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lngiltere 
tekliflerini 

Sovyetlerin bütün 
kabul mü ediyor? 

Bir Fransız gazetesi, 
Moskova sefirine 

İngiltere hükumetinin bu hususta 
selahiyet vemdiğini yazıyor. 

Çemberlayn'inyerinde Hitlerolsaydı ?/ 
1 

Moskova : 26 a. a. - B. Villiam Strang'ın Mos. 
kovaya gelditi tarihten bu güne kadar 12 gün geçmiş 
tir. Bu 12 gün zarfında İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus
ya arasında bir itilifname akdi için girişilmiş olan mü
zakereler fasılasız surette devom etmiştir. lngiliz ve F
ransız mümessilleri, 8. Mololof'a iki muhtelif plin tev
di etmişlerdir. ,Bu p!anlann her ikisi de memnuniyete 
şayan addedilmemiştir. 

İyi malumat almakta olan mahafilin istihbarına 
göre lngiliz ve Fransız sefirleri, yeni talimat alacaklar ve 
pek yakında üçüncü bir plan tevdi edeceklerdir. 

Ayni mahafil, f r.filtertnin Sovyet tezini esas ittihaz 
ederek Baltık milletlerini garanti etmekten imtina eyle
mesi halinde dahi Fransa, lnfiltere ve Sovyet Rusyayı 
münhasır kalmak üzere bir mütekabil yardım itilafı imza 
edilebilecet'ni beyan etmektedirler. Fakat böyle bir for
mül, her bangi bir taraft:ı !wkua gelecek bir 
karşı bir . cephe vücude getirilmesine medar 

caktır. 
Londra : 26 a. a. -· Bu sabahki lnriliz gaıetelari 

Moskova müzakereleri etrafında çok muhtariz davra- ' 
n~or~~ ı 

Times gazetesi, Moskova hükiimetile lngiliı mümes 
sillerinin hafta tatili günlerinde de devamlı temas halin
de kaldıklarını ve İngiltere büyük elçisinin bugünlerde 
Mo'otoftan yeni bir mülakat talebinde bulunacağını yaz
makla iktifa ediyor. 

Oaıly Telgraph, f ngiltere hariciye nezaretine Mos
kova elçilitinden uzun bir telgraf geldigini ve bu telgraf 
ta henüz Üzerlerinde anlaşma hasıl olmıyan noktalar 
tksrih edilerek bundan böyle takip olunacak hattı ha
reket etrahnda bazı tavsiyelerde bulunmakta oldutunu 
bildiriyor. 

Bu gazeteye göre, lngiltere hükümeti , bu telgrafı 
tetkik ettikten sonra lngiliz büyük elçisine muzakerelere 
devam için yeni talimat gönderilecektir. Sovyet noktai 
nazarına yaklıtşmak üzere yeni bazı tavizlerde bulunula
catı söyleniyor. 

Paris : 26 a. a. - MosRova müzakereleri hak-
- Gerl•I iç aahlfede -

Mısır Hariciye 
nazırı Bükreşte 

AbdUlfettah Yahya Pafa 

•. Bükreş : 26 (Radyo) _ Mısır ha. 
rıcıye nazırı Abdülfettah y ahya pa . 
b - hx.ı şa, 

uguu 0 6 enden sonra buraya gelmiş 
ve akşam yemetini Bayan ve B 
Gafenko ile birlikte yemiştir. Ya:ı~ 
Başvekil Kalinesco'yu ve müteakib 
k 1 

. en 
ra 1 zıyaret edecektir. 

Mısır hariciye nazırının Kral K _ 
rol ile Gafenko'yu resmen K h" a . . a ıreyı 
zıyarete davet edeceğ'i zanned'I k 
t d

. ı me . 
e ır 

Slovakya'da arbede-
1 er oluyor 

Alman 
çıkan 

askerleriyle halk arasında 
kavgada 10 kişi öldü 

Halk askerlerin silahlarını · ellerinden aldı 

Y•rfOYa : 26 •·•· - Bratlaleva'dan pat ajansına blldlrlllyor 
Slovakye'd• zmna'd• slovak •skerlerlle bu f•hlrde bulun

makta olen Alman kıtalerı araamda bir arbede vuku . bulmut-

fur. 
"Ekpre•• por•nny,, gezetealne göre her iki t•r•ff•n d• 10 

klfl llmUf v• birçok klfll•r yeralanmıfllr. Slvll halk, Slovak· 
lardan yana çıkarak Alman a•k•rlerlnden birkaçının sUAhını 

••mıfbr. 
Slylendllln• göre Hlinka'nın dgldulu Ruzemberk •ehrln-

de de bun• benzer bazı hadlaeler ceryan etmlftlr. :Şehir h•I· ~ 
kı, aok•kl•rd•n geçerek : 11 yaf•••n serbest Slov•kya, Alman-
lar dl,arl,, dire b•1trmıflardır. 

"Fransa barış uğrunda 
hürriyetini feda edemez,, 

Satye binası 
Tahkikatı 

ı 1 

Belediyedeki tas! 
fiyeden sonra ! 1 

Fransız orduları başkumandanı ve 
Fransız harbiye nazırının sözleri 

Mevkuflar tecrit 
Edildi 

lstıınhul : 26 ( Telelonlıt )- 5ıt· 
tıye bınasının salın Asfınma~ı ı~ınde 

yolsuıluk yıtpılm '"' suçu ılc hakların · 
d.t ıahkıkata gırışilen ve ltevkif edilen 
denııb.tnkın eski umum fmüdüril Yu
~uf Ziyll Ô:ıiş ve arkadaşları içın tev· 
kıfhanede ayrı ayrı hücreler ayrılmış· 
tır, Tecrit edilen mevkufların yalnız 
<tileleriyle ve avukatlariyle temaslarına 
müsaade edilmektedir. I L~ 

Eıki umum müdür muavini Ham• WIC 
di Çap dün akşam sehrimıze gelmiş. J M ı 
tir. Yarın isticvabı yapılacaktir. Yarın •re•• ımuun manevr•larda ahnmı, bir resmi 
aynı zamanda fahitlerin de dinleme- 1 
si muhtemeldir· Şahitler araamda eski M ı • • T k 
umum müdür Yusuf Ziza Erzin ve areşa ımız e • d "' d ::,::ı::.-• Frankoaun da adları ıeç ır ag a 

Tiyen -Çin 
hadiseleri 

lngiltere derhal şid
det hareketine 
geçecek mi? 

Nevyork; 26 a.a. -- Gazeteler 

Uzak Şark bubram ile hararetle 

mqrul olmakta devam Niiyorlar. 

N~vyork - Dailcy - nevı ga · 
zetcı,ı tekrar Jıpoayaya kar11 zecri 
ekonomik tedbirler tatbikini istiyor 

ve Amerika ile Büyük Britanya 

menfaatlerinin bugün biribirinin ayni 
oldutunu yazıyor. 

Buna mukabil Nevyork Times 
g~zetesi lnfilterenin fimdilik derhal 
ııddetli bir harekete geçecetini 
zannetmiyor. 

Talcicx ~ a.a. _ ttu· . 
z .... tilldıılea hil&ı--. ICtye ne .. 
Po" ... ,.._. Qıı.li... san. ..... 
rnini olmak iç&. mc...~ 
dıki abloka tict.Wiıtl•&lril-:.."': 
Mırnıfih ri~ ~ ıe-... leva· 

ın Kuvanp ya ıt...._ ..._ 
ıılll ed" -.J"l111ekt ır. 
de eu• 

Sahil klt'alarımızı 
teftiş 

Ankara : 26 [ Telefonla ]- Trak· 
yada tetkiklerde bulunan Mareşal 1 
Fevzi Çakmak refakatlerinde Orge
neral FahreUin Altay, Orr<.neral Sa
lih Onurtak, ve diger zevat olduğu 
halde dün saat 11,30 da Tekirdatına 
gelmistir. Muradlı yolu üzerinde as
ker, halk ve mektepliler tarafından 
hararetle karşılanmışlardir. Marr.sali· 
miı istikbal edenlerin hatırını sor· 
muşlar ve « Yaşa, var ol 1 • sesleri 
arasında bayraklarla donatılmış olan 

Lond ra : 26 a. a. - Londra 

Gazelcri tientisin'de lngilizlere ya · 

plan yeni bir takım fena muamele· 

leri kaydediyorlar . 

Svatov'aa Japonlar ablo\aya 
te~~a~ bqlamı,ı~ ve iki logiliz go· 
• ... boopoar. aöaderi'" üze-
•• ..... IAI efJrl ÇllcUIDlkun IWet . ...,... 
~-- beıac,. iaailiz ~.,.._... 
.._ h .._,_. verilen bir ~-.. 
d .. • ......... ~ w, L-..1.:- ...1-L. 
• ..... ~v.9 

"'-- ......... ~ ..... --- .... 

ettiler 
şehre inmişlerdir . 

Sayın Mareşalimiz dün saat dört
te sahil kışlasında kıtalarımızı teftiş 
etmişlerdir. Dört saat süren teftişten 
sonra Mareşalimiz refakatlerindeki 
zevat ile birlikte Vali konatında şe
reflerine verilen ziyafette bulunmuş
lardır . 

Geceyi Tekirdağınaa geçiren 
Mareşalimiz bugün ötleden sonra 
Malkara yolu ile Geliboluya hareket 
edeceklerdir . 

tinin tientsin hadisesinin mahalli ola 

rak halledilebileceğini hila ümit et
tiğini yazıyor. 

Daily ,herald gazetesine göre 

İngiliz kabinesi :relecek çarşanb~ 
toplanbsında o zamana 'kadar ihti
lafı Japon hükümeti muslihane bir 
tarzda halletmek temayülünü göster 

me:ae icabedeeek ruukabeleibilmisil 
tedbirlerini tespit edecektir. 

Newt Cbl'Ollicle. .,a .. tui ,kabine 
haricii siyaset komiteeini• bupa 
topla•nlc R• - J•poe münaae· 
betlerini tetkik eyliyecetini )'Miyar, 

1 

iki değerli • _J l 
ıeare 

ınemurumuz 

Cumartesi gUnU Beledi"" \4 
ı . . . • ~ ~ ' ıcc . 

ısınan bir kaç .ı;aat; zarlında 1 1 

Verdun : 26 (Radyo) - Verdün 
zaferinin 23 üncü yıldönümü müna· 
sebetiyle bir nutuk veren general Ga 
mlen Verdün kıt&atının kahramanlı· 
ğ'ını hatırlatarak ve Peteni tazimle ya 
dettiktco sonra demiştir ki : 

lhtılahn çocutu oı.a ve 1792 den 
1918 e kadar mücadelelerden dc>tmüş 
bulunan FranMZ milJetinin hudutları 
dahilinde taksim kabul etmiyen ve hu 
dutları ötesinde de bir şey istemiyen 
bir bütün oldutunu tekrar ilin edıyo 

da birleştirilmiye muvaffak olduğu· 
muz milletlerin ittihad1dır. Verdün 
ölüleriyle birlikte hepimiz zaferin ba
zı ihrirasların ve gayretin karşısında 
tecerrüt etmekle kazanılmtyacağına ve 
hürmetin de taviıJerle satın ahnmıya 
catına kani bulunuyoruz. 

Paris ; 26 (Radyo) Fransız harbı 
ye nazırı B. K11mpinçi bir nutwk söy 
lüyerek demiştirki: 

, a c a-
cc:lc knl>ul cttigi masraf but · -
t tk'k' d çe~ının 

ruı. . . 
ı Bizzat imparatorluğumuz ışletıle-

cek ham maddeler temını i~inden bam 
başka bır ıeydir bu imparatorluk bay 

f ransa başkasından bir şey istemı 
yor fakat huıurunun başkası tarafın• 
dan ihlal enıldıgıni de arzu etmiyor. 
Fransa tehlikeyi onlemek ıçın her şe 
yi yapmıştır. Fakat hüriyetini barış 

utrunda feda edemez. 

e ı ın en sonra bu -.ene ta. t• 
ı • s:ırru 

m:ıksatlilc on dört ıncmurlu~un ·ı • 
d·ıl·.. eı ıg:ı 

e 1 uıgmı anlı\'oruz B d · • u mc\':ın :ı 
Bt"lMi.ye Reis muayinliı.·, ~ ' 
b h 

c ve mez-
e a mudurlu~u de Iatvedilmiştir. 

Bir taraftan tas:ırr.uf m-L d 
d J I Wl:S& l 

gU U t UğU ileri sUrUlUrken <liger ta-
raftan yüksek Ucretli bir takım . 

yenı 

memuriyetler ihdu edildiğini de an
lıyoruz. M:ım:ılih on dört memurun 

:ıçı~a çık:ırılm:ısındaki hctlcf ne olur 
olsun şimdilik bu hu<ıusta bir ~a •• ı· ŞC\ ,oy ıyecek değiliz . ~ 

yalnız ~u nokta.)' kaydetmeyi 
de kaclri~inaı>lık borcu ayıyoruz : 

BugUn her ikisi <le hasta ve te
da~i altında buhınnn gerek Bdcdive 
ıReıs muavini Vedat Guçlu ve g~-

tek e Mezbeh:ı Muduru Faik uzun 
senclerdenbcri Bcledi.)·u · ·l · d .. ı ş erın e 

muvaffakıyetle.' vukufla çalışmış ol
gun, ve clcğcrlı birer id:ırc amiri idi
ler . 

Her ikisi de ~ Uksck tahsil gör
mUş ve Belediyede bulundukları mUd-

1 

<let znrfınlln wızifelcrini buyuk bir 

<lurustluklc görmuş ve bu - , Uzden 
halkın cnıpatisini , hurmctini \nzan
mış oldukları gibi fanliyetlcri o;ehir 
işlerindıt nznm i Ôt>recerte f:ıydaİı ol-
muştur . 

\' ukuf ve tccrUbeleri hundan on 
ra belediye işlerinde dahn çok favda 

lı olncng ve kendilerine en ku~uk 
bir kusur isn:ıt edilemi_vecegi ) Uphcsiz 
bulunan bu iki ,legerli belcdive ami-

rinin i ş başından uzaklaşhrılı~ası Atla 
na belediyesi için bir ka.' ip olmuştur 

Bu bususdaki teessUrlerin umumi oldu· 
ğundada fUpbe yoktur. 

İ.taiıbulda hastahanede tedavi edil 
mekte olan B . :Faik.in daha bir rmud
det tedavi aleında .kalacA1ını haber a 
ldılL kendisine acil eyilikler dileriz. 

Digcr tarafdan yine haber aldılı
mıza glSre, memuriyeti ilga edilen V c 
dat Guçlu tedavisi bitdikt. . Tkl en sonr çıf 
çı. ı e me,gu1 olacak ve ~iyasi edebi 
bar gazete çıkaracaktır. 

rağ'ımızın ve medeniyetimizin etrafın 
~~~~~~~-----~~~~~--~~--------------------~ 

Pazar günü dört 
bölge arasında 
yapılan atletizm 
müsabakaları 

Çok heyecanlı oldu 

S h B··ı esi 86 puvanla birinci, lçel 71 pu-
ey an o g 27 l .. .. .. 

1 
.kinci Konya puvan a uçuncu, 

van a ı ' 1 d"" d .. .. ld 
Kayseri 21 puvan a or uncu o u 

d 
ıl1!!1U olan bu-

Şimdh·e ka ar yap h 
• v mutabakalarının en c· 

tun atletizm . l939 pazar 
vccanlısını 2ö Hasırand ~. duk 
- d ·umun a gor . 
gUnu Adana sta J . . ti i bu 

Dört bölgenin ıştirak et ğ . . 

1 d 
bölgemiz atletler• 86 

mUsabaka ar a . B I . . . . gelmictir. ii gemız 
puvanla bırıncı ., 

1 1 
. . · tebrik eder ve mUsa-

'Ve at et erımııu . 
bakalarda beynel111Uel nısamata uy· 
gun olarak alınan teknik dereceleri 

de aynen ~.ya dercediyoruz: 

100 metre 
1 - Viktor Venus (İçel) 11.8/10 

2 - Nihad Celb:ı (Seyhan) 
11.9/10 

3 - Mehmet Pakı1özlu (Sc,yhan) 
4 - Asım (Kayseri) 
5 - { Kuluvar değiştirtli~intlen 

mU-.abakn harici) 
li - (Kulµvar dcği~tinliğinclcn 

mu abaka harici) 

400 metre 
1 - İbrahim 

58.4/10 
Tinli ( lçel ) 

2 - Kemal Özdilek ( Seybın ) 

-Gerisi ikinci sahifede -



Balkan'lal'ın emniy~tlınilhinı 
bir Avrupa meselesidir ı. iç haberler 

''Hamitliye,,gemU 
Zonguldak'ta 

8. Gafenko'nun Ankara'yı ziya
reti münasebetile "Universul" 

gazetesinin bir makalesi 

hudutlarının masuniyetini ve sulhun l 
devamı için emniyetlerine riayeti te- 1 
keffül eden siyaset inin tatbıki çare
leri hususunda en müessir filiyata 

1 

baş vuracaği pek tabiidir. Balkan 
Antant azasından bulunan devletlerin 
hariciye nazırlarının yaptıkları müte 
addit beyanatlarda, bu müttefık gru 
pu doğrudan doğruya veyahut dola· 
yısiyle alakadar eden beynelmilel 
hadiselerin ve muhtelif ! mesailin in. 
kişafında tesba ve tebeyyün eden 
vaziyetleri ve azaları meyanında kuv 
vetlenen tesanütleri pek sarih olarak 
görülmektedir. Bu ittifak sisteminde 
gör<.lüğiimüz fikirlere, duygulara 
ve pozitivist siyasi hükümlere, ekse 
riya tamamiyle tetabuk etmiyen ma 
ilim diplomatik formülleri tekrar 
etmiyeceğız. 

Bugün, Romanya Hariciye Nazı 
rı Gafenkooun Ankarayı ziyareti 
münasebetiyle kaydetmek israrında 
bulunduğumuz hususat, yalnız yeni 
Türkiye ile büyük Romanya beynin
Ot! mevcut samimi dosluk münase· 
batı değil, aynı zamanda Avrupanın
ki ile tetabuk eden Balkan arıtan 
tı azaları meyanı:ıda, müşterek men· 
faatleride icbar ettiği tesanüddür. 

... 
Ceyhanda mektep 

• • 
sergısı 

Ceyhan: (Hususi muhabirimiz. 
den) - Her yıl oldutu gibi bu yıl 

da ilk tedrisabn •sona ermesi dola· 
yısiyle kazamız merkez ilk mektep· 

Jerinde açılan resim ve elişleri ser 
gisi çok rağbet görmi.lş ve bete· 
nilmiştir. 

Sergiyi açık bulunduğu müd 
detçe on binlerce halk görmüş ve 

memnun olmuşlardır. Dikkat ve iti 
na ile hazırlanarak bize sunulan bu 
sergiden dolayı genle genç talebe· 

!erimizi ve gerekse başlannda bulu· 
nan ve onlan yarm için op ve 

yurda, millete haynlı birer uzuv ola· 
rak yetişdirme yo!unda azami gay· 
ret ve feragatla çalışan hocalarım 
takdir ve tebrik ederiz. 

Kaz.:tmız cumhuriyet ilk mekte· 
binin dört tarafı da açıktır, geçen 

' sene Ceyhana gelen maarif memuru 
Bay Nedim, derhal faatiyete geç 
miş ve alikadaılarla da temaslar 

yaparak mektebin batı yanı istas· 
yon caddesi taraf mı divarla çevirttir· 

miş ve şimdi bu duvarın üzerine de· 1 

mir parmcklık yıptırılacatı da h~ · 
ber alınmıştır. 

Yine alınan iıaberlere gört, ye. 
ni sene mektebir. dört tarafı da \li. 
varla çevrilecetinden, binanın önün 
deki boşluk bahçe haline getırile · 

cektir. 

"Çocuk,, 

Çocuk Esirgeme Kurumu genci 
merkezi tarafından çıkarılmakta olan 

(çocuk) adlı derginın ( 144) sayısı 
çıkmıştır. Yurt yavrularının satlık 

Çünkü Balkan emniyeti mıntaka 
vi bir mesele değildir. hakikatte 
dünyc1 emniyetine sıkı bir surette 
bağli bir meseledir. Geçenteıde 

Bay Çerıberlay'nın Balkanlara 
müteallik bulunan Türk - lngiliz 
akordunun esa;ı hakkında avam . 
kamarasında yaptığı beyanatı tahat· 1 

tur edelim: 

İngiltere Sovyet-
1 

lerin tekliflerini 
kabul ediyor 

soayal kültürel durumlar anın inkişa · 
fına hizmet eden bu kıymetli dttgi· 
yi çocuklara, çocuklu ana V'! baba· 
fara tavsiye ederiz. 

yardımının otomatik bir tarzda İ~ · ! 
!emesine dair Molotof'un bütün ta· ı 

- .ı3ir.iuci ıahif eden artan -

"Türkiye hükumeti ile Britanya • 
f.ükümeti, Ak deniz ~ha valisinde bir kında Figaro gazete~ Londra. 
harbe müncer olacak bir tecavüz dan haber aldığına göre, İngilte· 
karşısında, efektif teşriki mesaide ' nin Moskova büyük elçisi Sovyct. 

ı_ d d !ere tavizlerde bulunulmasıni ükü ve müteKabil yar ım a bulunmağa 1 
hazırdırlar. Aynı zamanda Balka:ılar metine teklif etmiştir. 
da emuiyetin istikrarı zaruretine ka 1 Bu gazeteye göre, lngiltere ha-
il bulunan bu iki hükumet, bu mak· 1 riciye nezareti erkanı eğer Londra 
sadı mümkün mertebe acele temin ve • paris hükumetleri oradaki mü-
ctmek için, aralarında istişarelerde messillerinin tavsiyelerini kabul eder 
bulunmagı da derpiş etmektedir- lerse memnuniyet verici bir netice 
ler.,, l niıı elde edilebileceği mütalaasın-

fşte, Balkan emniyetinin, mühim · dadır. 
ve bir Avrupa rnescl~si olmasının Diğer taraftan Berlinden lngil. 
s~be bi budur. Bu, sansi itibariyle tere hariciye nezaretine gelen ha· 
Garpdekl büyük devletleri lakayt berter Almanyanın yakında Sov 
bırakamaz. yetlerle b~lıyacak olan ekonomik 

Balkanlarda sulh ve emniyet an- müzakerelerin siyasi müzak~relerle 
cak muahedelere ve hali hazıtdaki tamamlanmasım Moskovaya trklif e 
hudutlara riayet edilmekle temin e deceği şaialaıını teyit etmektedir . 
dilebilir. O, herhangi ıbir sebeb ve Alman idarecileri antikomintcrn pak· 
şekil veyahud iddia tahtında ve hiç· tı Alman • Rus ademi tecavüz mu-
bir suretle tadilata tabi tutulamaz. ahedesinin akdine mani değildir. 

Bu ruh, Balkan antantı paktının Çünkü bu pakt komünistlerin ecne 
bizzat özünü teşkil etmektedir. Bu, bi memleketlerdeki faaliyetini 
mumzi devletleri sulh ve istikrar fa · istihdaf eylemektedir. 
aliyeti için birle~tirmektedir.,, Oeuvre gazetesi de son saatta 

Yine aynı tarihli. "Universul" ga- Londradan alcLğı bir habere istina 
zetesi sureti mahsusada izam ettiği den lngiltere hükumetinin Mosko· 
siyasi muhbirinden alarak ne~rettiği vadaki mümessiline talimat gönde 
bir: mektupta cz.cürnle şöyle demek- rcrck baltık Devletlerine de şamil 
tedir; olmak üzere lngiJiz - Rus karşılıkla 

leplerinin kabulüne mezuniyet ver· ı' 
ditini yazıyor. 

Excelsior şöyle diyor : 1 

Berlinde ve başka yerlerde Ja-
pon işinin Chamberlain'in hattı ha· 
rcketini değiştirditi görülmüş mü· 

düdür? Chamberlain'ın .!on nutkun
da evvelkilerden ne bir faıla ne de 
bir eksik hiç bir nokta yoktur . 

Chamberlain asla kttnu:;ma~ tAn im
tina etmemiştir . Fakat Chamber-

lain kuvvet önünde hiç bir vakıt 
boyun eğmeyi kabul etmemiş ve 
bunu daima itidalle olmakla bera· 
ber azimle tekrar edegelmiştir. 

Alman matbuatı Moskova mü
zakerelerinin ağtr gitmesile alay 
ediyor. Filhakika müzakereler müş 

külata uğramaktadır. Fakat bu va
kıaların ve bizzat insanların mc.hi
yetinden ileri geliyor • Hi~ ~üpbe 

etmiyoruz ki böyle bir vaziyet kar. 
şısında Hitler olsaydı bu kadar 
titiz davranmağa lüzum görmez ve 
daha çabuk yürürdü. Ancak Cham. 
bcrlain için bir mu~hede bir katJt 
parçasından ibaret değildir. Chım· 
berlain memleketini taahhüt altına 
sokacak imzayı vermeden evvel bu 
taahhüdün ne olabilecctini açakça 
görmek istiyor. Bundan dolayı da 
Chamberlaini tebrik ederiz, 

1 

Pazar günü dört bölge arasında 
yapılan atletizm musat>akaları 

Zongul<lalC : 26 ( Hususi mu\I 
birimizden ) -- Karadeniz'dc ~ 
cevelan yapmalita olan Himidİf 
mektep gemiıi bu~n Jimenılll"' 
gelmiştir. Kumandan karaya çık' 
rak saat 9.30 a. VIJiyi ziyaret ' 
naiş ve saat 10 da bu ziyaret iJ 
olunarak vali top atılmak suretif 
selamlanmıştır. 

- Birinci sahifeden artan -

3 - Selahaddin Erhıın (Seyhan) 
4 - Şaban Gasi (İçel) 
5 - Fuat (Kayseri) 

1500 metr.e 
1 - Ali Hançer 

4.44.9;10 
2 - Mehmet Ağız 

4.46.9/10 

( Seyhan ) 

( Ka.>•seri ) 

j - Osman Ôzen ( Seyhan ) 
4:.56.6/10 

4 - Seyfi Goter (İçel) 
:> - MUsabakayı terk etmişlerdir 

Ü - • • 

Gülle: 
ı - f rf an o~mirhan (İçel) 

10 Metre Otl 
2 - İbrahim Ünal (Seyhan) 

9 Metre 15 
j - Husnu Kutlu (İçel) 

9 Mart 15 
4 - (Favul yaptıklaranda mUsa· 

baka harici) 
3 - (Favul yaptıklannda mUsa· 

baka harici) 
ü - (FaVul yaptıklarından mUsa

baka harici) 

4X100 Bayrak ~arışı : 
1 - lÇEL (48.9/10) 
2 - SEYHAN (4:9.1110) 
3 - KAYSERİ 

800 Metre: 
1 - Pulat (Seyhan) 2.21 
2 - İbrahim Çinli (İçel) 2.25 
:} - Naci Ka~·kat (Seyhan) 2.28 
•1 - İbrahim Alpnydan (İçel) 
:> - (Mtiaba.kay1 terlushıiiftir) 

6-
" " 

200 Metre: 
1 - Mahmut Paksö:ılU (Seyhan) 

25.ı&/10 

2 - 1 IUsameüin (Konya) 25.4/10 
a - Rifat Fayda (lçel) 25.9110 
4 - Fazlı (Kayseri) 
ö - Nihat Calba (Seyhan) 
6 - Adnan (Konya) 

5000 metre: 

1 - Osman Kalas (Konya) 
20.2.2110 

2 - Ahmet Yılmaz (Konya) 
3 - Şaban Kırçat{Seyhan) 
4 - (Müsabakayı terk etmiştir) 
5-
6-

., 

" 
Üç adım: 

.. ,, 

.. ,, 

1 - Muzaffer Can (Seyhan) 12 
metre 39,5 

2 - Viktor Yunus (lçel) 12 
metre 26 

3 - Turan Yeter (Seyhan) 12 
metre 01 

4 - Refik (Kayseri) 1 O metre 
82 

5 - Hamid (Kayseri) 1 O metre 
71 

6 - lhrahim (İçel) 10 metre 69 

Tek adım: 

1 - Muzaffer Can (Seyh:t) 5 
metre 92 

2 - Turan Y 'ner (Seyhan) 5 
metre 71 

3 - Refik (Kayseri) 5 metre 
53 

4 - lrf an ' (lçel) S metre S 1 
5 - Hamid (Kayseri 4 metre 

63 
6 - (F.ıevl yaptı. Müaabalca ha. 

rici) 

Disk: 

1- Viktor Vanus ( f çel ) 28 
metre 43 

2- lbrahim Ünal ( Seyhan ) 
27 metre 69 

3- Hüstü Kutlu , ( lçel ) 26 
metre 69 

1 

4- Aail (Kayseri);;2S metre 53 
5- Ahmet ( Seyhan ) 20 met

re 47 
j · 6- Fuad (Kayaeri) 18 metre 60 

Yükse atlama: 
1 - Hft snü Kutlu ( f çel ) 1 

re 59 
2- Vecihi (Konya) 1 metre 56 
3 Hasan ~elli (Seyhan ) l 

metre 50 
4 - lbrahim ( lçel ) 1 metre 43 
5- Sabri ( Kayseri ) 1 met· 

re 37 
6- Ali Kutlu ( Seyhan ) met· 

re 30 

400X300X200X100 METRE 
BAYRAK YARIŞI : 

1- Seyhan ( 2.19.6/10) 
2- lçel ( 2.21. 1110 ) 
3- Konya ( 2.24. ) 
4- Kayseri 

Umumi tasnif netice
sinde : 

Birinci : SEYHAN BÖLGL81 
( 86 ) Puvan 

İkinci : IÇEL BÖLGESi (71) 
Puvan 

Üçünçü : KONYA BÖLGESi 
( 27 ) Puvan 

Dördüncü : KA YSERI BÖL • 
GE81 ( 21 Puvan ) 

Nazım Hikmet 
Berat etti 

Uzun zamandanJMlft lıtanbul 

Bütün halkt sabahtan itiblt' 
gemiyi gezmşlerdir. Gemideki ~ 
subaylar. ziyaretçileri büyük bir pl 

zaketfe karşıhyaralc [ICendilerine lı6 mi 
türlü iuhata vermişlerdir. Ziyaret 
ler, akşamın saat 18 ne kadar' 
vam edilmittir. 

Saat l 7 dt-, oüyük tir halk1' 
lesi önünde Zonguldak spor kuliiP 
Jeriyle Hamidiye spor kulübü ar•' 
da yapılan futbol maçı J---:3 bet• 
berlikle neticelenmiştir. Halk m• 
büyük bir alaka ve heyecanla tık 
etmiştir . 

. 5aat ~O de şehir parkında bİ 
diye tarafından Hamidiye subayl~ 
şerefine bir ziyafet verilmiş .~ 
ve parti başkent Ha~t Akıoy, 11" 

evi reisi ve tıütün rüesa, çok ıati' 
bir liava içinde geçen bu ziyafet~ 
hazır bulunmuştur. tü 

Mektep gemisinin limanı'.Jlls' ki 
yaptıtı bu ziyaret gençlerimizin °" 
halkımızın kalbinde ötedcnberi yıf 
yan büyük denizcilik sevgisinin Y' 
niden ve daha canlı bir şekilde !f. 
zabürüne vesile ·olmuştur. 

BÜGUNKU PROGRAM 

TÜRKIYıE RADYO DIFOzıvoH 
POSTALAR! TÜRKiYE RAovosU ~ 

ANKARA RADYOSU 

SAL 1 27/0/939 

le 
b 
1 • cea mahkem ( ıı:k kWlist· 

lik tahrilıib Y•Pnillll suçundan •u· 12.30 Program y 
lıaune edilmekte cilan Şair N•m 12.35 Türk müıi~i 1 - ...• , Y 

.. - Muhayyer peşrevi . 2 - P. 
..._,t, Dr. Hikmet ft •rk ... la· bey - Muhayyer şarkı -iltimas c 
ramn muhalcemem biMiftir. meğe yare varınız. 3 - Refik fcl 

Mubalreme - neticai .. de Nazım san - Muhayyer şarkı - Her ıuı' 
Hikmet Doktor Hikmet !ve aka· bağı~d.an. 4 - ...... - Ke~ 
daılarının auçıuz olduklara anlatı taksımı. 5 - • • • · · • - MuhaYY 

türkü - Ay doğdu batmadımı. 6 / 
rak beratlerine karar verilmiş, yal· , ..•... _ Hüıieyni saı semaisi· 
nız maznunlardan Cenap Şahabettin -13.00 Memleket saat ayarı, ajıı 

:alb aya mahkum cdilm~tir, ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - .14 Müzik ( Kar,; 

lstanbul falirikatörleri 
daha kalın yaP,mak 

istiyorlar. 

lstanbul - ~p fabrikatör. 
ferinin Ankaraya gidecek :heyetin 
yapacağı tekliflere ait rapor hazır· 
lanmıştır. 

Çorap fabrikatörlerinin yapa· 
cakları bu tei lifler Alman mütehas-
sısı Kul Abe'nin tekliflerine tama· 
men zıttır. Çorap fabrikaları 57 j 
geyçten daha aşağı geyçte makine. 
kullanılmasını istemektedirler. 

Bugün şehrimizde 54 fgerçten 
makine vardır. Bu suretle dünya. 
nm en ince çorapları memleketi
mizde yapılmalctadır. 

Çorapçılar 560 denyeden ince 
iplik kullanılmasını da teklif etmek
tedirler. Bu şekilde i~kli kadın 

~rapları bir hayli kalınlaşmıı ola· 
caktar. 

Fransız Cümhurr.eisi 
Belçikaya gidiyor 

Paris : 26 •· •· jour r•ıetesinin 
bildifditie göte, R~iticOmflor l.!.et>· 
run 17 veya 19 Temmuzda Betçi· 
kaya giderek 11.!i"ge su sergisini zi· 
yaret edeeektiı. Belçileı Kralı Leo· 
pokl tet>nın'un bu ziyareti esna· 
11nda kendisi de Liege'e giderek 
orıdı misafirini iatilibil ;edecektir . 

Program ) - Pi. ) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Solist ı- Pi.) 

19.15 Türk müziği (Karışık pr(lft 
ram) 

19.45 Türk müıiği {Halk türk~J( 
ri ve oyun havaları) ~ 

20.00 Memleket saat ayarı, ııjll 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Konuşma ( 
10.30 Türk Muriği (Klasik pfO • 

ram) ldate eöen: Mesut Cemil Atı~ 
ra Radyosu Köme Heyeti. 

1 S 'd"l ,şrt' - ...... - uzı ı P .,,. 
vi. 2 - Tanburi Ali - Suzidil bİ~ır 
ci besle Yar yıkıl<:iı. 3 c Tıı." t' 

ri Ali Suzıdil ikinci beste - BılSıl' 
dik yariki. 4 - Tanburi Ali .- :ıı· 
zidil amır semai - Kandi yaC!ı ıeb~ 
lo, 5 - . • . . . . - Ney tak5' ,.ıı 
6 - Nikoğos ata - Suzidil ş• 1ıP 
- Bir nigah eyle dilrüba. 1 >- ol 
cf. - Suzidil şarkı - Yanqık.Ç8 ,r• 
au suıad. 8- Ali ef. - Suzidıl ş ,_ 
kı - Her bir bakıfmda neşe ~u~d~3 
9 - Tanburi Ali :ef. - Suııi:fj~; 
rük se•ai - C:eyhun arayan. ~ 
· . . . . . - Suzidil 681 semaiS•• 

21.10 Konuşma 
21.2.S N~eli plaklar - R· &P 
21.10 Or)'cstra program111ın 

dimi. 11~ 
2~ .45 Müzik (Radyo Orkcsl' ~ 

- Şef : Hasan Ferıd Atnar) 1 ~~ 
Rimsky - Kor.sakow : Şeh'' _,ı' 
Senfonik aüit, op. 35 a) L;arf(': ,_,, 
estoso - Allegro non ı roppo ~,,. 
dantino - Allegro mollo c) A ıflol' 
te, quasi allegretto ç) Allegro 
to. 

1 
/ 

rl•' 22.30 Müzık (Opera aya 
Pi.) 
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ITAtYA 
Alman istilası altında 
Alman "gizli polis,, memurları 

bütün İtalyan vilayetlerine 
yayılmışlaröır 

Türk kuşu filomuzl 
Ankaraya döndü 

Ankara : 26 -a.a.- Memleket 
dahilinde:dörtbin kilometrelik bir tur 1 
Mya çıkan 11 tayyareden mürekkep , 
Türkkuşu filosu yapJıgi turnesini bü ~ 
yük bir muvaffakiyetle bitirmiş ve· 
dün etimesut tayyare ıneyd!.lnına in 

lıtila devam etmektedir. Mühim yarımadası dahilinde dt Hitler rejimi miş ve başvekil Dr. Refik Saydamt 
miktarda Alman "Gestapo,t polis teş tarafından teşkıl edilm iş hususi ame gazeteciler, hava korumu ve Türkku 
kilatına ait teknisiyen İtalya ya gel · le teşkilatının ithalidir. ~u mensuplarile kahıb~lık bir halk 
miştir. Gönderilen bu teknisyonl r Aususi bir imtiyazdan istifade kütlesi ta rafın dau karşı l anmıştır. 
Almanyada gayetle sıkı kurslara de eden bu ameleler şahsi menfaatleri Baş vel<i1imiz karşıladığı küçük kah 
vam ettirilmiş ve onlara kısmı siya icabı rejime sadık gorünmektedir. ramanlara safa geldjniz dedikten 
ai polis teşkilatının en moderin etüd Doktor, Hirl 'in müsteşar Tassira \ ve birer t birer ellerini sıktıktan 
leri ötr~tilmiştir. Bu polisler ltalya- ri ile vaki son görüşmesinde Alman sonra iki haftadır gözlerimiz üstü-

Mançuri hudu
dunda harp 

Yalnız iki gUnd• 56 Japon ve 
14 SovYet tayyare•I dU•IU 

Moskova : 26 a. a. - Harici 
Mogolistan ve Mançuri hududunda 
bir aydanberi mühim hava ve kara 
muharebeleri cereyan ettiği resmi 
bir tebliğde teyit edilmektedir. 

22 ve 24 haziranda cereyan e. 
den muharebeler esnasında 56 Ja \ 
pon, Mançuri V! 14 Moğol-Sov· 
yet tayyaresi düşürülmüştür. \ 

Fakir hısım 

En büyük sergüze~ tler .... Görülmemiş maceralar şahes ri .... 

Asri sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

O .... d duymadığınız heyecanı, tatmakt akıllara durgünlük veren bin 
mrunuz e k . . ti k b"" .. k y ld 
b. ' t gu-zeştleri görme ıçın mu a a en uyu macera ı ızı 

ır çeşı ser 

( Kenmaynard ) ın yarattığı 

( Esrar en giz 
Misilsiz eserini görünüz. 30 büyük kısım tekmili birden 

Dağ) 

Yaz tarifesi 
k Og. etm~n ve Talebelere 20 kuruc Balkon 25 uruş r 1

0 
v 

" kuruştur . 
Duhuliye 15 " • " 
DiKKAT : _ Sınema dahili ~-antilatör~er ve hususi tertibatla 

serinlcştırılmektedır 

Telefon Asri 
10773 

250 

da umum'i idart-nin en mühim mev· yaya guya sınıflarırı bir seviyeye gc nüzde seyahatinizi derin bir alaka 
kilerinde vazife almaktadırlart tirilmesi ve gençliğin en ağır bedeni ile ve çok yakından takip ettim ile- ----------------

Bunlar ltalyanın bütün vilayetle . mesai ya alıştırılma sı gayesi le teşkil ride daha kıymetli uçuşlar ve seya· 
rıne dağılmakta ,>rada İtalyan polis eailmiş olan mesai .kamplarına., ben· nııtlar yapacağınızdan emirıin de 
teşkilitır.ın)mürakabesini ele almakta zer bir takım l.:amplaım Jtalyada da mişdir. 

Almanya böyle olmak 
istemiyormuş 

ve bilhassa İtalya dahilinde mevcü. tesisi işinin mevzubahis olduğtı tah 

dieeti nkar edilmiyecek hale gelen mm 'edilmektedir. 17 18 d k • Essen : 26 '-a.a.- Mmta~a nas 
Anti faşis temayül ve hareketlerle f talya dahilnde Alman nüfuzu her ' Yaşın a 1 yona! sosyalist kongresi münasebeti 
sıkı bir mücadeleye girişmektedirler sahada kendini açıkça göstermekte • • ÇOCUKiar le propaganda nazırı Göbbels bir nu 

İlk ve en müstacel vazifeler her dir. iŞÇi tuk söylemiş ve dış siyaset ~abasın 
türlü vasıtalara muracaat suretiledir Her iki memleket maliy~·sinin daki Alman metalibatını tebarüz t"t-
ki bu hususta ellerinde selahiyeti va müşterek bir şekilde teşkilatlandırıl tirerek demiştir ki : 
sia mevcuttur. halkın mihver politi- :ınası ihtimalinden sık sık bahsedil Ankara:a.a.- iktisat Vekaletinden:lş ' Biz tabii hayat şartlarını istiyo 
kası aleyhindeki muhalefetini ezmek mektedir, kanununun onuncu maddesi mucibin 1 ruz. Biz Versailtes haksızlıklarının ı 
tir. Her ftalyan hudut mevkiinde ce sanayiden sayılan işlerde 2teden· tamirini istiyoruz. A vrupada ebedi 

30 Mayıs ve ı haziran tarihinde r Jtalyan şefle~inin l anla~ın~ birer Al- 1 beri gecelt"yin çalıştırılnı.akta hu- olarak f~kir bir hısım kalmamak az l 
nıilis tcJkilitı erkanıharbiye reisi ge man memur ıkam edılmış bulun· lunan 17- 18 yaşlarındakı kız ve mindeyiz. İşte takip ettiğimiz hedef 1 

neral Russo ile Alman polis teşki- maktadır. erkek çocuklarla her yaştaki kadın G"Lb 1 b 1 

t 
Ou e s, çen er siyasetinin boş 

!atı tefi eorıeral P.fefer Vilrlcnbrucli !Hattat beyne1J.m. ilci tdeJon hat j _çiler in eskisi gibi .gec. e işl erinde ld d • I o. u. ğuna a işaret ederek şöyle de· ı 
arasmda bu llCi askeri teşekkülün harp !arının tal ya dahılınden geçf'n kısım çal ıştırılmalarına verılmış olan umu mıştır . 
halin~e müşterelC hareketlt-rini temi 1 ıar.•. Hitl~rc.i memurların elinde ve mi izin l 7- 6 - 940 tari.hine kadar ı Al b manya ugün 1914 de olduğu 
ne yara)'acak tertibatın alınması hu- murakabesı altıııda bulunmaktadır' bır yıl daha gibi siyasetsiz değildir. 19J8 teşrini 
susunda ehemm"ıyetlı· mu"zakereler ol Bu hattın üzerinden yapıl a n bütün uzatılmışıır: 1 . · t k .. sanısı e errur etmiyecektir. Alman 
muştur. Malumdur kı" bu reı"im bir konuşmalar Alman gizli ı ol is teş - l~ bu umumi izin iktisat veka ·ıı · b. k • .. .. .. .. mı etı ır itle gibi Fühıerin mütte 

Tüm. Satın 
Reisliğinden: 

Alma Komisyonu 

1 

Cinıi Miktarı Muvakkat teminatı ihale tarhi 

Odun 680.000 765.- 10 i 939 saat 9 
Pazartesi 

600.000 1445.- 10-7·939 saat 10 
Kuru Ot da Pazartesi 

d k
. k • birliklerin ihtiyacı için kapalı zarfla eksiltme· 

1 - Adana a ı as er 1 k - d 
k 'h 1 . 24·6 939 cumartesi günü yapılması te arrur e en 

ye onulan ı a esı . ı ·k' k 1 · 
k d 

. ' 'kd larile muvakkat temmatları yazı ı ı ı a em me 
yu ar a cıns ve mı ar _ .. .. • .. d 2490 ı k 
vadda teklif edilen fiatlar pahalı goruldugun en .. s~yı ı . :nunun 

4n dd . .bince eksiltmeleri karşılarında gosterılen gun ve 
~ ıncı ma esı mucı . .. r 10789 

saatlarda pazarlıkla yapılacatı ılan olunu · 

umumi sderb~rlik halinde veya milli kilatı şefi Hiınmlerin servisin<; bağlı letı tarafın d an gorulecek tuzum tı; 1 fikan atkasınd d 

1 d l d 1 l 
a ır. 

kuvvetlerin muliarel:>tye iştirak ettik ve Lilhassa tesis e i miş İn eme zerine ba zı iş yerlerine bir ay evve ı 
leri sıralarda çıkabilecek herhangi postaları başına yerleştirilmiş Alman teblig edilerek ... geri alınabilir. lG ve ltalya Almanyadan .---------------------.-- ) 

bir halk hareke'tinden koıkmaktadır dinleyiciler tarrfından takip ve kont J daha aşa ğı yaştaki kız ve erkek iş ayrılmıyacakmı... Y eDİ çıkan kanur. Ve DIZ3ffi ar 
lar işte bu scbeble Almanya ve ltal-

1 
rol edilmektedirt ı çilerin her ne tarzda olursa ol~un 

ya cephe gerisini nezaret ve emni· ~u son günler zarfında İtalyan ) senayi işlerind e gece çalıştırılma -
yct altında tutabilmek vazifesini bu askeri teşkilatı içine Alman nüfuzu rı mutlak 5urctte yasaktır. 
iki teşekküle tevdi etmiş bulunmak- nun sokuluşu çok ileriye gitmiştir. 
tadrrlar. Bu noktada Reichın "'mlite Alman zabitini .sadece ltalyan kuv. 
hassısluıt. ltalyadaki meslektaşlarına vetleriııin harekatını kontrol ve ida 
çok şeyler ög· retel>ilecek vaziyette j ıe etmekle kalmamakta askere alın 

Tanklara karşı 

Yeni ve mUhlm bir sHah 
dirler. \ nıış efradın izinlerine bile karışmak-

Almanya adliye nazırı Hans Gü tadırlar. Vaşing t on : 26 a. a. - "~Army 
rtner beraberinde kalabalık bir cks ı Musolini ltalyasının koııışurn ve Ordonance " adındaki askeıi mec 

Münib : 26 a. a. - Hitler eski 
İtalyan muhariplerini kabul ede,-· 
keo söylediği nutukta Almanya ile 

ltaly~nın .h~def!erinin birliğini kay. 

1 Öetmı:;ı ve ıkı memleket arasındaki 
it~ifakı bozmak :teşebbüslerinin a . ı 
kını kalmağa mahkum olduğunu söy 
lem iştir. i 

Mahrukat Kanununun tatbikına 
dair nizamname 

2 
Kttrarname No: 1 ~028 

Neşri tarihi : 271511939 

1 

per ve memur k'ütlesile ltalyaya gel müttefıki Alınanyanın ne dereceye mua yeni sistem 37 miliın e lrf'lik An· 
,,f miştir. Bü ziyaretİA gayesi ltalyan ad kadar tahakkümü altına iirdiğini titank topu hakkıqda bir etlit neş· 

liyc teşkilatının Cermen prensiplerine göstert'n bir misal daha: retm ekt ı>d i r. 

Alfabemiz hakkında 
asılsız bir ha her 

1 ... Dünden artan · 

·•i' 

I• 

,~ 

göre tadili ~e ftalyan ceza kanununun halyanın Tiroılarda Alman teza 
yeni totaliter ce'Tliyetin icaplarına gö hüratını ne büyük bir şidde tl e men 
re değiştirilmesi uydurulması imka etmekte olduğu malumdur. Halbuki 
nının araşfırılınasıJır, geçenlerde ltalyan Tirolundaki Bol 

Duçe, doktor Gürtneri kabul e zono şehrinin beledi) e reisi almanca 
derken kendisine karşı hissettiği ha bilen ltalyan .avukatlar arasında bir 
ranlığı ifade etmiş ve ona bu dazife müsabaka imtihanı açmıştır. Bu im
.sinin ifasında hududwz bir salahiyet tihanda muvaffak olan avukatlar ad 
bahşetmiştir. liye teşkilatında mühim vazifelere 

Ayni zamanda Romayat Alman tayin edileceklerdi. 1 
iş teşkilatı şefi doktor Konstııntin Böylece almanca bilı n ve alman 
Hicri de gelmiştir . Bu ziyan~t yekna kültürünün tesiri altında buh.:nan 
zarda zannedılc crği kadar ehemmiye avukatların seçilmesini Berfin iste· 
siz bir ziynet değildir. Bu ziyarttın mişti . Roma bu emre karşı geleme. 
gayesi ltalyan işçi iğ inden Almanya- di. 
nın zirai ve sınai sahalarında istifade 
imkanlarının araştırılmasıdır. Bugüne 

kader Al k - ı-ı · b b k • . man oyu erının oş ıra Amerıka bu sene Japon-
tığı yerleri doldurmak üzere ltalya 
dan sadece köylü celbedilmşi Alman yaya ne kadar tayyare 
yaya gönderilen köylü adedi bu se satm1ş? 
ne otuz iki bine baliğ' olmaktadır. 
Şimdiden ~onra Lu köülü zümrf'\sİne 
mütahassıs işçi kafileleride ilhak edi 
leccktir. 

~u. suretle bu işçilerinde Alman 
sınaı aıstemlerine intiba&ı:ları t,. . 

d .
1 

._ • .., mın 
e ı Ci:CKlır. 

Bu ziyafetin ikinci gayesi, ltalya 

----~:---------------23 00 Son ajans habcarlcr z 
· il k • ıraat, 

h 
... tahv at, •mbryo n k es il•" ) u ut 
ası (1iyat 

bors 20 Müzik (C .zband) P 1) 

23· 24 Yarınki proıram z,.ss-

Vaşington: 26 a:a. - Ticaret 
nezareti 1939 sen ~sin in ilk beş ayı· 
zarfında ihraç edilen Am~ri~an tay 
yarelerile bava malzemesi hakkinda 
bir istatistik nt!şretmiştir. Göşterilen 
rakamlara nazaran ihracat mikdarı 
38 milyon 237.054 doları bulmak· 
tadır Bu "kd 19'-'8 . • • mı aı, ~.., senesının 
ayni d . 
1 1 

d cvresıne n. zaran yüzde 31 
aza ır. 

Bu rn·k 
lasını J 1 tarın bır milycmdan faz. 
kil ctrn apkon~aya Y••pılan ihracat teş 

c tcaır. 

Bu topun mermisi 800 metre 
mesafede1ı 38 milimetrelik bir zırhı 
delrn ı>ktedir. Çok kullanışlı olan bu 1 
top ancak 408 kilo ağırlığındadır . 
13 u topla rın iıcdefı lspa yada olduğu 
gibi kitle halind~ yapılac tık . Tank ı 
hücumla rını kırm aktır . 

Ankara : 26 (A A) - Mtiarif 
vekaletind'n : Türk alfabesinin ta· 
dili hususinin düşünülmediğini ve 
bu yolda her h:rngi bir teşebbüsün 
mevzubahis olmadığını beyana Ana
dolu ajansı ml"zundur 

Ateşli Aşk Şark ıl a rı Ve Yanık ..: aze1lerle süslü 

Ramone Novarro'nın 
EMSALS İZ TRı\\S iLİ 

• 
BUyük ve Harlkulade Şark Fllml 

1 

azlık Sinemada ı 
_Dün Akşamdan beri Göste rilmekte 12 1 

görülmemiş bfr :muvaffakiyet kazanmaktadı r . 1 

Sıcakkanlı l3ir Bedt vi Ştyhiniıı Heyecanlı ve ihtiraslı Aşk Macerasını 
canlctndıran Bu Müstesna Çöl filmi bila istiına Bütün halkımızın 

Büyük taledir ve tt·veccühlerini kazanmaktadır 

Filmin JV\u .. ilti Kısmını idnrl· etlen : CEVDET KOZAN 
!?nrkı v e G:ızdlcı·i Oku.' .uı : MUSTAFA ÇAÖLAR 

DİKKAT Kalabalığa me) dan verilmemesi ıçın 
Bilet lcrinizi erken aldırınız ... 

10786 

kat Kanununun birinci madd,esile yakılması mec
Madde 9 - Mahr.u tutuşturulması için, çıra, odunt tahtd parçası ya· 

buri tutulan m11ddelerınf d k kabuğu pa-nuk kozası ve emsali artıklar 
hud yerine göre talaşt ın r I ' 

dde olarak kullanr ır. 
tutuşturucu ma ddede yazılı tutuşturucu maddeler yalnız 

Madde 10 --:: 9 uncu k::ı. birlikte olarak aşağıdaki nisbet dahilinde 
yıkılması mecburı mahru 

kullanılır. 
Tabii antrasit kömüründe ) 
Kok • ) 

Yarı kok • / 
100 kiloda 20 kilo tutuşturucu 

madde. 
Taş • 
Ve briketlerinde ) 100 kiloda 15 kilo tutuşturucu 

" -· d ) Linyit kömurun e ) madde. 

madde miktarı muayyen nisbcti geçme 
M dd 1 1 - Tutuşturucu 1 1 bT a e . rkt karışık olarak da kul anı C' 1 ır. 

mek üzere bir kaçı b~r ı ke Mahrukat Kanununun tatbik edildiği yerlerde 
M dd 12 - Etıban ' · · ·ık ·k· · f d b" a e . . h takvim seneıının ı ı ı ayı zar ırı a ır rapor 

elde edilen netıcelerı e.r . . 
· ı fk . d V kilr.tine bıldırır. 1 e hsa e · h kat Kanununa göre yapılan ve Devlet Şurasınca 

M dd 13 - Ma ru · R • G d · 'h" a e . amenin hükümh:rı esmı azete e neşrı tarı ın -.. ··ı .. lan bu nııamn goru muş o ba lar 
den itibaren yürüm

8
ete. ~na~e hükümlerini icra Vekilleri Heyeti yürü 

Madde 14 - u nııa 

tür. (SON) 

Orman İşletme Talimatnamesi 
l 

Devlet Orman işletmesi; amenajman planlarına ve iktisa· 
Madde - k 1 d h·ı· d k •· ki. 1 

d~ . " işletme mınta a arı a ı ın e at ıyat, na ıyat a ım sa-
ı ıcapları gore . .d k 

t 

" 

fidanlıklar tesıs ve ı ame etme , ağaçlandırma yapma, a • 
ım yapma , k h , . · · 
ğaç hastahkfarilc mücadelede b~lunma , er nev ı amcl ıyat t tathırat, test· 
at ve in aat ile tamirat ve bu ışlere müteallik ve bu işlerin teminine 

ş . . b k 
aatuf bütün muamelat ve mesaıyı aşarma tır. 

(Sonu Var) 9583 
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Südün kayma~ını 

1Clm<lmcn c ı karır 

. 
Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

~ . . ... Bürücek 'talebel!ve öğ
retmen ~kampı:Direktör-., 
lüğünden: ~· ... -.=. .:! .. ··-

1 - Kampa ayın yirmi ıek i 
zinde çıkılacaktır. 

2 - Ücretli talebe kaydı 27.6 
939 akşamı bitecektir. 

3 - Talebeden d~rs ve iaşe ve 
ibate ücreti olarak 14 lira alına

caktır. 
4 - ôtretmen, öğr~tmen ço -

cukları ve yardım cemiyetlerinin 
gönderecekleri çocuklar için tenzi
lat yapılacaktır. 

5 - Müracaat yeri Seyhan 
okulu~ur. 10781 

3-3 

Hizmetçi aranıyor 
Adana - Mersin ve havalisi Aca1ltası 

Adanada hükumet caddesinde 
Evde çalışmak üzere bir hiz 

metçi kadın aranmaktadır . iste· 

68 Ömer Başeğmez ticarethanesi yenler idarehanemize müracaat 
etsinler . C. 

Nafia Vekaletinden • 
• 

361 1 numaralı kanunun muvakkat 1 inci maddesi mucibince mülga 
" Nafia fo'en mektebi" mezunu olup halen bilumum Devlet Devairi B~· 
lediyeler veya bunlara bağlı mües~eselerde maaş veya Üctttle müstah· 
dem bulunanlarla serbest çalışanlara dahi 12-12- 936 tarihinde "40 .. 
yaşını ikmal etmemiş olmak ve Mühendislik tahsiline kabiliyetli görülmek 
şart i le teknik okulunda açılmış olan Mühendislik kurslarına ~evam hakkı 
bahşolduğuna nazaran alakadarların Lu haktan istifade edebilmeleri için 
yine mezkur maddenin sarahatı veçhilc 31- 12- 939 tarihine kadar Nafia 
Vekaletine yazı ile müracaat etmeleri aksi takdirde kursa devam hak
larının zail olaca~ını ilan olunur. (2503) 27,6 - 10,8-20,9 10790 

80t0n resimleriniz 

böyle olur 

• 

"KODAK VERIKROM" 28° ile 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

1 
Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 

11 VERIKROM 1' muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları 
"VERIKROM" aynen çeker 

Gölgelerdeki bütün detayları 
11 VERIKROM" aynen alır 

t<apalı , bulutlu, yağmurlu , karlı havalarda 
"VERIKROM" la muvaffak olursunuz 

Poz müddetinde aldanmıssanız 9 

' 11 VERİKROM" hatanızı düzeltir 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERİKROM" a emniyet edebilirsiniz 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELİR 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyojlu, İstanbui 

8 poz da güzel 
" 

İ LZEE za.w MIS!Oı;c;:tı :=::z:ı 

; 

Malatya bez ve iplik fabrikaları Türk Anonim şir
keti Adana Mensucat fabrikası müdürlüğünden : 

Vilayet Hukuk işleri müdürlüğünün 10-9-938 tarih ve 1690 aayılı 
tezkirelerile istimlak kararnamesinin 13 üncü maddesi mucibince aşatıda 
cins ve mikdarı ve takdir olunan bedeli ve sahibinin adı yazılı gayri men· 
kul fabrikamızca istimlak olunacağından, sahibinin bir hafta zarfında fab· 
rikamız müdürlüA"üne müracaat etmesi lüzumu ilan olunur .10791 27-29 

istimlaki • istimlak olunan mülkün bedel mikdarı Sahibinin 
yapan daire cınsı parsel No. Lira metre murabbaı adı 

Malatya bez Arsa 52-154 74,70 249 Cafer fşisat 
ve iplik Fab· 
rikası 

T. iŞ BANKASI' nın 
ikramiye planı 

1 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, l Eylül, 

l f t<inciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

t Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • !).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 yatırrnakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de d~ncmiş olursunuz 10661 

Acıderedeki içme Ma
den suyu açıldı 

Her gün Misis Acı dere istasyonuna .. 
tren gider gelir uç 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 
3-10 10785 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Haatalaı ını Abidin paşa caddCJin<.le Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında htrgün sabahlt:yin saat 12- 8, ökleden sonra 

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

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçt 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için ) 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarındaf1 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane tl"şı ı 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak içiıı 

Birkaç gününüzü burada geçiriniı 
J Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksın~ 

J Tarif eye bakınız 
Lira 

ı 

1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Bir gecellk tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 

yatak ücreti 

Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksın•• 

Çiftehan K apllcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 31 

Seyhan Kültür Di,.ektör- 1 Adanit Belediye Riyase' 
lüğiinden : 1 tinden ~ 

lıkoku:ı .. , için s"tın alınAcak olan 
ht her tonu 32 lira ınuh:tınml'n be 
cil"llı 12 ton kok kömürü ile kilosu 
4 kuru~ muhammen btdeli ; ( 4000) 
~ilo mangal kömürünün ve kilo~u 

( 1,5 ) kuruşu muhammtn bedelli 
( 15000 ) kilo sobalık çam odunu 
nun 29- 6-1939 perşembe günü 
saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. istek· 
!ilerin yüzde yedi buçuk teminat 1

1 

makbuzu ile ihale günü ve saatinde 
vilayet daimi encümeninde hazır bul· . 
unmaları, Şartnamesini görmek için 
de her gün Kültür Direktörlü~üne 

başvurmalan ilan olunur. 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemmel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Buz 
Fennin son tekamül eseri olan 

soğuk h a v a buz dolaplarını 
Hüseyin Resmi 
T e c i m evinde bulabilirsiniz . 
Fiat ehven,şerait müsaittir.Telefon 
ve elektrik malzemeleri bulunur , 
tesisat yaptmhr . 10763 

5-6 g. a. 

Bdediy~ uhıtl\ mcmıulıuı iı/ 
otuz ç ft.1 fotin yapıırılacakıır. 

Fotinlerin muhdmmrn lledl':li 1 

lıradır. 

lhalui temmuzun üçtincii p•ı'' 
lesi günü sa:.t onda belediye erıd' 
meninde yattılacakter. 

Nürnune ve şartnamesi yazı il 
müdürlüğündedir. Arzu edenler it" 
gün oradan görebilirler. 

isteklilerin mezkıir gün ve ti 
te belediye encümenine müracı•tJ11 rı ilan olunur. 10 

27 - 29 - 1 

Umumi neşriyat müdürd 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü 111atb,,,. 


