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... ·· -SAHiP ve BAŞMUHARRfRı 22 

Perşembe 

Haziran 939 
Onbeşinci Yıl - Sayı : 4462 

Kurulut Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 
5 Kuruş 

ADANA : Telefon : 315 GÜNDELiK SiY AS1 GAZETE Ulucami yakı~ında hususi daire Pk. 44 

' :s ----~ 

Hava filomuz bugün 7 de uçuşlar yapacak 

TÜRK MISIR GÖRÜŞMELERi 1 

r. ............ ~ .................. ~ ........ < 
ı Hatay anlaşması ı 
i Perşembe veya ; 
; Cuma günü i 
i imzalanacak i 

Strang- molotof görüşmeleri 
.Misafirimiz Abdülfettah yahyanın 
Ankara radyosundaki nutku 

Sad'abat anlaşması 
genişliyecekmidir? 

• • . . . -·~ . 
Bügün yarın bir Prensip 
anlaşmasına varılmak üzere 

. . 

Baltık Memleketlerinin isim tasrihi suretile 
• 

! Ankara: 21 (Tefefonla)· ! 
! Hntayın Anavatana iltihakı · ! 
! nı temin eden anıa,ma Uza. ! 
! rinde son mUzakerelere ! 
! bugUn de devam edlldl. An- ! 
! ıa,ıldılına göre, hazırlan- ! 
! mı• olan metinler kar,ıla•- ! 
! tırllmaktadlr. Anıa,mamn ! 
! Per,embe olmazsa, Cuma ! 
! gUnU lmzaama muhakkak ! 
! nazarlle bakllmaktadır. ! 

zikredilmesinde İngiltere ısrar ediyor 
Almanlar Arap devletlerini endişeye sevk 
e tmek için geniş propoğanda yapıyor 

HAVA FiLOMUZ DUN 
KIYMETLI MİSAFiRiMiZ ANKARADAN AYRILDI 
B t R R E S M:l T E B L I G N EŞ R E O l L D t !·-·-·-·-·-·-·-·-· -·-·-·-·-· • ADANAYA GEL • 

1 
Ankara : 21 (Telefonla) - Kıy. 

metli misafirimiı, Mısır hariciye nazı
rı Abdülfettah Yahya bugün saat 16, 
30 da radyo e\'İmiıi ziyaret etmişler 

dir. Runun için hususi bir emisyon ter 
tip edilmiştir. Türkçe, Arapça lisanla 
rı üzerine neşriyat yapılmiştır. Bu neş 
riyalı bütün Mısır radyoları Ankara 
rad)olarından naklen yapmıştır. Rad 
yomuz orkestrası Türk ve Mısır milli 
marşlarını çalmıştır. Dost memleket 
hariciye nazırıda il nkara istasyonu 
vasıtasiylc Türkleri ve Mısırlılara bir 
lıtlabede bulunmuştur. 

Anka n : 21 (Tdefonl.ı) - Kıy· 
mcllı misafırimız J\brtülfctlalı Y.ıhya 
s ıat 20 de ckisprcsc takıl:rn hir lıu 
sıı si vagorıia Ankar.ıd .ın fs tanbultt gı t 
mışlcrdır Mısafirımıı. büyük mcras1mle · 

teşi edilmiş ve hükumet bu samımı 
ziyarl'le ait bir resmi tebli~ neşretmiş 
tir. 

fstanbul : 21 ·a.a. Havas Mısır ha 
riciye nazırının Ankarayı ziyaretinden 
hasıl olması muhtemel neticelerden 
birinin de f ngilizlerin tasvibiyle Sada 
bat paktının bugünkü sade protokol 
şeUiyle değil muayyen ve müessir bir 1 
icraat programı ile genişleti lmesi ola 
cnğı bildirilm<.ktcdir. 

Siyasi mahfillerin kanaatına göre 
hıı suretle doku akdenizinin bütün Av 
rupa ve Asya nwnılcketlerini biı leş- 1 

tiren bir haı ış cephesi ihdas ve daha 
şimdıdcn doğu m.ıjino hattı ismini al 

mış olan hır müdafaa hallı teşkil edıl 
mış olacaktır. 

·- Gerisi üçüncü sahifede -

Barem kanunu 
.. Türk Kuşu filosunu Adanalılar hara-

Müzakerelerin bugun 1 ) • h .. d 
nihayete ereceği tahmin ret 1 teza urat içinde karşıla t 

edilmektedir 

Ankara : 21 (Telefon la) 1 Bü 
yük mille t meclisi evvelki gün içti
ma ederek barem kanunurun müza 
kcr" lerini yapmıştır. Uugün saat 15 
te toplanacak ve ağlebi ihtimal son 

maddeler üzerinde dt konuştuktan 

sonra haşka c~lse yap;nadan kanu 

nun mad<lf" miiuker.-1• rmi bitirmiş 
...>lacaktır. 

FiLOMUZ BURUN ŞEHRiN ÜSTÜNDE UÇACAK, 
MEHARETLI H AREKETLER 

/ 
GÖSTERECEK 

Uza k Şarkta A.blokanın Haftası ROMANYADA 

İngiltere' nin Çin Büyük 
Elçisi Tehdit Ediliyor 

"Amelenin istirahat ve 
eğlence vakıtlan,, adlı 

Sergi açılıyor 
Bükreş: 21 (Radyo) - amele 

nin istiraha t ve eğle ne~ vakıtları 

ismi verilen beynelmilel se rg i bu 

günlerde açılacaktı r. Bu sergiye 

resmen iştirak etmek üzere b uraya 
g clan A lman ve ltalyan heyetleri 

Romanya İş nazırı tarafından kabul 
olunmuştur. 

Hariciye Komitesi Tekrar Toplandı 
/Jii11 llat•a lllt'" dun / / ı 'l l 

• ' • J ıııc" !.ı ıı11111:1111 gclı§111dr11 ıııtıa >ar. 

Tientsin: 21 (a.a.)-Fransız ve lngi
Iİ7. imtiyazlı mıntakalarının ablokasmın 
altıncı günü, barikad tarın mürur ve 
uburu, asgari hadde inmiştir. 

ingil!z konsolosluğu İngiliz vatan· 
daşlarından müc;tacel mecburiyet ol· 
madığı takdirde imtiyazlı mıntakayı 
tcrketmemelerini ı ica etmiştir. lngiliz 
seyrisefaini, büyük güçlüklere maruz· 
dur, l21hmil işi için hammal bulunma· 
mak tadır. 

Halbuki l ngilız gemileri, sığlık 
doleyısiyle nehrin imtiyazlı mıntaka 

içindeki kısmına kadar gelmemekte· 
dirler. 

Sanıldığına göre, Japon makam-

ları lngilizlerin işlerinde çalışmayı 
hammallara menetmiştir. 

Londra : 21 (a.a.) - Hariciye 
komitesi Tiençin deki lngiliz imtiyaı 
mıntakiısının abluka edilmesi üzerine 
hasıl ~olan vaziyeti yeniden tetkik et' 
mek uzere bu sabah başvekalet bina· 
sında toplanmışlır. Müzakereler bir hu
çuk saııt sürmüştür. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre 
~azı.rlar aynı zamanda muvaffakiyetle 
ılcrlı.ycn Moskova görüşmelerini de 
tctkık ctmişdir. 

Londrn : 21 (a.n.) - Butler, dün 
avnm kamarasında beyanatta buluna. 
r ak elemiştir, ki: 

.. - lngıllcrc hukumcıi Ja 
m ıkaml ırınn h ıııgı şartlar altı d' pon 
fur d olsun lııgılı7. lcbn n a o-

h 
asın ı tcvkıf ve 

,1 ,ı npsclınck hokk ı n ı v . • 
~ ermcmışdır 

lngıltcrc hut..ume ı lnln ı h ' 
nı ususta 

, ıitıı:ı: edcee~ı hıırckct tar:rı hakk ın . 
ıt pon hukrım 00 tının :r.ıhnınde 
l J:t b ŞUJ>· 

c a d ıecek hıç ır nokı11 hır"kılmn-
hC e 1 

ınıştır .• • JI \..: makamının ıvıl lord u 
A111ıra ı 

Levellyn, Tielçin civarındakı suların 

pek derin olmaması yüzünden oraya 

l ul.tllıdan ıtıbarcıı soldan salrw il il . 'J' ·ı rimı"'İll eıraluıı 
l 

ı "' · a • we11 OJ)'Orecı <' -
sarmış ,,, ıııılılc - Adananın '\elıstı'rtlı' ;; · 11 L ' \ ,.,·Je 'Joros rarya· · d · . - ~ l:'ı 111 acı "ızmıız ı o. 
rcsırı en ıncrkell - Ba§ Öğretmen ç;abilı (' " l. · den indıl.ıen son· . , • a ,o ;r;en tcı) yarr.sm 

- G erisi üçüncü sahifede - ra - ı e :Sabıha (,ök(en Adana llii) iik/rri armwda 

TüRK KADINI 
VE 

ATATüRK KüLTü 
NEVZAD 

K ndının _yUksclnıcdigi ccmi_yctlerdc erkekler de du
şcr nıiş. iliz bu hakikntı imparatorluk Cl'ınİ\'c:linin 

mlllhiş sııkutundnn öğrendik. • 
Ne mutlu bize ki. bugUn Turk kadınını en vUk ·ek 

irtilalnrda görUyoruz. Dun snb:ıh Adananın sema ;nı tnt· 
lı bir homurtu ile kaplayan ç(·lik kuşlar bize bunu bir 
kerre daha göstcı·di. Dun, tayyare meydanına inen ml'şin 

huluzlu, iri göı.luklll Turk kızları, Turk kıulınınııı on bes 
) 

yıl içinde knteitigi ınecıaf e ve yUkseldiği hir irtif.,ın 
gökten inmiş birer canlı \"e c;evimli delilleri idi. 

Ataturk Turk milletini, muasır cemiyetler tlereceı.İne 
çıknrmağa kıırar verclit;i gUn işe, bir tnkım h ur af e ve 
nrınnc zincirlerile sımsıkı bağlanmı~ Turk kadınını kur
tnrmnkla başladı. Çunku, Ataturk inlulabının buyuk dava· 
)arının başında Turk cemiyetini sınıfsız, imth·nzsız bir 
cemiyet_ yapmnk davası \"ardı . Bu cemivc:t içi~de kadan 
erkek dı..''C de bir fork bir imtiyaz ~ehc:bi olamazdı. 1'urk 
erkeğinin ha,\'nttnn a lacak ne k adar na"ibi varsa, Turk 
kndınının dn n'' · ·ı, · h k k h" d . ,, n ı nnsı c, aynı a n sn ıp ol ması laz ı m-

ı,' ·. J\.\ı~"nv ı hnk lı , mllsnvi nasipli hur vntnndn!I i .. ti ,·cn 
ı. cnın • z ın .,. k , .; 

GÜVEN 

esiri Turk kadınını Tn yyareci .Mu&llinı ha· 1 •1111 E' 
· • ' ı 11 

• cz:ı.u, 
:;:ı~~or ve mebus olnrnk hayntın içinde görnıl·ğc unş· 

BugUnku Turk l<nd ı nı erkeğinin eşi ve mUo;nvisi 
olmu~hır. 

Geçen gUn. Sn\ıihn GUkçen'den bahseden bir Fransız 
muharriri, a.şagı ~:uknrı şli_yle di.vorclu : 

- ·'Atnt.Urk'un ~·:ıplıgı en buyuk i~lcrdcn birisi Tıırk 
kadınının kurtulu~udur. Ttırk kadını i.;e onn ne kndnl' 
borçlu ve ıninnet.tnr olılu~unu çok i_yi takdir ediyor. •v c 

bu~un içi~dir ki, At:ıturk kultunu ebediyen vaşnta:ak 
olan da 1 tırk kallııııdır.,, -

Evet .. Turk kadınının Ataturkl', Onun iokılabınn 
b.nğlılıgı ölçuye sığmıyacak lrndar buyuktur. Fnkat hiz, 
1: Urk kndınının bu bnglılıgını sndecc kendi kurtulusun· 
dan mlltevellit egoi:;t hir du.n;uya ntfedeıne,viz. Çun· 
k u, T urk kadını AtnfurkU ynlniz kendini kurtnı·d ıgı için 
sevmiyor. Ttı rk kad ını vntnııpcrvcrılir. O, yurdunun ve 
millet inin nıUstnklıc l kudretini, snndct ini nııc:ık AtntU..!t 
inkilabrnın devam ında bn lnmk tadu-. Tıırk knd ını ndldiP. 
l n,.nnlı J:ıa sever. ıoH•lc •• ' " Ur annsını cs:ırelten k urt:ırnınclıkçn onun 

Q - rı nı hn t • elbette .,ıık"yn n nçmnf~ıkça hur vahındnş .vcti ştirmcsiııc O, in snn l ıgın r<.fnhııu dn Ahıt urk 'Un y llksl•k insnnlıl 
n n gbrcnıczd ı • 1 • • C • • t At:nl Urk ha t I · prcnsıp crı nın zn cı ·ındc sl.lrnıcktcdır. Bu nun içjndir ki 

t ıı-.l ı, 1 >nhıı 
0 

.)'_'
1 

•nl n bu. hUJ uk müdzcyi <le gcrçckll•s· uTur k kadın ı At:ıtıırk kultllnll el>edi,·cn . 
1 

fnnlı, et "nh 
1 

' 0 nıcdcn, 1 Urk kııd anın a hn, ntın bu tun ziJcsini llzcrinc n l ını"tır ., j n;,;nlmnk \'n· 
1 n nrı nd 1 1 • 

1 

,. • 
ç 1 ıı kt:n rdıı n h ça ı şırken, hem ele muvaffnkh et le Dun sabah Toroslnruı Uslll d l l 
pı . JUJt:lt:r., .... . ha ,, dun. u tuu lugunu uır t kını dır 1 iıu;n kanatlı Turk k 1 . t 1 n en s itti cn·k Adnnııya 

• a nn ı lt: arl b 1 J ız nrı ı, u, >U AtatUrk ]' . . . 
t:re orç u o a n t rkeğının Vt: modern pit:rh:rmitlc ridir l ı ııınııı en nı.ıl 

'" -ğ etnıeııi havacı 1 uı kkuşu Hnş o r . .· 
- · idaresındekı 

kızımız Sabiha g-okçenın d 1 
T

- _ t 9 50 e şe l · 
urkkuşu filosu dun saa • . . •. 

rıınız hava meydanına gelınışthı r. Fkılot 
d are ·c 

dün saat 7,35 de Konya an 
etmişti . . · 

• 1 yyaı ccilcnınızı Adanalılar genç _ a .. d kar· 
dün coşkun bir tezahurat ıçın ~l 1 • ütalıavvı o · 
şılamışlarrlır. Havanın .m 1 • 'ze 

f·ı cf ün şe ınmı . 
ması dolayısiyle ı onun d h lkı 
gelmesi süphcli görüldüğün en a f: 
mııın bi; kısmı tayyare mcy.d~nınn ı· 
lo indikten sonra yctişchilınışh~ır. I du 

Genç tayyarccilcrimiz şe ır A ılu • 
raı.- t\< ana· 

du üstiinde uçuşlar yapa 
lıları selitınlaınışlardır. ı· · 'nde başta va ı 

Karşılama rııerasıını · l ·ı 
T- komutan smeı 

Ali Rıza Çevik, uın . Al t ·-dd . munıı ıme 
Hakkı Akoğuı, rvıu eıu t ·1 

amına sınaı 
Tevfik Hava kunıınu n kr. ı'le 

1 • h"kAmet er ulll ' 
Hakkı, ve dığcr u_ u . 1 nz;r bulun· 
kalabalık bir halk kutiesı 1 

muşturr . . . öğleye kadar 
Tayyarecılenmız ı r ve filo· 

mı! olmı•-1 a 
tayyar:ılcriyle rııeşb- nra Türk 

1 tirdıkten ,,,o • 
yu hangara yer eş d ikametleri için 
hava kurumu tara!ın an. Cumhuriyet 
tahsis edilen Yenıoıel "e 
oteline gitmişlerdir. 

1 
• fından tav· 

Tiirk hava }<urumu ara . : 
. ~ 11-ı vcmeğı vcı ıl· 

Y<ırecilerinıize bır Oı. e J 

ıniştir. .. 
Havcıcı gençlcriıniz hugun saat 7 

de maha tr uçu şlar yapacaklardır. 
re ı d f'l Hava iyi olduğu takdir c ı o ya· 

rın Kayseri ye uçacaktır. 
Dünkü filo ile şehrimize gelen 

l urU.u.,.u umum ınıiduru Oı::m n Nurı 
Bavkal, Turkku§U başö~rdmenı Sa-

Moskov:ı : ~t ( Rnclyo )- Sov
yetlcr Birliği Hariciye Hnlk Komi· 
~eri Bny Molotof ile 1ngiliz Dele· 
gesi Bny Strnng nra ındaki görUşmc· 
lcr dc\·nııı ckııektedir . Siyasi mahn· 
fil, ,\\olotof Strnng görüşmeleri hak· 
kıııdn nikbinlik izhar dmcktedir . Bu· 
gUn ynl'ın bil' pı·cıısip :mla~mnsma 
vnrılnc:ıgı ku\'\ t>tlc tahmin edilmek· 

tcılir . 
Y nlnız aıılaş ınauın tahrir işi bi· 

)filııırc · npılacnkhr. 
Üzerinde halen durulnıakt:ı olan 

ihtil5flı bir nokta şudur : lngiltcre· 
nin. hnlfık mcnılckctleriııin i im tas· 
rihi uret:ilc zikredilmesini istemesi ! 
Bu noktnnın dn pek ~·akın bir gl!ndc 

• halk·clilc cgi hııkkımlnki Unıitlcr ku\'

vdliıliı• . 
Loıııln : :!l - ,\lo .. ko,·a.' n gi· 

ıkıı \ngiliz fcdrnlndc nııırnhhnsı M. 
~tknıı l! henll~ Molotofla yeni ıntılfı· 
1, ıllıı ~ 1.rnluıınııı.ııııı;-tır ·, S:ılahi.\Cttnı· 
n\c:hal ih\cn nlııııın malumata göre ı 
l,... ılısnr, hııdisı>k.ri nıtınnscl.>ctıle · 
lıı oıli • 5 0 , .,, d •pnktı nıll znkcrt·lcı·ı 
lııı· ıııttddı•l t ehir~· u!;rnınısbr. Bunıınln 

1 
bcr.ıbcr lııgiliz • So,•_yct • Fransız 
paktının L: znkşnrkn da tci'nıili . için 
:ılfikndnr devletler arnsında ~·cnı le· 

ııın lnr , npılrıınktn oldut;u sö.dcn· 

ıncktedir. 
I~onılrn ; :!I - Moskovn.' n giden 

lııgili z fc,·lrnlfıdc murnhhn ı ~tr:ıog 
, nrın So\'.' d l lnriciyc Nazırı Mnlıı· 
tofln tele\ nr giirllşl·çcktir . ,\ \ultikntn 
lngiliz. \'C Fr.uısı t: el~·ilcı·i de iştirak 
... leccklcrdir. Strnııgn bugUıı ·' ırni tn· 
linıal gönderilmiştir. lngiliz • Sovyct· 
Frno ı z paktının Uzak~ıırka dn te~· 
mil edileceğine dair deveran eden 
~n.) iolnr resmen tekzip edilmektedir. 

Bay Gafenko 
Ve Bü kreş elçimiz 

Bükreşe döndü 
lstanbul: 21 (Telefonla) - Ru

men hariciye nazırı Bay Gaf enko 
Daçya vapuru ile f5tanbula gelmiş 
ve şelıir de bir gezinti yaptıktım 
sonra Romanyaya hareket etmiştir. 

Bükreş biiyük cicimiz Bay Ham· 

dullnh Suphi Tanııöver de aynı va· 

purla Romanyaya gitmiştir. 

Muazzam bir yolcu 
tayyaresi yandı 

Londra; 21 ·a.a. Southamp lon 

Nevyork hattına tahsis tdilen Con· 

nemara ismindeki muazzam deniz tay 
yaresi dün benzin alırken çıkan bir 

yangın neticesinde tamamiyle harap 

olmuştur. 

inşa dılmekte olan "Cathay" tay 

yaresi bu yaz Connemara yerine hiz 
mete girl'cektiı• 

hihc Gökçen, Muammer Ôniz, Naciye 
Toros, Muıaffcr Sel, Sehavet Yılmaz 
türk, Edibe Sayın, Saip Gökçe, Alı· 
durrahman Türkkuşu, lbrahim Güreli 
Hikmet Yay, Mecib Tulzar, Mehmet 
arabacı, Şınası Kavlak, Ktmal Kara· 

pas, Hu t::) in Uçardı 



ASKERLiK 
BAHİSLERi 

İngiltere' de 
kadın asker! r Uç halb>eırOeır l 

Kadır lar fngilterede sade hastabakıcı
lıkta değil, kara ordusunda, bahriyede 
hava kuvvetlerinde ve sıhhiye işlerinde 
de yetiştirilmekte ve vazife almaktadır. 

'-----------------·------------------------------' 1 Hububat satışları ESNAF KURSLARI 

Cihan harbi esnasında lngiliz 
kadınları gönüllü olarak hastahane· 
terde de h a s t a b a k ı c ı 1 ı k 
yapmışlardır. İngiliz kadmları yalnız 
fngıltere dahilinde değil, ordu mm · 
tak alarmda da askeri vazifeler a! 
mışlardır, 

Yardımcı teritoryal servisinde 
vazifeler alan fngiliz kadınlarından 
birlikler teşkil edilmiş bunların, baş · 
)arma zabit rütbesinde kadın ku 
mandanlar geçirilmiştir. 

Umumi harpte, fngiliz orduları 
nın ardcı kuvvetlerini gezenler, ma· 
vi bahriye elbiseli. zabit kıyafetinde 
birçok kadınlar görmüş olduklarını 

hatırlarlar. lngifteredc, kadınlar harp 
zamanlarında. memleket dahilinde 
şoförlük de etmişler, otomobil, kam- ı 
yon gibi nakil vasıtalarında erkek. 
!erin yerini almışlardır. Bu suretle 
iş gören kadınların sayısı cihan har· 
binin sonunda kara ordusunda 16000 
bahriyede 4.800 e çıkmıştır. 

lngiliz kadınlarının harpte gös 
termiş oldukları yaratıklar o kadar 
çok olmuşturki. harpten sonra da 
askeri kadın teşkilatları muhafaza 
edilmek İstenmiştir. Şimdi ise, fngil • 
terede mecburi askerlik hizmeti ka- ı 
edileJiberi günd(' 2.000 kadın, aske 

· ri teşkilata bilhassa teritoryal ordu 1 
ya iştirak etmeğe başlanmıştır. Gün 
den güne de bu tehalük artmakta· 
dır. 

Bu sene başında "milli servis., 
ismi altında bir rehber intişar et
miştir. Burada gerek askeri, gerek 
sivil mahiyette, y~pilacak işler gö· 
rülmektedir. Rehberde Çemberlay 
nin miihim bir mesajı ve Sir John 
Ande son'un bir mukaddemesi var. 
dır. 

Yardımcı teritoryal servisi, kara 
ordusunun gayri muharip sınıflarda 
veya hava ordusunda, şoför, katip 
diğer umumi işler, aşçılık ve emir 
işleri gibi işlerde, kadınları erkek · 
lerin yerine kaim kılmağa çalışan 

bir servi itİr. 

Bu suretle hizmet edecek olan 
kadınların ekserisi icabında deniz 
aşırı memleketlerde de vazife alma
yı taahhüt etmişlerdir. Mamafih, 
f ngiliz kara ordusunda münhıtsıran 
kadınlardan teşekkül etmiş bazı 
birliklerde, kadınlar evlerinde ya· 
şamata müsaade edilmiştir,, 

fngılterede bu türlü teşekkülle 
re alınacak kadınlar, 18 .ile 43 yaş 
arasında olanlardır. Mamafih ma· 
halli hizmetlerde kullanılacak ka· 
dınlardan 50 yaşına kadar olan 
!arı da alınmaktadır; Bekarlar ne 
gibi şart dahilinde bulunuyorlarsa, 
evlirer de ayni şartlar dahilinde ka
bul edilmiştir. 

Bu gönüllü kadın grupları, bö 
lükler halinde kadın zabitler tara· 
fından idare edilmektedir. Kadın 
zabitler zamanla mukayyet değil 
dir. Bazıları dört senelik mu:<avele 
ile hizmete girmektedir.' Kadınlar 
zabit tayin edilince 16 lira kadar 

{bir techizat bedeli alırlar. Diğer 
kadınlar bedava giydirilirler. 

Kadınların r üniformaları daha 
evyel harpte hizmet etmiş olan ka· 
drnlardan müteşekkil bir komisyon 
tarafından kontrol edilir. Elbiseler 
haki renktedir. YaJnrz elhiseler değil, 
gömlek kıravat ve çoraplar da ha· 
ki renktedir. Şapkalar, saçları içi 
ne alacak derecede geniş yapıl

mıştır. Caketler zabit caketleri bi· 

Yazan : General A. Nlssel 

çimindedir. Cepleıi büyüktür. Bel· 
!erinde kumaştan birer kemer var 
dır. Eteklerin ucu yerden 40 santi· 
metre kadar yukardadır. Ayakka· 
bıları siyah meşinden yapılmıştır. 

Talim ve terbiye ilk senede en 
az 11 saattır. Her sı-ne nihayetinde 
8 veya 15 günlük bir kamp vardır 
hu dersler hep kadın zabitler tara
fından verilir. Lüzum hissedilirse bu 
askerlik hizmeti daimi olarak kala 
caktır. O zaman burada askerlik ya 
pan k;ıdınlara bir ücret verilecektir ı 
iaşe ve ibateleri meccanendir. Kara 
ordusundaki yardımcı kadın bölükle 
rinin miktarı arttırılacaktır. 

Hava kııveti : 

fngilterede muntazam ve yardım 
cı askeri tayyarecilik tt:şkküllerinin 

yanım.la bir de sivil hava bekçiligi 
diye bir teşekkül kurulmuıtur. Bu 
teşekkül len maksat bedenen emre ha 
zır harpte ve harp tehlikesinde da· 
ima hizmet edebilecek erkek ve ka 
dından müteşekkil bir kuvet bulun 
durulmaktır. Bu suretle teşekkül et· 
miş olan birlikler hafif tayyarecilik 
kulüplerine bağlanarak memleketin 
her tarafına taksim edilmiştir. 

Bu birliklere erkek de kadın da 
18 ile 50 yaş arasında olanlar ka· 
bül edilmekted'r yalnız bunların pi 
lotlukta aranılan fizik evsafı bulun 
ması şart konulmuştur. 

Ve borsa, da vaziyet 

Şehrimiz ticaret ve zahire bor
sasında hububat satışları oldukça 
hararetli geçmektedir. Yerli buğ
day 3,10-3,50 arasında alınıp sa. 
tılmaktadır. Evvelki :gün zarfında 
bor~ada 160.000 kilo kadar buğ 
day alınıp satılmıştır. pazar ye· 
rine de yedi kamyon içerisinde tak. 
riben 25,000 :kilo buğday gelmiş 
2 75 ili 3 25 kuruştan ve beş kam . 

ı I 

yonda 15,000 kilo arpa 3,55 ifa 
3,60 kuruştan ve üç kamyon 12,000 
kilo yulaf 3,30 ila 3,40 kuruştan 

alınıp satılmıştır. 

Karpuz ve üzüm 
pazara geldi 

Karpuz, üzüm gibi yaz meyva
ları çıktı. Halde karpuz 7 ile 10, 
üzüm 10 - 12 kuruşa satılmaktadır. 

Diger meyva ve sebzeler de 
ucuz, Şeftali 10-12, İncir 1 O, Zer
dali 4-5, Erik 6 kuruşa ve sebze· 
lerden Fasulya Ayşekadın 5-6, 
Domates 5-6, Dolmalık biber 20-
25, Bamya 14-15, Kabak 4-5 1 
kuruşa satılmaktadır . 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde öğleden rvvel 
hava hafif rüzgarlı , öğleden sonra 
bulutlu ve rüzgarlı geçmiştir . En 
çok sıcak 28 dereceyi bulmuştu. 

Mütekaitlerle, dul ve ye
timlerin üç aylıkları 

Askeri, mülki mütekaitlerin üç 

aylık yoklamaları ile verilmekte 
olan maaşları tediye müddeti ayın 

ağustosta bu kurslar 15 
açılmış bulunacaktır 

İş yerleri İktisat Vekaletine müf
redat programları gönderiyor 

VUzden fazla işçi çahfHran mUesseselerle miden ocak· 
larmı, ifçllerl için kurslar açmaja mecbur tutan nizamname· 
nln koyduju mUddet sona ermek üzeredir. Blllndlil üzere 
bu müesseseler çıraklar, kalfalar ve ustalar için ayrı ayrı 

Uç kurs açacak ve bu Uç smlf sanat erbablnm kurslara de· 
vamını temin edeceklerdir. 

Geçen sene meclisten çıkan 

kanun ne şekilde tatbik edileceğini 
rösteren nizamname, yüzden fazla 
i~çisi bulunan müesseselerle maden 
ocaklarını bu kurslarda takıp ede. 
cekleri derslerin müfredat progra· 
mını en çok 15 temmuz 1939 ta · 
rihine kadar hazırlamağa ve iktisat 
Vekaletine göndermeğe mecbur tut 
muştu. 

Haber aldığımıza göre, muh. 
telif yerlerden iktisat vekaletine p· 
rogramlar gönderilmeğe başlamış 

tır. iktisat vekaleti gönderilen ve 
gönderilecek olan bu programları 
tetkikten geçirecek ve muvafık 
bulursa tasdik ettikten sonra tek
rar müesseseye gönderecektir. P· 
rogram, vekaletçe eksik veya ta· 
dile mühtaç görülürse üzerinde 
tashihler yapılacaktır 

Bu itibarla bu kurslara devam e· 
denler, müddetin sonunda bir im· 
tihandan geçirilecek, muvaffak olan· 
lara birer ehliyetname verilecek. 
tir. 

Çırak kursunu bitiren bir işçi 
muayyen bir müddet çalıştıktan 

sonra kalfa kursuna . devam edebi· 
lecek ve ayniyle kalfa kursunu bi
tirmiş ve ehliyetnamesini almış o 
lan da gene bir müddet çalıştıktan 
sonra usta kursuna iştirak edebi. 
lecektir. 

Kalifiye işçi yetiştirmek için hü 
kumetin bu kanunla atmış olduğu 

bu adımın yarın için çok faydalı 

neticeler tevlit edeceğine muha~kak I 
gözü ile bakılabilir. Elinde ehlıyet- j 
namesi bulunmıyan bir işçi, sanatı 
ne olursa olsun, ehliyetnamelilerin 
yanında iş bulmakta güçlüğe uğrı · 
yacağı için o da kurslara devııma 

kendisini mecbur sayacaktır. Bu hu
sustaki kanunla ve nizamnamede 
iş.;ileri için kurs açmıyan veya bu 
işe layık olduğu ehemmiyeti ver· 
miyı:n miiesseseler ceza iÖrecek· 
lerdir. 

Harp olduğu zaman bu birlikler 
de bulunan erkekler veya kadınları 
pilot yapmak için taahhüde girişi!· 
miş demektir. fakat biraz yüksek üc 
ret mukabilinde bunlara pilotluk öğ 
retilecektir. Senelik bir miktar mas 
raf verildikten elbise ve sair masraf 
ları da çektikten sonra pek ala pi· 
!otluk öğretiliyor. 

Yukarıda söylediğimiz gibi yar· 
dımcı teritoryal sergisi, hava kuv 
vetleri için de kadınlardan müteşek 
kil bölükler meydana getiriyor • 
Tayyare bölükleride tıpkı kara bö· 
lükleri gibidir. Yalnız bunlar, İngil . 
tere'den hariç, denizaşırı ülkelere 
gönderilmr.k tedir. Kadın tayyareci
lerin hav .... cılıkta en çok kuflanılh 
dıkları yerler, telgraf telefon, fotog 
raf ve desinatörlük gibi hizmetler· 

L 23 ünde kapanmaktadır. t 

15 temmuz tarihine kadar müf. 
redat programlarını iktisat vekale
tine göndermemiş bulunanlar için 
vekalet progı am hazırlıyacaktır. 
flütün bu işler 15 ağustos tarihi 
ne kadar temamen bitirilmiş olacak 
ve Türkiyenin her tarafında, yüz 
veya yüzden [fazla işçisi bulunan 
İş yerleriyle maden ocakları kanu· 
nun emrettiği şekilde çıraklar, kal
falar ve ustalar için birer kurs aç. 
mış bulunacaklardır. Kurslar 15 
ağustostan itibaren faaliyete geçe· 
cektir. 

Bundan başka iş verenler kurs· 
lara devam eden İşçilere de müş 
kilat çıkarmıyacak, faraza onların j 
yevmiyelerini indirmek ve~•a kes
mek gibi kanunun ruhuna münafi 
harekette bulunamıyacalclardır. Bu 
şekilde hareket ettiği görülen mües· 
seseler için de kanun muhtelif ce· 
zalar tertip etmiş bulunmaktadır. 

dir. 

ınglllz bahriyesinde : 

Taymis gazetesinin yazdığına 

göıe, lngiliz bahriyesi , askeri hiz 
metlere kadınları da kabul etmek 
tedir ... Milli sNvis • in çıkarmaktı 
olduğu mecmuaya göre bir harp 
patlar patlamaz bahriyede katip 
hesap memuru, stenoğraf , daktilo, 
aşçı , hizmetçi ve haberci olarak 
1 ,500 kadın hizmete alınacaktır , 

. Bu işlerde, lngiliz kadınları daima 
erkeklerin yerini dolduracaktır.Bun· 
farın, miktarları günden güne art· 
tırılacaktır • 

Sıhhiye lflerl : 

lngilterede askeri sıhhiye işle 
rinde kadına lüzum duyulunca bu 
ihtiyacı üç müessese temin ede· 
cr:ktir. Bu üç müesseseden birisi 
lngiltere Kızılhaç c~ıniyetidir. 18 
ile 65 yaş arasmdaki bütün kadın 
lar kabul ediliyor. Müteharrik biz· 
metlerde ancak 19 ile 45 yaş ara· 
sında olanlar kullanı]ı yor. 

Bu sıhhiye tesislerinde kadın· 
fara yardımcı hasta bakıcılık ve 
sıhhat koruma bilgisi gösterilir . 
Buralara devam eden kadınlar her 
sene nihayetinde hangi kısımda ça· 

ı 

1 
1 

1 

Meslekokulları talebesinin 
iade edilecek diplomaları 

Meslek mekteplerimizden mezun , 
olan veya bu mekteplerin her hangi 
birinden ayrılmuş bulun~n talebeyf', 
bu mektl"plere kabulleri esnasında 1 

kendilerinden alınan diplomaların 
verilmesi kararlaşmıştır. 

Maarif vekileti diplomaların ve 
rilmesi işinin aşağıdaki esaslar da 
hilinde yapılmasını alakalılara bildir 
miştir. 

Meslek mekteplerinden mezun 
olan talebenin ilk ve orta mektep 
diplamalariyle enstitü ve sanat mek· 
tebi diplomalarının kendilerine iade· 
sinde vekalet bir mahzur görmemek 1 
tedir . 1 

Yalnız diplomaların bir sureti 
mektep idarelerinde saklanacaktır. 1 

Meslrk mektcpltrinin muhtelif I 
sınıflarından muhtelif sebeblerlt! ay· 1 
rılmış olan talebeye evvelki tahs:Jle· 
ıine ait di1 !omaları iade edilebilecek 
yalnız diplomaları arkasına alakalı 
talebr.nin mektepten ayrılış sebebi 
ve mektebi hangi sınıftan terk etti· 
ği yazılacak ve gene diplomanın bir ı 
suret idarede saklanacaktır. 

lıştılarsa ondan bir imtihana tabi 

Kursların açılışındaki gaye mem-
lekette asıl işçi yetiştirmekdir. 

Köylü kadınları için ucuz 
manto yapılıyor 

Sümı:rbank fabrikalarının köylü 
erkekler için bir müddettenberi sa
tışa çıkarmış oldu~u elbiseler çolc 
rağbet görmektedir. Bunu gören 
banka, kadınlar için de mantokr ha 
zırlamıya başlamıştır. 

Köylü kadınlarımızın yavJş ya 
vaş mantoya alışmasını temin gaye 
sile- ve zaten kar da mevzuubahis 
olmadığı için - bu mantolar 255 
ile 325 kuruş arasında satılacak ve 
kayseri bezinden imal olunacaktır. 

Banka , bundan sonra kasaba 
ve ş~hirler için de ucuz elbiseler te 
minine çalışacak ve muhtelif tipleı· 
de kumaşlardan, muhtelif örnekler· 
de elbiseler vücuda getirecektir. 
Şimdilik yazlık olarak yapılacağı an 
!aşılan bu elbiselere de yedi, sekiz 
liradan fazla fiyat konmayacaktır. 

Miras yüzünden 
Anesini yaraladı 

tutulurlar . Güneşli Mahallesinden Mahmut 
Bu kadınların, müessesesine gö· oğlu Mualla adında biri miras yü· 

re, ya her sene, yahut iki senede zünden kardeşi Haydar ve Mahmut 
bir bizzat kendilerinin sıhhat mua· ile annesi Havliyi ağır surette yara 
yeneleri yapılmakta her an vazi lamıştır. 
feye hazır olup olmadıkları tetkik Yaralı hastaneye kaldırılmış olup 

edilmektedir. suçlu yakalanmıştır. 

Nevyork sergisindeki ta- il 

rihi eserlerimiz geri 
getirili yar 

fstanbul : 21 ( Telefonla )- Bey
nelmilel Nevyork sergisindeki pav· 

· yonumuzda teşhir edilen kıymetli 

eşyalarımıza nezaret etmek üzere 
Amerikaya gitmiş olan Müzeler 
Umum Müdürü Aziz Oganla fstan- 1 
bul ve Ankara müzeleri memurla· 
rmdan BB. Selim ve Seyyit Haziran 
sonlarına doğru Nevyorktan lstan
bula hareket edeceklerdir. Heyetin 
Amerikaya götürdüğü kıymetli eş· 
yayı beraüerinde buraya getir~cek· 
tir . 

Amerikanın bitaraflık 

kanununun tadili 
Vaşingt0n: 21 (Radyo) - Bay 

Ruzvvelt, meclisin tatil devresine 
girmeden önce bitaraflık kanununun 
müzakeresine arzu gösterdiğmi bu 
gün teyit etmiştir. söylendiğine gö · 
re. layihanın, meclisin tatilinden ev· 
vel müzakeresi yapılacaktır. 

İtalyan - Alman amiral
ları arasında görüşmeler 

Berlin: 27 a. a, - Alman ve 
f tal yan amirlerinin noktai nazar te· 
atisi bugün öğleden soııra başla· 
mıştır. Amiral Radar ile Amiral 
Davagnariye kurmay subayları re
fakat etmektedir, 

ŞUNDAN BUNDAN 

Yeni bir 
Einstein yeni bir 

icad etti 

Profesör Einstein'in, bir mü~ 
tenberi. yeni bir lisan icad etrıJ 
meşgul olduğu haber veriliyor.ıJ B 
perantodan daha pratik olCJll 
söylenen bu beynelmilel lisarııO 

Glorodur. 
Profesörün, Max Talmey İ~ k"' 

de hır arkadaşile birlikte tcrtilı' F u 
tiği Gloro lisanı, taklidi veya tef u 

sili diyebileceğimiz bir lisandır. ~a 
Öğrenilmesi kolay, bütün insi la 

farın birbirini anlıya bilmeleri ~ ~ t 
mevcud lisanların yerine kaiın ~ ~ç. 
bilecek beynelmilel bir dil ica ıa 
yüz senedenberi zihinleri işg~I JI b 
mektedir. Zamenhof adında ~ f 
bir doktorun 1887 de icad e ~ 
Esperantodan sonra, Volafük •. ~ k 
terli una, Novial , Perfekto gibı - r 1 

çok lisanlar icad edilmiş , en ~~ 
olarak da Anglic adı verilen ~ 1 

nevi fonetik İngilizce kullanılın•f 
başlamıştır . yı 

Pro.fesör Einstein'in GlorosU~ k 
disinden evvelkilere nazaran ~ s 
bütün başka bir esasa istin ad ~ 

n 
yo~ J 

GJoro dilinde • mesela su d s 
durmanın mukabili " glu-glu • i.~ 
mek yemenin mukabili "miam·rtı1 ~ 
dır. Bu yeni dilin lugat kitabı , : 
yatı teşkil eden muhtelif hareke rd 
rin herbirisine verilmiş tik takı dO' 
ron, apşu gibi taklidi savtlarla 
ludur . 

Profesör Einstein, işi nazari~ 
sahasından tatbikata bile geçir~ 
radyoda hir konferans bile veret ~ 
Gloro lisanının esaslarını izah e 
miştir. 

~~~~~~~ 
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PERŞEMBE - 22/6 /939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği 1 - 5ıı~ 

bey - Hicaz peşrevi. 2 - şe ti 
bey - Hicaz şarkı - Oemerrı c•f'Iİ' 
beni yadet. 3 - Refik Fersan - "ıt 

E . ıTiil\l caz şarkı -· y benım gonca b .. ., 

4 - Bedriye - Hicaz şarkı - tJılLJ' 
teı;iç aşkınla . 5 - ..... · - ~ 
taksimi. 6- ... . .. - Muhil 1 
şarkı - Niçin mahzun bakarsın· .51 

h ertıaı ..••.• - Mu ayyer saz s ·ıı~ 

13.00 Memleket saat ayarı. 111 

ve meteoroloji hab~rleri. , 
Pro1 

13 15 - 14 Müzik (Karışık 
ram - Pi.) 

lı) 

19.00 Program 
19.05 Müzik {Kabare - pi.) fıı 
19 .15 Türk müziği (ince snı 

'ıt" aJ 20.00 Memleket saat ayarı, 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neşeli plaklar - R· . 
20.20 Türk müziği 1- · • ·. 'btY 

- Suzinak peşrevi. 2 - Ra.h~~,ıı~ 
- Suzinak şarkı - Bir sibrı ı.;ı / 
3 - Ugi Cimi\ - Hica1kar şar tW 
Layıkmı sana. 4 - Udi Zeki ~ di' 

kS111 
şak şarkı - Bir gün ge\ece ı.ı / 
ye. 5 - Lem'i - Hüseyni şnr / 
O güıel gözlnle. 6 - .. · · ·cl,ıır~ 
Hüseyni şarkı - Kimin rrıe f(ll 

hüsnü anısın . 7 - Lem'i - ~~d 
cığar şarkı - Çeşmanı o rtı.~· şı~ 
eladır. 8 - Rakım - Kürd 1 ~Of 
- demedim hi · ona kims in. 9 ı''' 
man Nihat - "Kürdili şarkı - ı-f'I~ 
yıl yiireğim. 10 - .... • · --: 
Türküsü - Ekin ekdım çöller '.) 

aııl• 
21.00 Konuşma (Ziraat :: "111r) 

"k pııı 21 15 Müzik (Senfonı 
21.45 Komışma 1,11 

22.00 Müzik (Küçük Or~;:ıs " 
Şef: Necip Aşkın) 1 - Men flb'ıı' 
- Vencdik gondol şarkısı - pllsed 
şarkısı 2 - Michcli - gccecrıı ıll 
ri :.:> - Puccini - Toska oP ~ 

. 4 L . . Mısır 
potpurı - uıgmı -



p' 

Tayyare 
Piyangosu 

işi Merkez Bankası 
heyeti idare edecetir 

sııı Ankara : 21 (Telefonla) - Dün 
ıW kü Parti Gurubunda Maliye Vekili 
tıl Fuad Ağralı hükumet namına beya· 

r. natta bulunup haziran ayından iti
psl baren mahsulatı arziye ianesi namı 
i~ altında şimdiye kadar Hava kurumu 
ri' İçin müstahsillerden alınmakta olan 

adı ianenin kaldırılmış olduğu gibi tay 

1 ~ yare piyangosunun da hükümet çe 
ı} bundan böyle Merkez Bankası tara 
el~ fından idaresi derpiş edildiğini ve 
, !) Buna mütedair kanun layihasının bir 
i r kaç güne kadar Büyük Millet Mec· 

s6 !isinin müzakeresine arzedilectğini 

11 b' bildirmiştir. 
ııııl Grup Maliye V.,kılinin bu be· 

yanatını tasvip etmiştir. 

u.~ Vaktin gecikmesine binaen Hak
ııa• kı Kılıç oğlu'nun takririnin diğer kı· 
eJ sımlarının müzakeresi gelecek ruz. 

nameye bırakılarak riyasetçe celse· 1 

d seye nihayet verilmiştir. ı 
; ) 1 

rııi• Ankara-İstanbul arası 
~ il 

·~~ Yeni bir telef on 
ot hattı yapıldı 

Ankara : 21 ( Telefonla ) 
Ankara ile lstanbul arasındaki te· 

AMERlKADA 

Havacılık işlerine 
yedi milyon dolar 

1 

Vaşington: 21 (Radyo) - Me· 
busan meclisi dün sivil tayyarecilik 1 
bürosunda 15,000 tayyare plotun aan 
trenman yaptırmak selahiyetini veren 
bir kanun layhası kabul etmiştir. 

Daha evvel ayan meclisi tarafın 
dan kabul edilmiş olan bu proje, im 
za edilmek üzere Ruzvelte gönderil 
miştir. Kanunda bu sene 5,675,000 
dolar ve gelecek dört senenin behe 

ri için azami y'di milyon dolarlık tah 
sisaf verilmesi derpiş edilmektedir. 

Yeni İstanbul Stadı planı 

lstanl::ul 21 (Telef<mla) - Dol 
mabahçe tersanesi yanındaki sana· 
da yapılacak olan yeni stadyom 

hakkında beden terbiyesi istişare 
heyetinin yaptığı tetkikler ve verdi· 

ği karar üzerine ltalyan mimari B . 

Vietti Violli on altı bin kişi istiap 

edebilecek büyüklükte yeni bir plan 

hazı~lı~a~ak .. vermiştir. ı 
Bır ıkı gune kadar memleketine 

gidecek olan İtalyan mimarı stad
yom tatbikat planını hazızlıyarak 

şehrimize döndüğü vakit hemen be 
tediyeye verecektir .. Stadyomun'in
ş•sına vakit .geçirmeden başla~ıla· 
caktır. 

Uzak Şarkta Ab 
lokanın haftası 

- 6iriuci sahifeden artan -

"Lemostot" tan dah3 ağır bir harp 
gemisi yollamak imkanı hasıl olma· 
dığını beyan etmiştir. 

Nevyork : 21 (A.A) - Nevyork 
Times gazetesi, Amerika hariciye 
nazırı Hull'un Tieançin hakkındakı 
beyanatını tasvip ediyor ve diyor 
ki : 

"Bu beyanatı memnuniyetle kar 
şılarız. Amerika hariciye nazırı çok 
yerinde bir cevap vermiştir. 

1 

B. Feyzi Tüfekçiye: 

Başvekalete dilekçe ile baş vu

ran B. Feyzi Tüfekçinin Maarif 

Müdüriyetine müracaatı· , 

------
Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır • iste· 
yenler idarehanemize müracaat 

etsinler . C. 

Adana Erkek lısesinden: 

Muhammen 
bedeii 

Kuruş 

8 
40 

100 

Kilo 
7000 

2000 

600 

Cinsi 
Ekmek 

Et 

3-

Asri sinemada 
Bu gün gündüz Bu Akşanı 

2,30 da 20,45 de 
lkı büyük filmle süslenen zengin hafta 1 . 

1- Seyrine doyamıyacağınız, Nağmesine gönül bağlıyacağınız 
Aşk, Miizik ;aheseri • 

İŞTE : 

(Saray Konseri ) 
OYNA YAN : Beyaz perdenin Sarı~ın Eşsiz Bülbülü 

( Martha Eggert ) 
2- Jopon adalarında geçrn l::ir aşk macerası, Korku , Kıyamet, 

Aşk, Müzik, Ölüm mahşeri 1.. 

( Kanlı inciler ) 
, _____ Y_ıı_d_ız_ı _: __ G_eorg Houtson 

Yaz tarif esi 

Japonya ehemiyetsiz bir hadi 
seyi bahane ederek lngiltere ile Çin 

arasında aktedilen muahedelerle 
lngiltere'nin Çin'de elde ettiği bütün 

haklara karşı meydan okumaktadır. 
Mühim P merikan menfaatlerinin 
himayesi için Çin'le muahede imza· 
lamış bir millet sıfatiyle j•pon te · 
cavüzlerinin hedefleri ve bu t~cavüz· 
!erin melhuz neticelerile biz Ameri 

kalılar doğrudan doğruya alakada· 
rız. ,, 

Sade yağ 

Ok ı A k Balkon 25 
kuruş Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 

u umuz s erlik kampında 1 O 
D h !. 15 • • kuruştur · ı 

sarfedilmek üzere yukarıda miktar· u u ıye • " Asri 250 
ları yazılı erzak on beş gün müd· Telefon J0773 
det le açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 

_________ _:.:::.:..;..:...------ ______ ...,,,,,,; 

.. 2- ihale 7 Temmuz Cuma gü-

Hongkong : 21 (A.A.) - Alı· nu saat 10 da Kültür Direktörlü· ------------------------
nan bazı haberlere göre, lngilte'nin ğünde toplanacak komisyon tara· 
Çin büyük elçisi Sir Ciark, son gün- fından yapılacaktır.10775 
!erde telefonla bazı tehditler almış ı--------·-----
ve lngiltere Joponyaya karşı tav· ı 1 
rını değiştirmediği takdırde ölümle ı Kiralık ev 
tehdit olunmuştur. ı 

lngiliz konsolsshanesi bu haberi Asfalt cadde üzerinde 212 nu-

ne teyid ne de tekzip etmıştir. Fa- maralı bahçe içinde altı oda ve mü 
kat İngiliz diplomatını himaye için tenıilatiyle birlikte bir ev kiralıkt ş 
ciddi muhafaza "tertibatı alınmıştır. 1 l~tiyenlerin Belediye karşısında ;~ 

Hangkong: -1 (A.A) - Şang nı Eczahaneye müracaatları r 
ha~da~ ~idir_ild~ine gör~, A~huey ı olunur . 1077 ı 2_ 3 ı an 
vılayetının ~ımalınde Pasıend e iki 1 

Amerikan fabrikası japonlor tarafın · --------------.J 

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükumet caddeı,,inde 

•• 
Om er Başeğmez 

Ticarethanesi 

GAZ BENZiN , MAZOT VE MAKiNE 
• 

YAGLA.RI 
arif 

irıtl' 
eıı 

b ıl 
lef on hatlarının ihtiyaca kifayet ı --------------

yağma edilmiştir. Bu müesselerin 
idaresi japon makamları nezdinde 
keyfiyeti şiddetle prottsto etmiş
tir . 

A?ana belediye 
rıyasetinden : 

Telgraf: BAŞEGMEZ 
etmemesi yüzünden abonelerin ba· ı 
zan uzun müddet beklemesi icap 

ediyordu . Bu vaziyeti göz önüne 1 

alan posta felgraf ve telefon umum 

Müdürlüğü bu iki mühim şehir ara· 
sında yeni bir devre teşkiline karar 
vermiş ve bir müddcttenbeı i plış· 
mağa başlamış bulunmaktadır . 

Haber aldığımıza göre Ankara· 
lstanbul hattına ilave edilen yrni 

telefon devıesi bu ay başına kadar 

bitmiş ve 1 Temmuz:la işletmiye 
açılmış olacaktır. Bu suretle f stan 

bul ile aramızdaki telefon hatlarının 
sayısı üçe çıkmış olacaktır . 

Kuran portör tesrsatı d3 hrsaba 
katılınca bu üç hatla ayni zamanda 
12 muhavere temin edilebilecektir . 
Fakat Türkiyenin en büyük iki şeh
ri arasındaki telefon konuşma~ı ih -
tiyacı bu suretle dahi tamamen tat· 

min edilmiş olmıyacaktır. Onun için 

de Umum Müdürlük tedbirler al 
maktadır . 

Abonelerin hiç beklemtdrn, is· 
tedikleri anda lstanbul ile veya An. 

kara ile konuşabilmeleri İçin ihti 

tiyacın icap ettirdiR-i nisbette dene 
vücuda getirmek için d~ bir yandan 
çalışılmaktadır. Bu işlrrin 939 se

nesi sonuna kadar bitirilmiş olma•ı 
ve telefon işlerimizin hiç bir şika· 
yete mahal bırakmıyac;,k mükem· 
meliyete varması için hummalı bir 
gayretle çalışılmaktadır. 

OSTRAVA'DA 
Sokol Üniforması giymek 

katiyen ya:;ak 

Ostrova- Moroveska: 21 ( Rad-
yo )- Alman k 1 . 
Sok 

1 
.• • ma am arı şehırde 

•k ı·o duoıforması giyılmcsirıi sureti 
a ıye e yasak et . t' mış ır. 

5 - r::mil Waldlcureı f . 
v.ı.ls 6 Orussclrnans -,. kı kere ikı 

N 3 (K 1 
- ·clemcıık · 

ıtı o. at ı n1arı;ıura) :ı>u· 
23.00 Son o.ıjdn haLcı 1 . 

1 
·ı er, Zır.1a.t 

hJol tıı ıyı al, kaınbıu0 1 ' 
es " nu ... ut 

5351 
(fiyat) 

bor ;!3.~0 ~luıik (C•1bJ11dJ ı• ıı 
zJ.5S _ :H Yarınkı program 

Telefon: 168 

Türk Mısır 
görüşmeleri 

Tokyo : 21 (A.A) - Kullangsu

ya serbestçe gıda maddeleri gönde
rilmesine mani olan japonların bu 
hareketini Amerika maslahatgüzarı 
japon hariciye nezareti nezdinde 
protesto etmiştir. 

Belediye zabıta memurları için 
otuz çift fotin yaptırılacaktır. 64 

F - ______________ ....:;..:-.---------------
otinlerin muhammen bedel' I 

1. d ı a , 
tı ıra ır. 1 

. ihalesi temmuzun üçüncü pazar· :----------------------·-~----
t~sı günü saat onda belediye encüme Yenı· çıkan kanur. ve nizamlar - Birinci sahifeden artan -

Paris : 21 -a.a.- Havas Berlinden 
bildiriyor : Kral lbnussuudun hususi 
surette gönderdig-ı mümessili müşavir 
Halit el Hudun obersa'z bergde Hıtle 
ri z:yareti AlmanyJnın yakın doJ!'ııya r 
karşı olan:alakJsını teyit eylcmdktedır 

Diğer taraftan yeni öğrenildıgi

ne göre Irak kralının qmcası ela Al 
manyaya hususı bir ziyaret yapmış 
tır. 

Alınan zimamdarlarının arnp şef 

leıiyle temasları Alman matbuatının 
yakın doğu 1-ıakkındakı kampanya
~iyle münastbettar göıülınektedir. 

Nazı g•zetleri 1 ürkiyenin şimdi 
ki hattı harrketini komşu arap mem 

lcketleri için tehlike olarak gösta

nıekte ve bu memleketltrin cenuba 

doğru Türk emperyalizminin tekerrü 

ründen korkmaları icalıedeceğini bil ı 
dirmektedir. 1 

işte bu suretledir lci Polische 

diplomatische Correspondens gaze 

tesi Mısır harıciye nazırı Abdüıfettah 
Yahya paşanın Ankara ziyaretini ten 
kit etmekte ve bu ziyareti lngiltere 
nin çemberleme siyasetiyle alakadar 
göst.rrnektedir. 

Gazetenin kanaatine göre, Yah 

ya paşanın hedefi lngiliz Mısır itti· 

fakının iyi bir tarzda inkişafını bil. 

hassa kaydederek Türkiyeyi lngilte 

re ile kati teahhütlere ğirişmeye veln 

gilterenin şark ıttifakları sistemine 

Türk - Mısır mukaveleleri vasıtasiy 
le daha geniş bir esas teminine leş 
vik eylemektedır. 

Gazete diyor ki : 

. Büyük Britanya, doğudaki vazi· 
yetını_ ~ezri bir surette kuvvetlendir 
mck ıçrn P•ikolojik ;andan istifade 
etmektedir. 

Kahire. 21 

Kabine, bu sabah Avrupa'da 

vaziyetin inkişafiyle alakadar olmak 
üzere Tieııçin'dc hasıl olan vaziyetı 
tetkik etmiştir. 

Satılık Bağ 
Abdi Oğlu Kö)üııdc 150 dö 

nüm ve Hacı Haınıt Yılanlıda evi 

le birlıkde. on b~ş dönüm yetişmiş 
ve genç bır bağ acele satılıkdır. 
Postahrııe karşısında makine evi· 
ne müracaat edılmelidir. 

22 - 26 10776 

nınde yapılacaktır. 

. N~mune ve şartnamesi yazı iş 
lerı nıudiirlüğündedir. Arzu edenler 

her gün ~ra~an gÖrt'bilirler. ı 
lsteklılerın mezkur gün ve saatta 

beledıye rncii .. enine müracaatlar j 
ilan olunur. 10774 

1 

1 

Elektrik evi 
~er türlü Elektrik ve makine 

ı tesısatı, Ele~tıik ~alzemtsi, Radyo 
1 

ve Elektrık aletlerı tamiratı Tungs 
ram Ampuller;, Ganz fabrikası 

1• A. ma 
mu atı dana Acentalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No:".85 
lv736 5 

DÜNYANIN EN GÜZEL ÇiFTİ, SANATIN EN EŞSiZ l
;---

YILDIZLARI 
Dans kral VE Krallçeal 

F red Astaire ve Ginger Rogers 
BU AKŞAM 

Yazlık Sinenıada 
Göreceğiniz 

Göz kamaştırıcı bir Dekorasyan ve Lüks ı'çer· d d . . · ısın e cereyan 
e en, Musıkı, Aşk ve Binbir Çılgınlıklar Fılmi 

İ Uçan Valslarli -· . En s~n ve en mükemmel Şaheserlcrinde 
Sıze çok ~evklı ve baş döndürücü iki saat geçırt•ceklerdır 

Goz vç kulaklar için bedıi bir ziyafet teşkil 
edecek olan nefis bir film. 

DİKKAT ınlJJaf · a.a. (Stefani) Mı"r 
aa nazırı M b. -kcı i h ' ısıra ır Turk as· Lutfcı1 M ı E 

"Akrr ~Yctının göudf"rıldigi hakkında dSa drın :.vvcldt>n lutulm.ı.&ı 1 
b..ı.ı,, ffit'Cı J Rica Olunur ... 

redrlen h b 1 lla•ı lrrafından neş 10769 
"' tı ı yalanlamaktadır. '------~----------------

-
Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 

Nizamnamesi 
2 

Kararrwmı• {\'o: /0(1/:ll 
- Dünden artan 

ADED . • 
2 8,9 m. uzunluğunda demir manıvela 
2 1 k k Id 

ma için ağır blok mesndlrr 
Ağırı a ır 

3 Demir manivela 
3 Ka1ma (uzun saplı) 
1 Kazına (kısa saplı) 
4 Kürek 
3 Varyoz 
1 Ağır balta 
2 Hafif marangoz baltası 
1 Büyük iki taraflı el bıçkısı 
2 El desterrsİ 
1 Demir el arabası 

1 
·unda ve O 03· O 00·1 ııı. kalınlığında ınanıh halalı 

3 12 13 ın. uzun u~ ' · ' . . - . 

k·ı ı k 'ncir kilidi (Yahut ıkı vaya ııç dıllı mak~ra do 
1 1524 ı o u zı 

nanıını için halat) 

3 tonluk zincir kilidi 1 
1 
2 

Tek dilli makaıa . 

k 
ld abilen idrolık çarh (Krıko) 10 ton a. ır . . 

O k ld ra'Jileo 1 d 1 olık çarh (Krıko) 
1 2 ton a 1 • 

lu . .Yuııda uzanıp kısalır nıerdıven 1 1 O 11 m. uzun ~ . 

3 
O lSX0,45 m. ebadında takrıben 3,5 4 m. uzıırılıı~ıınd• cam tahta 

' k ' b 30.31 nı. uzunluğunda tel halat 1 Ta rı en . .. . .. . 

A 
.
1 

·ı kesıııe veya kaynak cıhazı (O~sııen ve asetılcıı luplrrık) 
1 setı en ı c 
2 Asetilen veya gaz lambaları 
5 Elektrık feneri ve yedek pıl 
5 fırtına feneri . 
'l. Boranda (Enkazdan kurtarılan kınıselcriıı düşmelerine mani ol-

mak üzere itfJiye guruplarında olduğu gibi) 

2 
Sedıye ve sediyeııın çalışmayacağı ycıler için ıki parçadır bezi 

2 
Oksijon cihazı (Bir saat işleyen cinsinden) 

Takımlardaki şahıslar için 'Jirer gaz maskesi ve birer miğfer, ınuhtc
lıf alet ve çiviler, kerc,teler, payandalar vtsaıre. 

. (Can kurtaran şahıslarının her birind~ lccı it. nıaske>indm bri~b gaz 

elbısesi ve ayakkabısı ve gaı geçrn<'z eldıven, bırer kutu g.ız <lcdrktörü, 

birer cep elektrik fenerı ve yedek pıl bulunur.) 

(Sonu Varı 



1 

_4 

Adana Borsası Muameleleri 
_______ -o'PAMUK ve KOZ_..:...A~------

1 

KfLO FIATI 
CiNSi Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza 

-Piyasaparlatı-: - 36,75 
Piyasa temi1i - ,, --

--
_.......:.. ______ ---------------- ----ı!--

J)---ı--Klcvland ·---
YAPAGI ----- ---ı--Beyaz 

-Si vah 

ÇIGIT 

-1-
Yerli "Yemlik" 

'----
"Tohumlıık,. 4,50 1 5 5-0~-

HUBUBAT 
-~,~dny Kıbrıs - ---3.50 -- ·- ~325 .. Yerli 2 -- ·_ .~-.. Men tane 
~pa- - 3.5_5 _ - - 3,57-' -
Fasulya -

Ytılaf 3.42 --

Delice 
Kuş yemi ------ --K<·ten tohumn 

-Mercimek 
Susam 1 

- u N 
Dört ) ıldız Salih -... üç .. " ~ :a .c Dört yıldız Do~ruluk ctl 

.:,L. t: üç .E c .. .. 
-~ 

c - - Simit - - ,, r.: 
~ :> Dört yıldız Cumhuriyet ::l 
N c; 

üç r-- .. ,, 
~imit .. 1 

Live::rr ol Telgrafları 

.~.,.m 1 
Kambiyo ve Para 

'21 / 6 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
p,ne 

- LJ,,,, 1--Ha7Jr 5 85 
Rayişmark - -

Vadeli 1. 5 l)7 Frank ( Fransı7. ) _ - -3 35 
Vadeli il. 4 - 72 - Sterlin ( ingili7. ) - -~ 

__._ 5 93 

126166 Hind htt7.ı r 4 49 Dol;ır ( Ameı ika ) - 913-, - Frnnk - ( i~viçrP. ) on(ii) Nev} ork 

• 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G<'celcri de vaki olac:;k n .uracaatl<'rı nH•nırıuniyetle kahııl eder. 

Muayenı· h • nesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

123-156 10116 Numara: 200 

_________________ ..,_. ______________________________ _ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alrrıanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinıle uzun müd. 

det asistanlık yapmıştır. Hastala11nı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
Ca t t cıal ar.rsi karşısında her gün sabahlq in saat 12- 8, öğleden sonra 

2--6 ya kadar kaLul t-der • 9598 g. a. 

- --------------------------· 
T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. 

32,000 

Tasarruf ikramiye planı 

LiRA. MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 /\ğustos, l EyluJ, 
l f kinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 1000 n ~ 000 .. 
8 

" 500 n 
,. 000 .. 

16 350 
" 4000 .. 

60 .. 100 • 6.000 " 65 
" 50 .. 4.750 .. 

250 il 25 
" 6 250 " 

435 32000 
T iş Bankasına para yatırmakla, plnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

ı. 
1 

r 

Bu re5mi 
, •• KODAK" la siz de çekebilirsiniz Türksözi 

hatır.aya 

bakınız J •. 
Yarın 

Kıymet 

biçilirmi? 

- Seyy a hatların ızda 

- Eğlentilerinizde 

- Gezintilerin izde 

-Tatil 

zamanlarınızda 

Sadık arkadaşımı 

Gündelik siyas i gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurtlt 
1200 
600 
3()() 
l ()() 

1 -Dış memleketler için ~ 
bedeli değişme7. yalnız posta 111' 

zammedilir. 

idareye 111 2 - ilanlar için 
caat eciilmelidir. 

;..---------~ 
"KODAK''tır Adana Belediye Riya 

setinden: 

''l'ODAK" JUNIOR 620 
Anastigrnat objektif, otomatik 

Yeni Krome Modeller 

·.; 

15 ~~dan başlar 
KOOAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese milracaat ediniz · 

KOOAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

Adana Belediye Riyaseti~den : 

1 - Temizlik İşleri amelesi, itfaiye < f radı ve diğer miistahdcmin için 
yapılacak 183 takım y<!zlık elbist', kurn:ış ve dıkın e mlitetthhide ait olmak 
iizcre açık <ılarak eksilt •. eye kor.ıılmııştur. 

2 - Elbiselerin muhammen b<·J .. li : 1 136 lira 29 kııruştu r. 
3 - Muvakkat teminatı : 85 lira 25 kuruştur. 

1 

'1 - ihalesi Haziranın 29 uncu Perşembe giirıii saat onda Beledi 
diye encümenind,.. yapılrcaktır. 

5 - Şartnameleri, Yazı işlcı i rnliJürliiğiinrf rdir. İstiy,..a lcr orada 
görebilirler. 

6 Taliplerin ihale giinü .saat 15 ele muv:.kkal leminatlariyle biri ı k 
te Bcl<~diye ~ncümenine rrıüracratları ilan olunur. 10744 

14-18-22-26 

- " ... ~ 
'ı 

~ -- ı l. .... 

• ' /J 

r TURXIYI! 

ZIRAAUB1iNBRS( 
&ESJ L> !11[ı. 

6 X 9sm 

1 - Fukara ve muhtacine 
belediye memur ve müstahdenı 
verilecek bir yıllık ilaç açık 
rak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminat yet 
beş liradır. 

3 - ihalesi 29 Haziran d 
perşembe günü saat 10 da lıJ 
diye encümeninde yapılacaktır. k 

4 - Şartnamesi belediye f 
işleri kaleminde olup istiyenler d 
dan alabilirler. m 

5 - Taliplerin ihale günü r' v 
ayyen saatta muvakkat temin•1 

rile belediye daimi encümenine 
racaatları ilan olunur. 1074 

14-18-22 - '.l6 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECİRiN iDARESiNDE 

·ıı han 1 ~ 
Ka-plıcası faaliyete geçt~ 
Banyo - Lokanta :-Gazino - Otel ı 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarında" 
Yüksek zengin bi:- tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , ~öbrek , Mesane ~aş~' 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak içtı1 

Birkaç gününüzü burada geçiriniı 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksııı• 

lira Kr. --. 50 

00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecollk tam konforuyla otel yatak licreti 
Taş odalar ( 4 kişi l ik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilık ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

Büyük istifa.leler görecek, memnun kalacaksıntı 
------------·~-· ......,.... ____ '+ 4 ..-~ ...,_ ___ _ 

Çifte han 
haliyle 

t; aphcasını bugürı~ 
bir kere görünüzU YENi MOSTE'CIR iDARESINDE 

Yepyeni Tesisat ve 
ınükemınel konforlü 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni miislcciri 

1 
Belediye buzu 

Belediye buzunun beher kilo 
su her yerde ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku 
ruşa satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen bul bayileri hak
kında takibatta bu1unulmak üzere • 
en yakın Belediye zabıtasına mü-
racaat etmeleriııi sayın halkımızın 
menfaatleri icabından olduğunu bir 
kere daha ilan ederim. 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

10631 27 ,,,,,/ 

---------------------- -------------------~ 
Buz dolapları 
F cnnirı son tekamül eseri olan 

so~uk h a v a buz dolaplarını 
1 Hüseyin Resmi 

T e c i m evinde bulabilirsiniz . 
Fiat ~hven,şcrait müsaittir. retcfon 
ve elektrik malzemeleri b;.:lurıur , 
tesisat yaptırılır . 10763 

Bu gece nöbetçi ecıarıe 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczahanedir 

---~ 
Umumi neşriyat mlidiirU 

Mdcid Güçlü 
1 

Hilmi Kuşçu f 18 _ 20 10642 
-----------------------------·--------------------._..-- ~9 --------------------------

3-6 g. a. 
Adana Turksözü matbaı1,. 


