal teıninatlıırını yatırmak 
uzeıe bclcdıyc he:.ap ışlcrı mudurluğunc ınür.ıc ,.ıll.ın ılan olunur. 

21 - 25 29 2 10770 

\ 

Kr" ıı rıw 1111• 

2 
1\ '11 : J{lf;{I() 

Dünden artan · 

Cetvel: 3 

1
• teknik onarma takımları teçhizatı 

Su ve kana ızasyon 
~ . . k naliıasyon teknik onarma takımlarının 

Aşagıdakı lıste su ve a 
zatı için bir rehber teşkil eder. 

ADED 

2 V. ya cer makarası mç ve 
2 Üç ayaklı sehpa 
1 Takım halat 
4 Çekiç 
4 Kesici 

leçhi· 

2 Varyoz kalemler (Kalemlerin ağız kalınlıklaıına göıe) 
2Takım 1,2,3,4 numara . 
2 Salmastra vurmak için çckış 

k · · aşkon 
2 Salmastra vurma ıçın ş 

1 Kepçe 
1 Pota 
8 Kazın~ 

8 Kürek 
4 El arabası 

Mi'<tarı kafı manşon 
Miktarı kafi kur.şun 
Miktarı kafi salmastra 

2 El lambası 
50 Mantar tapa .. 

B h tum (Boru kalınlıklarına gore) 
50 M. ez or . . ~ . 

1 _ Boru, bilezik, muhle.lıf man~on ;e. ~ıg.e r ~~beke l ~~•~alına lü· 

Zu 1 1 den . üütün tesısatın yuzde ıkısı nısbetındt>ki miktarı mÜt>s 
mu ma zeme , · 

sese mağazalaıında depo edilmiş olacaktır. 
Cetvel: 4 

Can kurtaran ve enkaz kaldıran takımlarının lcçlıizctlı 

Aşağıdaki lişte can kurtaran ve enkaz kaldıran takımlarının tcçlıizctı 
ıçın bir rehber teşkil eder: 

(Sonu Var) 958J 



~ --·--~-~---

- <t ~~ .............. ~~~~"""""""~111111111111........,,....~~!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i-!!!!!!!"'!!~~~~""'"'!!'!!'!'!!'!'~~ T O k K S Ô Z (J !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'"'-"'"""!!!!'~~~-""!""""~~~~--....._~ıııııııııııiııı!!!'!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.-'!!!!!!!!!!!!'!!!!,, 

Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA 
--KiLO FIATI 

Satılctn Mikdar CiNSi 
. 

En az En çok 
K. s. K. s. Kilo - ·-~ -- - ---=-= Koza ~ ·-

-
Piyasa parlaf1 _ • -36,75 
Piyasa temizi • 

J<levland 35 1 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Sivah 

ÇIGIT 

1 1 1 

1 1 
Yerli •Yemlik,, l .. •Tohumluk., 4,50 5,50 

-~· - · 
HUBUBAT 

. 

-Bu~day Kıbrıs 
- --, 3,50 

" Yerli - 2 --3.25 

.. Men tane 
Arpa 3,55 -3~57 -
Fasulya 

-Yulaf 3,42 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
su~am 1 

,_ ,_ 
u N 

Dört yıldız Salih 
... üç ,, ,, 
:s ..c Dört yıldız Doğruluk ftl 
.!Jl :.:: üç .=ı c: .. . 
o - Simit :-: c;; ti 

~ > Dört yıldız Cumhuriyet :3 
iN c> 

üç , 
r--

" .. 
Simit " -

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
20 I 6 I 1938 lş Baukasından alınmıştır. p..,,.,. Santim 

Hazır 
---~ Rayişmark 1 5l! .u .. ı---

Vadeli ı. _ 5_ ..:!!__ Frank (Fransız ) ~. -3-35 
Vadeli il. _4_ 72 Sterlin ( i~giliz ) - 5- 93 
Hind hazır 4 J 49 Dolar ( Amerika ) 1261 66 
Nevyork - 9- 3T -Frank( İsviçre) 00 00 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

122-156 1.0116 Numara: 200 

________________ ww ____ .._. ________ .._.,,,_ ______________ _ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alınaııyadct tahsilini ikmal etmiş ve BNlin hastahaneleıın le uıun miid · 

det asistanlık ppıuıştır. Haslalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat c cza~ar.esi karşısında h' rgiin sabahltyirı saat 12- 8, ökltdcn ıonra 

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

-------------------------------------------------

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 

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

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 .. .5.000 .. 
8 .. 500 .. 4.000 .. 

16 .. 350 • 4.000 .. 
60 " 100 " 6.000 .. 
65 " 50 • 4.750 " 

250 .. 25 .. 6.250 
" 

435 32.000 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

· Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 

Vakfı Mevkii Cinsi Belediye N. vakıf Emlak Mu· 
hammcn B. 

Hasan Kethuda 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 satıJacaktır. isteklilerin 
teminat akçalarile vakıflar idaresinde lbulunmaları. 10765 

18-21 - 24-28 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bi:- tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek, Mesane ~aşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada • • • 
geçırınız 

Ko~fora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarif eye bakınız 
Lira Kr. 

1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

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

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan t; apllcasını bugürık 

1 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 26 _ _____ _,,,, __ ..._ ______ ..._ 

,,.. 
··~·· 

' A - ~ r .\., w 

1",b 

( 

TlJRJCiYI! 

ZIRAAlfBAAıast 

or. Muzaf er Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hast., arını kabule 

başlamıştır. 

• ; BOtOn resimleriniz 

böyle olur 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 . 

Güzel, net ve detaylı resim 

• Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zamarı 
11 VERIKROM it muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM it aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
11 VERIKROM '' aynen alır 

~ . 
Kapalı , bulutlu, yağmurlu, karlı havalarda 

11 VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmıssanız 1 . 
11 VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden aksam geç vakta kadar 
11 VERİKRo'M" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM.. 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veytJ 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

8 poz da güzel 
. i tf 

Adana Belediye Riyasetinden: 

1 - Tt>mizlik i~l~ri amrlesi, itf aiy~ cf radı Vf" diRer nıiist1th 1k111 

yapılacak 183 takım yazlık elbise, kumaş ve dıknı.· ımite .. hhide 1111 

lızere açık ufarak eksilt eye konıılmuştıır. 

2 - ~lhiselerin rnuhamo erı heddi : 1136 li ,, 29 kııı ıı~lıır. 

3 - Muvakkat tem inatı : 85 lira 25 kuruştur. ~ 

4 - ihalesi Haziranın 29 uncu Perşern'•e günii s;ıat ondıı 
diye rncümerıindc yapılacaktır. 

5 - Şartnameleri, Yazı işleri mü Jürliiğiindı dir. lstiy,.afer 
gör~bilirler. 1 

6 - Taliplerin ihale günü saat 15 de muvakkat teminatlarif/ 
te Belediye encümenine müracratları ilin olunur. 

14-18:::};!/ 

Adana sulh birine hukuk 
mahkemesinden : 

357 
-------~-ır 

YENi M0STE'CIR 10Aflt
5 

Adana hazinei rmaliyesine iza· 
fetle vekili avukat Abdullah Hilmi 
Türkucu tarafından nacaran M. den 
Kürt oğullarından 0.;man oğlu Ham 
za aleyhine açılan alacak davasının 

Adana sulh hukuk mahkemesinde 
yapılmakta olan muhakemesi sırasın 
da: müddeialeyh namına yazıldn da 
vetiyenin mum'lileyhi tanıyan ve bi 

f 

Yepyeni Tesis9f
1 

f 
mükemmel kofl 

0 

. li 
Istanbul Ote 

~~ 
M 

.. •
1 

. . ..,etl 
uşterı erınt •:: e 

edecek her türlll 
haizdir. 

~sıc 

Yeni .rnt~t.I 
Hilrrı 1 I 

len olmadığı şerhile iade edildiği ve 

1 ikametgahının meçhul bulunduğu an 
taşılmış olduğundan mü3dealeyhe ila 

1 
nen tebliğat ifasına ve mu hake menin 
15171939 cumarresi sııat 8,30 tali. 18 -----~ kine karar verilmiş olduğu cihetle 
müddealeyhin mezkur gün ve saatta 
mahkemeye gelmesi veya bir vekiJ 
göndermesi ve aksi taktirde muhake 
meye gıyabba devam edileceğı teb 
Jiğat makamına kaim olmak üzere 
il an olunur. 1077 2 

___ __,,, d~f 

U - . at rrıtı 
mumı neşrıY ~ 

G··rW 
Macid u..- lı 

,tb 
~ .. "' Adana TürksoZU 


