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Antakya halkevinde 

Çok heyecanlı ve 
yapılan tören 

sevinçli oldu 
Londra : - a. a. - Dün Avam 

Kamıruanda bir süale cevap veren 
Butler, Japon kıtalarının 22 Haziranda 
Svatov'un işgalini tamamladıklarını 
beyan etmiştir. Bu şehirde bulunan 
bütün fngiliz tebaası sat ve salim
dir. lngiliı: 1icare~ gemilerinin vazi· 
yeti henüz karanlık ise de lngmz de· 
niı. makamları deniz ticareti nakliya· 
lınm normal bir şekilde temini için 
ellerinden geleni yapmaktadırlar. 

i Hatayı mı Şereflendirecekler? j 
! i 
i Vakit gazetesinden : . . .. .. ! 
! M hterem C·Jmhurreısımız ismet lnonu Ana- ! 
• u f• d. 1 • vata a kavuşan Hatayı şere ıen ırecek erdir. Tah-! 

( 

~ Mil1i Şefin Ha- ~ 
taylılara cevabı ~ 

( 

" Bu yurt tarihir doğduğu gündenberi Türkün 
bayrağı ile gölgelendi . Ebede kadar gene 

O bayrağın gölgesinde kalacaklar ,, 

; min :dildiğine göre, Milli Şefin bu seyahatı bir ! 
! a k da sonra vukubulacaktır. Hatay Türkleri t 
1 y a r k · · · d"d b • ! bu mesut günü kutlama ıçın şım ı en ayram i 
i hazırlıkları yapmaktadırlar. ! 

( 

Antakya : 27 - a. a. - ' 
Hatay'm anavatana kavuş 
ması dolayısile ç e k 1 1 e n 

mınnet ve ,ukran telgraf -
lar1na Mllll Şef lnllnU tu 
auretle mukabelede butun 
mu,ıardır: 

Tayfur Sökmen Antalya 
Saylavı: 

ANTAKYA 

Aziz Hatay'm anavatana 
kavu,maaı aevlncl bUyUk 
ve derindir • Bu meaut ne 
ticeye ulafmaaında unu· ( 

tulmaz hizmet hl••elerl olan ,~ 
sayan Hataylıları ve •izi ~ 

Londra : 27 - a. a. - Rahriye 
intcllıgence scrviceinin eski şefi Vis 
Amir.ıl C. V. Usborne, büyük Okya· 

ııusuıı mlıdafa:ısına dair bir nutuk söy-
1 ınış \'C bu nutuk, radyo ile ncşre
d m Şlır • 

Munı.ıih:} h, bu nutkunda ezcümle 
deınışlir' ki: 

lngıllere ile japonya arasında 

lıir harp rnhııru takdir:nde Çin mu
kavemetinin artacağına ve japonyanın 
takati tükenip inhızama uğrayacağın<
kaniiııı . 

Hatip, Jng:ıtcre, f ransa ve Ame
nkn m~rahlıaslarır.dan mürekkep ol· 
ınak uzere Uzakşarkta bir Üçler 
meclisi ihdası teklifinde bulunmuştur 
Bu meclis, Japonyay:ı notalar vere: 

• • . ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-·-· ·~ .... ,..~ ........ ~·-·-
SOVYET _ INGILtZ • FRANSIZ ANLAŞMASI 

Moskova müzake .. elerinde ileriye 
doğru büyük bir adım atıldı 

Alman ve İtalyanlar harpden ziyade mali 
ve ikdisadi balukadan korkuyorlarmış 

~ 
muhabbetle anar hararetle ~ 
tebrik ederim • ~ 

Hatayhl•r bir ••nllk e9nll•nda 

Ct•ktlr. Japonya, bu notalara ehem
miyet vermemek cesaretini göstere
miyecek tir . Zira japonyanın böyle 
bir koalisyona meydan okumasına 
imkan yoktur. 

Londra : 27 (Radyo) - Selihi· 
yettar menbadan:verilen haberl~r gö 
re Moskov ıdaki lngiliz sefaretınden 
uıun bir rapor gelmiştir. 

Teıııin olundukuna göre dün ak 
şanı lngiltere tarafından stran ve seed· 

se gönderilen talimatın Sovyet hüku 
metini tatmin eylemektedir. 

, 

Moğolistanda hır ha-
1 

va muharebesı oldu 

Sovyetler 25 Ja
pon tayyaresi 
düşürdüler 

Moskova : 37 (a a.) - "Tas A· 
janı.ından" Moğolistan halk cünıhuri· 
Y"li dahilindeki Morıgol - Sovyet 
kıtaatı erkanıtıarbiyesinin almış oldu
ğu malumata nazaran liO Japon avcı 
tayyaresi, 26 Haıiranda buir gölü 
mıntıkasında hududu tecavüz etmiş· 
lcrdir. 

Mogolistan cümhuriyeti arazisin
de bir hava muharebesi vukua gel
mış o,;e bu muhaı<.beye Mondruyba 
yakınında Sovyeılerle Mongollar.n 50 
lcıyyarcsi ıştirak etmiştir. 

iki saat "ııdıır devam eden şid
detli bir miicAdcleden sonra Japon 
lı:ıyyaı eler i kaçmış ve Mongol -Sov
ycl tayyarı:lcri tarJfından Gantı:hjour 
mıntaka .. ınıı k.ıdar ta!..ip edilmişlır. 

25 jrlpon tayyaresi tahrih edil
miştir. 1 

! 
• 1 

lngiliz bahriyelileri- i 
nin senelik izinleri , 

1 

Geri bırakıldı 

Londra; 27 a a. - Amiıallık 
makamı bildiriyor: 

Antakya : 71 a a. - Hatayın kur 
tuluşunun ilk tesit merasimi bugün 
halkevindc yapılmıştır· Merasimde 
Antalya mebusu Tayfur Sökmen, al
bay Şükrü Kanatlı, :mebuslarımizdcın 
Rahmi Apak ve Cevdet Kerim ince
dayı, Antep mebusu Doktor Abd ur• 
rahman Melek, Baş konsoloııumuz 

Denli, Abdülgani Tür km en, Parli ve 
halkevi başkanları, parti idare heyeti 
üyeleri, jandi\rma umum kumandanı 
\'e yüzlerce halaylı hazır bulunmuş· 

lardır, Binanın önünde ,izciler yer al. 
mışlardı. Halkevinin etrafında da bin 
)erce halk toplanmış :bulunuyordu. 
Merasime halkevi gençleri :tarafından 
çalınan istiklal marşı ile başlanılmış 

bundan sonra bir konser verilmiştir. 

Konseri müteakih balkona çıkılmış 

burada halkevi adına :Remzi Siboz 
hrllka hitaben bir nutuk söylemiştir. 

Remzi Siboz nutkunda demiştir ki : 
Bu yurt tarihin doğdufu günden

beri türkün bayrağı l ile gölgelendi. 
Ebede kadar yine o bayrağın gölge· 
sinde kalacıtklır. Onu bu mazhariyet· 
ten mahrum etmcke yeltenenler hü· 
srana ugrarlar. 

Halayın kurlulullu 5 temmuz ~38 
ordumu1.un liala)ıı ıı~ık tufiırıı g bi 

İzmir fuarı ıçin 
Hazırlıklar 

lzmir : 'J.7 a a. - Eritcrnasyo· 
nal fuarın açılma zamanının yaklaş 
ması dolayısiyle belediye şehrin bü., 
tün otel, gazino ve lokantalarını sıkı 

bir kontrol altına almış ve tarifeleri 
yeniden gözden geçirmeğe başlamış 

tır, Dün akşam belediyede reis Dr. 

Behçet Uz't•n başkanlığında belediye 

ve fuar. mühtndislerinin iştirakiylr: 
yapılan hir toplantıda, fuar işleri 

Anavatan filosuna mensub ge 
milerin kızağa çekilmesi ve havuz
lanması için bu gemilerin mürette. 

batına verilen normal yaz izinleri 
devresinin ileri alınarak temmuz 

:t!m~ ~~sadüf ettirilmesine karar ve· 
ralmıştar. Bu •urotle don anmama. 

1 

tetkik olunmuş ve mühendislerin bir 

kısmı belediye reisi ile birlikte kül 1 
Hirpark'a giderek inşaatı tetkik etmiş 

leı dir. F u:ırın devam eddce~i 3 l gün 1 
zar.fında .izmirde yapılacak eğlence· 1 
lerı teshıt ıle meşgul olan komisyon 
da- Protramım haırrlam1Şhr. fzmir'e ı 
::-'~le ziyaretcilf'r bu 31 günün 
~ darder aaatini de nrıe ve zevk 
ca1cı.,... aeçirecelt eflencelu bula· 1 
~ ~ 26 •aoatoa ve 9 e,lül ge 

1 

manavralara ... a •l&a•toad 
... 1can. elde •dilm'- ol alcyaptlmaaı 

.. •ca tar 
Bu karar Ozerine ı.-.ır · 

rının temmusda , ....... ,._ az lilola 
r baza ziyaretleria4ea 1..&~~"•· re . . _..... •• 

geçil1111ıt1r • 
vaı 

(-ler ıırnan •led~tloe •C 
da tertıp 1 en hlıf 

hıfta51n ne yapıl1D11YM ... 
bu se 

tası,. 

~a yapıl.ak et· ,....._le oleealc ye 
ecleoektit. 

aktığı gün tahakkuk elmişti. Bu yur 
dun yirmi yıl bir hasreti vardı. Oda 
ay yıldıza duyduğu derin hicran ve 
işliyaktı. 

Bugün arıık ay yıldızımızın nuru 
altmda önümuzde ; çılan i'Cniş ufka, 
rdah ve saadet ufkuna koşacafıı. yir 
mi yıı ayrı kalmanın iıdirabını ve 

. Hal•p~ ~~ponya ile harp vukuu 
halınde Çın ın otomatik surette 1 • 
gilterenin müttefiki olaca~ını b n • • • cs eyan 
etmıetır . 
. Çinlilere demiryolu ile,hava yolu 

1 ıle yardım etmek pek kolaydır.Fakat 
Japonya ile lngiltere aralarındaki ihti· 
lifı doslcine bir surette halletmek 
ıırzusundadnlar • 

iştiyakını Atatürk'ün açtığı nurlu 1 
ufuklara koşarak teJafi edecekiz. Bize --------------

Londra Moskovaya gönderilece~ 
yeni talimat üzeJine Molotof la yanı· 
den müzakerelere başlanacaktır. 

Paris : 27 -a.a.- Butün gazeteler 
Sovyet tekliflerinir lngilteı e tarafından 
kabu1ü ile Moakova müzakerelerinin 
ileriye büyük bir adtm attıgını yaz
maktadır. 

]our gazetesi bu hususta aşağıda 
ki izahatı vt-rmektedir. 

bugünü idrak ettiren büyük atamızın A ik 
az~z !uhu şad olsun. Milli şef l .. met mer ft bitaraflık k80Uft0• 
İnonu çoı... yaşasın, bu davada çalışan 

büyü~leri~iz var oısun. DUO tadili etrafında miicadele 
Sureklı alkışlarla karşılanan bu 

nu_tk~ müteakib meruime son veril· j 
mıştır. ı H • • . .1. d 

Halkın büyük sevinc:i her an art. afJCJye nezareti kongrenin tatl 10 en 
maktadır. Şehir baştan başa bayrak· 1 } b 
larımızla donalılmıştır. "Asıl büyük kur eve U meselenin hallini israrla istiyor• 
tuluş bayramı temmuzda yapılacal\ır. 
Bayram i~in:hazırlıklar devam ediyor. 

Antakya : 27 : a.a. - Antebin 
dinar spor kulübündtJI bir grub şeh· 
rimize gelmiş ve halkevi tarafından 

misafır edilmiştir. Gruh bu gece bir 
kavuk devrıldı .. piye,c;inı tcmıııl 
edecektir. 

İşçi Kadınların 
ve çocukların 

• • gece mesaısı 

lktısat Vekaletinden tebliğ edil· 
miştir: 

iş kanununun 3 üncü maddesi 
mucibiııe sanayiden sayılan işlerde 

ötetenberi geceleyin çalıştırılmakta 
bı:lunan 17 - 18 yaşlarındaki kız 
ve erkek çocuklarla her yaştaki ka 

dm i~çilerin eski~i gibi gece işlerin· 
de çalıştırılmalarına, 50 inci madde 

nin ikinci bendi hükmüne tevfikan 

umumi izin verilmiş ve keyfiyet A 
nadolu ajan8ı vasıtasiyle l 7.6. 1937 
ve 1 O 6. 1939 tarihli gazetelerde 
"Resmi tebliğ" surctirıde neşredil 
mis idi. 

Bu izin 
17.6. 1940 
etmek üzere 
tir. 

aynı hükme istinaden 
tarihine kadar devam 
bir yıl daha uzatılmıı· 

işbu atnami izin, ltcııaat Velcileti 
taraf mdan •örülecek 1Gzo1t1 Gzeri 
ne bazı iş yerlerme bir •1 evvel 
teblit edilerek - ~eti allaabilir. l 

IHT A'R : 16 ve daha •ı•lt yq· 
taki ISıs ve erlcelc itçileria her ne 

Matbuat umumiyetle tadil taraftarı 

Vaşingtsn: 27 a.a.
Hariciyc nezareti, bilhas
sa nıali sahada halle-
dilmesi lazııngc!en hnrici 
sıyaset ıneseldeıinin ehem 
ıniyctiıw rağmt'n kong· 

re tatil devresine girme
den evvel bitaraflık kanu
nunun tadil edilmesini 
gittikçe aı tan bir israrla 
talep etmektedir. 

iyi haber alan ınalı-
f ,llerdc söy' eııdigine göı e 
kongre bu hususta bir 
karar ittihaz etmeden ta
til devresine girdi~ tak 
dirde Rousvelt, bir karar 
istihsal etmek üzere kon
greyi derhal fevkalade 
olarak toplannıağa davet 
edecektir. 

B. Ruzvelt kırmızı derllll•r•n baflılı il• 

Mümessiller meclisinin Blom pro· 
jesini kabul edeceği siyasi mahfillerde 
tahmin edilmekte ise de ayan mecli
tinin bu hususta ne gibi bir tanı ha
reket ittihaz edeceği h nüz malüm 
değildir. 

Dahili siyaset mülahaıalan müza· 
kerelerde bedbinlik hr.vası yaratmakta 
berdevamdır. lnfiratcılar, Avrupada 
patlıyecak bir harbe Amerikanın mani 
olamıyacatı nazariyesine istinad et· 
mektedirler. Bunlann baıhca düıünce· 
si Amerikanın muhtemel bir harbe lı· 
tirak ctmntne mAni olmaktır. Bitaraf. 
lak kanununun tadiline taraftar olanlar 
fnptere ile Fransanın Amerikayı mad. 

1- lngiliz hükümeti bRltı\c. dev· 
Jetleri garantisinin Polonyayı, Romya 
ve Yunanhıtan garantileri derecesinde 
tam ve otomatik olmasına muvafaka 

etmiştir. Baltık cümkuriyetlerine karşı 
dogrudan noğruya veya dolayisiyle 
teveccüh edebilecek tehdid takdirinde 
karşılıklı yardım sistemini horekete 
getirmek kararını verkemte Sovyctlcr 
birliti serbest blrakılmaktad1r. 

2- Hatta üç Baltık devletinin di 
ter bfoş devletle birlikte üçler muahe
desine rabtolunacak prolokol veya 
mektuplarda 7.ikredilmesi bile mevzu 

bahistir. 
Figaro gazetesi şöyle diyor. 

Bertin ve Roma ihatanın askeri ha 
kikatına inanmıyorlarBB da yalnız Jn
gilterenin siyasi. mali ve bahri kud· 
reti ile tahakkuk edebilecek hatta ili 
nı harpsız ekonomik ablokadan kor· 
kuyorlar. işle Rus işinin iç yüzü Ber 
linin Moskovaya yaptık• avanslar, Ro 
manın Moskovay:t gösterdiği şayını 
hayret nezaket hep ekonomik abluka 
dairesinin şarkta kapanmasına mani 
olınak içindir. diğer tarafdan Mosko 
vn lıukü nelı de garnrıti edilen Polon 
ytı ve Romanya sayesinde kendisinin 
uı.ılıfuz ol<full'ııııu gordüğ'ünden ve mih 
\'CI dcvleılerınııı tekliflerini tartarak 
kl ııd nı .ığrr satmak ve azami istifade 
lı işi temin eıınek istiyor fakııl hu is·_ 
tıi.ıdeiı iş Lasit bır ekonomik abluka 
H~ ,ı Ull umumi har b takdirinde hep 
lıır değildir. 

Epuquc ga1clcsı de diyor ki : 
Anknı a ile oldu~u gibi Mosko

' a ılc de b'ran evvel müzakereler 
netlcelendirilsin, Fakat Polonyayı da 
unutmamak lazımdır. Göbbels nu
tukları neler ha7.ırlandıkı hakkında 
hıı,: bir şüphe bırakmı)Or . .fylonyaya 
silah, levazım. pnra ve mukadderatın 
onunla birleştirmiş olan bütün devlet
lerin yardımı lazımdır. 



Alman istilisı altında 
1
, ~, 

nç habeıroeır p ·r a g , ........................ l ....... ilıiım ............................... ı , 

12 Köyümüzde Orman tilimatnamesi 
Mektep binası yapılacak 50,000 Çek hapse

dlldl. 8unl11rm 11r11-

smda aiti ya,anda 
çocuklar da var • Vatanperver gizli 

cemiyetleri 

Önümüzdeki ders yılı köylerde 
plana uygun okul binası yapılması 
için vaziyet kültür direktörlüğünce 
incelenmiştir. 24 köyde okul binası 

Bu talimatnameye göre "Devlet Or
man işletmesi,, nin vazifeleri 

Pariste çıkan [ Pari - Suar ] 
gazetesinin hususi surette Praga 
gönderdiği muhabirinin mektubun 
dan aldığımız ehemmiyetli kısım

la rı aşağıya naklediyoruz : 
" istasyonlar, oteller , kahveler 

Alman polisinin en ~ıkı kontrolü al 
tın fa hulunan yerlerdir. Ve hic bir 
Çek bu yerlerde bir ecnebinin re
fakatinJ(' görülmeyi arzu ('tmemrk
tedir. Ayni ihtiyatkarlığın neticesi 
olarak tdefonda konuşurken yalnız 
Çekçe kanuşınanız rica ediliyor. 

Prag sokaklarında gezmeğe baş 
lar başlamaz ilk defa inseınm dik
kat nazarını çeken şey tebeşir , kö 
mür veya bıçakla divarlara ağaç

lara yazılmış ve kazılmış olan şu 

harflerdir : 

V. R. A. H. 
Fılhakika Almanların bu yazıya 

hiç ehemmiyet verdikleri yoktur . 
Çünkü Çek lisanında Führer ma 
nasına gelen kelime bir H harfile 
başlamaktadır. Binaenaleyh bu dört 
harf ilk bakışta : 

Rayş Führeri Adolf Hitler 
Cümlesini ifade ediyor. Halbuki 

eğer harflNio aralarındaki noktalar 
nazarı iti baıa alınmadan okunacak 
olursa " Vrah " kelimesi meydana 
çıkmaktadır ki; Çek lisanında ( Ka
til ) demektir. 

* * 
Bir kırtasiye mağazasına girerek 

kartpostal alıyor om. V c 50 marklık 
bir ban"not uzatı yorum . Mağaza 
sahibi büyük bir nezaketle üstünü 
verecek bozuk parası olmadığı için 
reddediyor . · 

Bunun üzerine yanımda bulunan 
Çt k arkadaşım cebinden bir mark 
çıkararak mağaza sahibine veri · 
yor. 

Bunun üze ıine adamın kaşları 

çatılıyor ve hiddetli bir sesle : 
- Ben bu domuz icadını ka 

bul edemem. Diyor. 
Anlıyorum ki, Çekler aralarında 

a lış ver iş ederken ancak milli pa · 
raları olan kuronu kabul ediyor 
lar. 

• • 
- Sokakta meşhur bir Ayyaş 

iki Alman neferinin farkasına düş
müş mütemadiyen bağırıyor: 

- Canım kardeşlrriml Bizim 
memlekete gelmek çok kolaydır 

amma, çıkması imkansızdır. 

Alman neferleri bu sözlerden 
bir şey anlamadığı gibi .ben de 
sarhoş saçması zannediyorum. Fa
kat yanımdaki Çek arkadaşım izah 
ediyor: 

- " Bu şu demı> kt i r ki; saati. 
gc ldi~i zaman bu memlt ketten bir 
tek Alman sağ çıkmıyaca ktır. Çün · 
kii; bu saat çalar çalmaz her Çek 
bir Alman öldürmeğe yemin et
miştir. 

Filhakika gizli bir parola ku· 
laktan kulağa dolaşmaktadır Me- "' 
sela : li ı tlerin doğum y,ldonümü 
kutlandığı gün bütün Prag halkı 
hir emir alınış gibi yığın yığın Çek 
mechul askerinin mezarına koşmuş 
ve çiçekle doldurmuştur. Akşam 

olduğu zaman toplanan bu çiçek 
yığınlarının şu cümleyi teşkil <. ttiği 

görülmliştür : • 
"Hakikat muzaffer olacaktır .. ,. . ... 
Almanların Çeklere verdikleri 

basit ve kü çük haklar arasında kül· 

türel bir muhtariyet de zikir edile bulunmadığı ve bunlardan 12 köyde 
bilir. Bunun için diı ki Çekler asır yeni bina yapılması ve geri kalan 

2 7iG2 sayılı kararname ile 
meriyete .konulmuş olan "Ürman 
işletme talimatnamesi,, nin meriyet· 
ten kaldırılarak yerine yeni kabul 
edilen talimatname hükümlerinin 
tatbik olunması alakadarlara bil· 
dirilmiştir. 

!arca evvel yaşamış milli şairleıinin 12 sindede bu yıl için kira ile temi· 
ediplerinin yıl dönümlerini kutlamak ni düşünülmektedir. Hususi idare 
da ve bu suretle milli heyecanın ifa büdçcsinde köy okullarına yardım 
Jesİne vesile bulunmaktadırlar. Fil- olarak konulan 2500 liradan 2000 
hakika halkın büyük bir kısmı l:.ü şa lirası bazı köylere 500 lira verilmek 
ir ve ediplerin adlarını bile tanımı- suretiyle yeni yapılaçak köy okul· 
yarlar. Fakat her yıl dönümünü ad· Jarına yardımda buıurıulması muh· 

Yeni talimatnameye göre dev· 
let orman işletmesi vazifeleri, ame 
nejman planların ve iktisadi icapla 
ra göre işletme mmtakalan dahilin
de katiyat, nakliyat, alım satım 

yapmak, fidanlıklar tesis ve idame 
etmek, ağaçlandırma yapmak, ağaç 
hastahklarile mücadelede bulunmak, 
her nevi ameliyat, tathirat, tesisat 
ve inşaat ile tamirat ve bu işlere 
müteallik ve bu işlerin teminine 
matuf bütün muamelat ve mesaiyi 
başarmaktadır. 

larım söylemeyi ve Çek bayrağını temeldir. 

asmayıda ihmal etmiyorlar. içlerinde } k 
kazara bunu unut.anlar olursa ertrsi Köylerde sağ ı 
gün şu ma~ld.c bır mekt.up alacak- 1 p .., d 
ları şüphesızdır: ropagan ası 

•Dikkat 1 bayraklarınızı asmadı· 

nız 1 bu hal tekrar ederse kara liste 
ye yazılacaksınız l" 

Bu esrarer.2'İz vatan perver ce· 
miyetlerin her tarafda gözü vardır. 

Mart ayındanberi tevkif ve hapis 
edilen Çeklerin miktarı 50,000 tab 
min o:unuyor. 

Bunların arasında 6-12 · yaşların 

Ja bir kaç tanede çocuk vardır. ka

bahatları: Alman aske-rleri geçerken 
dillerini çıkarmış olmalarıdır. 

[RADYO_! 
eUOUNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ÇARŞAMBA - 28/6 /939 

12.30 Program 
, 12.35 Türk müziği - Pi.} 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14 Müzik (Riyaseti Cüm
hur Banc1osu - Şef : Ihsan Küdçer) 
ı - E. Reeves - Hobomoko: Hint 
şarkısı 2 - J. Fucik - Kış rüzgar· 
tarı (Vals} 3 - G. Pııres - Konser 
uvertürü 4 - Tschaıkowşky - Ha
zin şarkı 5 - Massenct - Hazin 
I..c cid,. operasının antraktı ve balet 
parçalan. 

19.00 Program 
19.05 Mür.ık (Valslar - Pi.) 
19.15 Türk ~iiziği (F~sıl heyeti) 
20.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuşma 
20.30 Türk müziği (Müşterek ve 

solo teganni} 1 - · · · · .. - Ni. 
havcnt peşrevi. 2 - İsmail Hakkı 
bey - Nıhavent ağır semai - Seni 
hökmü ezel. 3- Rakım -- Nihavent 
şa rkı - Ne ynnan kalbime bakdı. 
4 - ....• . - Ut taksimi. 5-Se· 
lahnttin Pınar - Nihavent şarkı -
Hala yaşıyor. 6 - Sadettin Kaynak 
- Nıhavent şaıkı - Gönül nedir 
bilene. 7 - • , .. .. - Nihavent 
şarkı - Hatırımdan hiç çıkmayor. 
8 - Aı taki - Nihavent şarkı -
Koklasam saçhmnı. 9- Faiz Kapan
cı - Nihavent şarkı - Gel gü7.elim 
çamhcaya. 10 - Refik Fersan -
Nıhavent şarkı - Kız sen geldin 
çerkeşden . 

21.10 Haftalık posta kutusu 
21.25 Neşeli plaklar - R. 

21.30 Müzik (Oda müziği - Pi.) 
22.00 Müzik (Küçük Orkestra -

Şef: Necip Aşkın) 1 - Franz Lehar 
- Çareviç opcretiaden rotpuri. 2 -
Leopold - Karlsbad hatırası 3 -
Grieg - Pergünt süiti 4- Jac, Gril 
- Marş 

23.00 Son ajans habearler Ziraat, 
esham tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (Citzband) P.1) 
23.55- 24 Yarınki program 

Sıhhat ve içtimai muvanet veka· 
leti yurdda geniş mikyasta sağlık 
propağanadsı yapmak için bir P'O· 
ğramla çalışmaktadır. ltk iş ola 
rak halka muhtelif hastalıkların 

Uu suretle devlet tarafından 

Arap harflerile 
basılmış kitaplar 

insanlara ne ~uretlc geçtiğini. vü 
cutta ne gibi tahripler yaptığını, 
insanı nasıl ölüme sürüklediğini bu 
hastalıkların nereden alındığını ve 
bilhassa bunlara karşı ne iİbİ ted· 1 

birler almak lazımgeldiğini gösteren 
1 

renkli ve büyük afişler yaptırılmış Mektep ve kUltUr muesalseıerl-
.. d 1 B ı nln kUtUphanelerde 

ve bunlar koylere ağıtı mıştı. u 

1 

b 1 bitecek 
afişlerin büyük faydası görülmüştü. u una 

Vekalet bu şekildeki propagandaya 1353 Numaralı kanun ,Arap ha 
daha hızlı ve müessir bir şekilde ıflerile yazılmış ve basılmış cedvel 
devam etmeye karar vermiştir. defter, kitap ve sairenin bütün re-s 

Haber aldığımıza göre bu sene müesseselerde kullanılmasına r.ihay· 
de yüzbin kadar biiyük renkli afış et vermiş fakat daire ve kütüpha-
) aptırılacak ve bunlar köylere da· nelerde bu türlü vesika ve eserlerin 
tıtılacaktır. ı icabinda müracaat için bulunmala-

Halke\llerine de gönderilen afiş rına mani olmamıştır. Kanunun 9 un 
ler Halkevi köycülük teşekkülleri cu maddesi eski harflerle basılı ki· 
tarafından köy gezintilerinde bera· taplarla tedrisat icrası memnuiyeti 
berce dolaştırılmakta ve Halkevi ni muhtevi Jlup etüd ve müracaat 
doktorları tarafından bunlar üzerin ' şamii bulnmamakta~ır. Eski harfler 
de ayrıca izahat verilmektedir. ' le basılmış kitapların okul ve kültür 

Paınuklardaki yeşil kurd
larla mücadele başladı 

kurumları kitap e"lcrine konulmala
rının 1353 sayılı kanun hükümlerine 
aykırı olamıyacağına vekiller heyetin 
ce karar verilmiş ve bu karar alaka 
darlara teblit olunmuştur, ı 

Bazı pamuk tarlalarında yeşil 1 

kurdun mevcut olduğu_ ve ~u ~~- N • t 
rarlı haşerenin yok edılmcsı ıçın e yaman şeymış . 
icap eden mücadele tertibatı almak. A ıkını ·aetle en kadtn : 
ta bulunduğunu geçen sayılarımızda Ş J Y 
yazmıştık. 1 

lstanbul - bir kadın kendisine 
yüz ve n:ıiyen bir erkeği jiletle yara 
lamıştır. Yaralanan, Galata Kasap 

Ôtrendiğimize göre yeşil kurd 1 
zuhur eden Adalı, Bebelı, Tuısuz ' 
zade ve Abdioğlu köylerinde mü
cadele makinaları ve ilaçlarla faali· 
yete geçilmiştir. ' lar sokağında 24 numarada oturan 

Fehmi oğlu Mümtazdır. Yeşil kurd fazlaca klevland 
cinsi pamuklarda görülmekle be 
raber bununda umumi olmayıp mev· 
zii bir durumda bulunduğu ve açı
lan esa~lı ~mücadele ile tevcssüne 
meydan verilınedeo imhası cihetine 
gidileceği kuvvetle ümit edilmek
tedir. 

Mümtazın evvelce münasebette 
bulunduğu Galatada oturan Pavlo 

km Elvida isminde hir kadın var. 
dir 5on zamanlarda birbirleriyle 1 • 
darılmışlar ve bilhassa kadının muh 

Ceza gören mlıhtarlar 

Muhtar intihabını yapmayan köy j 
muhtarlarının köy kanununun 27 j 
inci maddesine dayanarak bt:şer lira 
cezaya çarptırılmasına Vilayet idare 
Heyetince karar verilmiştir . 

Osmaniye tahsil memuru 

Osmaniye Hususi Muhasebe tah 
sil memurluğuna merkezden tayin 
edilen Hamit Salih Asyalı bugünkü 
trenle vazifesi ba;:ına hareket et 
miştir, 

telif müracaatlarına Mümtaz ret ce 
vabı vermeğe başlamıştır. 

Evvelki akşam sirkecide Mümta 
za rastlayan Elvida yanına sokulmuş 

ve barışmalarını teklif etmege baş 
lamıştır. Fakat erkeğin bütün lafla· 
rına kulak asmadığını ve üstelik ken 
disini yanından :kovmak istediğini 
gören kadın da birdenbire çantasın
dan bir jilet çıkarmış V'"- Mümtazın 
üzerine atılarak yüzünden yaralamak 

istemiştir. 

Mümtaz elleriyle kadının kolunu 
tutmak istemiş, bu sırada elleri ke 
silmiş ve yüzünden. d ğer bazı yerle 
rinden yaralanmıştır. 

Yetişenler suçlu kadını yakala· 
mışlardır. Polis tahkikata başlamış· 

tır. 

işletilecek ormanlar ehemmiyet, vü
sat ve iktisadi ihtiyaçlar göz önün. 1 

de tutularak orman umum müdür-

Jüğünün teklifi üzerine Ziraat ve
kaletince tayin ve tesbit olunur. 

Devlet orman işletmesi, istih · 
salatını ham veya yarı mamiil bir 

halde piyasaya çıkarır. Lüzumlu gö 
rüldügü takdirde fabrikalar tesis 
ederek h~r nevi ve çapta kereste 
imal edebilir 

Devlet orman işletmesi, orman 
kanunu hükümleri dairrsiode milli 
sermayeli Türk şirketleri veya mil 

li bankalarla iştirak edebilir. Ta
limatnamede :sermayenin t~şkili, iş
letme revir amirlerinin vazifeleri, 
işletme bölge şeflerinin vazifeleri, 
muhasebe işleri hakkınde mufassal 
izahat vard ı r. 

Trenlerde içki 
içmek yasak 

Trenlerde bazı yolcuların içki 
lcullandıkları ve bu suretle diğer 
yolcuların huzurlarını selbederek 
halkın şikayetine sebebiyet verildi· 
ği anlaşılmıştır. 

Dahiliye vekaletinden gelen bir 
yazıda, ayni şartlar ve haklarla se· 
yahat eden yolculaı arasında ra· 
hatsızlığı mucip olan hallere niha
yet veıilmesi için devlet demir yol· 
ları idareai teşkilatına yolcu vagon
larında içki kullanılması hu&usunun 

sureti katiyede menedilmesi hakkın 
da tebligat yapıldığı, zabıtanın da 
devlet demir yolları idaresineJ yar. 
dımda bulunması bildirilmiştir. 

Türkkuşu Kampına 
g!decek talebeler 
Bu yıl Türkkuşu kampına İşti

rak edecek olan talebel~rin adları 
tesbit edilmiştır. l~tanbuldan 25Q 
talebe işoirak edencektir. 

Muhtelif vilayetlerden lnönü 
kamıpna gelecek talebenin sayısı 

da binden fazladır. 

Kadın çorapları hakkında 
hazırlanan rapor 

ipek kadı l çoraplarının sağlam 
bir şekilde imali hakkında Ticaret 
Odası tarafından yapılan tetkikler 
bıtiril~iştir . Oda hazırladığı ra· 

poru Vekalete göndermiştir . 
Rapor muhteviyatı bundan bir 

müddet evvel bu iş üzerinde tetkik 
ler yapan Alman mütehassısı Kari 
Obe'nin raporuna tamamen zıttır. 

Çorap fabrikatörlerinin seçliği 
üç kişilik heyet de bugün Ankaraya 
gidecek ve Vekaletle temaslara 
başlayacaktır . 

l okyo elçimiz 

Tokyo büyük elçimiz Hüsrev Ge 
rede iki ay mezuniyetle memlekete 
gelmek üzere Tokyodan aynlmıştır. 

Hüsrey Cerede ayrı imasından ev 
vel japon lmoaraioru tarafından ka 
bul edilm iş imparatorun kardeşi ta 
rafından da şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Türk - japoo dosiluğu cemiyeti 
de büyük elçimiz şerefine ayrıca bir 

kabul resmi tertip etmiştir. 

Moskova göriit 
mel eri 

Sovyetlerin de sulh cepfır 
iştiraklerini temin için lngille~ 
Fransa tarafından yapılan tekfd 
rafında Moskova' da on üç giiııd zah 
beri devam eden müzakereler bt gÖf 
neticelenmemiştir, Dün vcrileP di ~ 
haberde İngiltere tarafından Mf. di 
rarg vasıtasiyle Sovyetlcıe iki tt on 
te bulunulduğu ve bu tekliflerİD bü 

dı' I yetlerce kabule şayan görülıııt 
bildirilmektedir. Moskovada lrıt te~ 
re 'nin üçüncü bir teklif yapması Y 
leniliyor. sal 

İngiltere ile Sovyetler ara!IO mı 
ki ihtilafların mahiyeti iyice ın• sa 
değildir. Yakın zamana kadar '1 ek 
mazlığm yalnız Bal tık memleket oh 
ni garanti meselesi etrafında tof d 
dığı 7annediliyordu. Fakat birl b 

ti gün evvel, Çemberleyn, avam k• 
rasında sorulan bir suale cevaP a 

di rak, Sovyetlerle lngiltere arasın 
ihtilafın yalnız bir noktaya inb B 
etmediğini bildirmiştir . Bununla 
raber, lngiltere başvekili ihtilaf 
talarını tasrih etmekten çekinnıif a 

Moskova görüşmelerinin uı• 
gitmesi, demokrat memleketler 
kanumumiyesinde telaş deneme• 
de her halde sabırsızlık uyandırır 
tır. Almanyanın bu vaziyeti istİ5 ıy 
etmeğe çalıştığı görülüyor. Alıı d 
matbuatı, ansızın, bolşeviklikte O 
bir tehlike görmemeğe ve med ~ 
yet için hakiki tehlikenin derııc 
rat cephesinden gelebilece~iıtİ 
dia etmeğe başlamıştır. 

Bir takım Alman gazetelt 
Molotof un "realist,, bir devlet 
damı olduğühu yazmakta ve ~ 
yellerle Almanya ve İtalya arssf 
da bir anlaşmaya varı lmasına ' 
tikomintern paktın asla mani~ 
madığını bildirmektedirler. f'ıı 
henüz Sovyetlerin de antikoOI 
tem pakta iltihak edecekleri id e 
edilmiyor. ğ 

Almanyanın Sovyetlerle lngi 
re arasında bir anlaşma yapılrrı' 
mani olmak için her çareye baŞ' 
racağına şüphe yoktur. Sovyetle' 
yenid~n ticaret münasebetlerine f 
rişmeği teklif ettiği de bi ldirilif 
Sovyctler ötedenberi Almanya jlt 
caret münasebetlerinin takviye;i/ ., 
taraftardılar fakat 1935 seneSI 
açılan iki yüz milyon marklık lcr' 
geçen seneye kadar tamamen s• 
dilmiştir. Ve gelecek sene de bıl 
cun tediyesi lazımdır . Almanya 
dan böyle satacağı mamül eşya>1 

di ile satmak İslemiyordu karşılıf 
rf ham madde olarak almağı tek 1~ 

mekte idi bu defe lngiltere ile • 
yetler arasında görüşmeler ba~li 
tan sonra Almanya nç yüz ınıl lt 
marklık kredi açmağı Sovyel·r 
teklıf etmiştir. Sovyetler bu cazı 
klifi kolay kolay reddedemezler 

kü fabrikalarını tesis ederk('rl p.I: 
makinesi kullandıklarından yıP~ 
makta olan parça ları değiştirfll' 
cbu. iyetindedirler. 

Bununla berarcr bu ticaret "', 
sebetlerinin So vyetlerle fogiıtert cı" 
F d . ~ b' anla~ ransa arasın 3 sıyası ı r .. bt~ 

yapılmısına engel olacağı şllP 1 

İng i liz- Sovyet görüşmelerinİ~ıf1 
giltereye kötü olan şartlar al tJi 
başladığına şüphe yoktur ve f,I 
şark dolayisiyle umumi vaziyet 

1
, 

terenin lehine değil, aleyhine 
0 

' 
· k' f · · S ti ·n btJ ın ışa etmıştır. ovye erı i 
ziyetten kendi hesaplarına aı0~ıı: 
recede istifade temin etmeğe ç .ı 

·ıtt" :tıklan tahmin edilebilir ve fng~a ' 
nin mühim korıf ransı sıralarırı ~ 
y~tleri istihfaf ve istihkar ede~ 
siyaset takip ettiği lıatırlanac" el 
jlursa şidmi bunu ayniyle iade ttf 
te biraz da haklı oldukları 
edilir. 

A S esmer ·:.· 
( l1lıts) 
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Demokrasilerin propaganda şefi 
B! Gübels, teşekkür ederiz 

__ .,_,, _________________ ,__ ____________________ --! 

YAZAN WINSTON CHURCHILL 

lnkilterenin davasını dünyaya i 
zah hususuna kafi derecede ihtimam 
göstermediğinden çok şıkayct edil· 
di umumiyeti itibariyle bu dava kcn 
di kendini izah eder. B. Hitler ve 
onun ağzından konuşan Göbbels son 
büyük harbin nasıl başladığ ını ken 
dilerine göre bize izah ederlerken L 

tefsirleri tam bir itminan doğurmu
yor. Onlara nazaran Yahudilerin he 
sabına çalışan fngiltere Belçikayı Al 
manyayı istilaya teşvik etmiştir. Mak 
sadı da hayat sahasını ve gündelik 
ekmeğini temin içie knndisine luzım 
olan Alman sömürgelerini onun elin 
den almaktı. Silahsız ve endişesiz 
bulunduğu bir sırada Alman mille 

• ti, baskına. uğradığı, ve nazik bir 
anda Adolf çavuş yolunu kesmesey 
di kuvetlerinin müzaheret ettiği 
BeJçıka kıtaları kolaylıkla [ Berlin,i 
ele geçireceklerdi, Bu neviden hi· 
kiyeler milyonlarca insanın önünde 
anletılırken Almanya'da iyi tesir 
yapabilir. Almanyanın dışında daha 
iyi tesir yaptığı de1 muhakkaktır. 

lngilizce konuşan halk için, bize 
Göbbels'in yaptığı hizmetten daha 
iyi propagandacı bulmak imkansız. 

dır. İngiliz imparatorluğu ve Birleşik 
Devletler hükümetleri en keniş ölçü· 1 
de yayılmasına imkan vermek üzere 
bu propagandaya en büyük kolaylık- ! 
ları göstermelidirler. Göbbels ikonuş 

1 
tuğu zaman diğer radyoların havayı· ,, 

elt bul~ndırmamalarına dikkat etmeli
dir. B!yim yapabileceğimiz şeylerin 
hiç biri bize bu gece sohbetlerinin 
yarım saati kadar iyi net:celer ve 
ramez. Göbbels dünyadaki nazi ol· 
mıyan kuvvetlerin tebayyül edebile 
cekleri en büyük propagandacıdır. 
B. gabbelsin başına bir şey gelecek 1 

olsa bunu biz bir felaket telakki j 
ederiz,Hayatı kıymetlidir ve sesi insanlı ' 
ğın malıdır. 

havadisleri muhtevi her yabancı ga-
r zeteyi musadere edine~, hiç bir şe· 

refli Almanın lngiliz veya Fran· 
sız raporlarını dinlemediğine emin 
olmak için sokaklara hafiyeler ko 
nulunca, bizzat hususi mektuplar 
postada sansür edildikçe, hükume· 
tin devlet sisteminin üzerine istinad 
ettiği tesislerin sağlamlığından şüp· 
he ettiği muhakkak sayılabilir. Bu 
şartlar içinde yaşamak müthiş bir 
şey olmalıdır. 

Çünkli yalnız logiliz, Amerikan, 
lskandinav, lsviçre ve Fransız lfr 
kirleri her maniadan sızmakla kal. 
maz, fakat bunlar onu elde eden 
Almanların büyuk bir miktarı tara· 
fından hususi bir itina ile tetkik ve 
mütalea edilir. 

Bunların yayılmasına karşı ne 
kadar mania konmak istenirse, mem
lekete girmeye rnuvc.ff ak oldukları 
zaman bunların tesiri o kadar ço· 
ğalır. 

Bugünkü günde, Almanyada, 
Alman milletini kuşatılmak üzere 
olduğuna ikna için muazzam bir 
gayret sarfedilmektedir. Alman p 
ropagandasının radyo ve matbuat 
gibi elinde bulunan muazzam vası · 
talar sayesinde bu intibam Alman 
milletine aşılanması muhtemeldir. 
Hem lıu iddiada büyük bir haki· 
kat hissesi vardır. Ve hakikati sak· ı 
lamak hiç bir zaman :faydalı de· 
ğildir. Silahlı ve silahlanmakta bu
lunan bir milletler grupu, nazilerin 
ileride yapmı~ıa kalkışacakları her 
türlü tecaviiz hareketleı ine karşı 

tt"şekkül etmektedir. 

Sat ye meselesi 

Malumatlarına müracaat 
edilenler 

lstanbul : 27 ( Telefonla ) 
Denizbankın Fındıklıdaki Satiye 
binası hakkında yapılmakta olan 
adli tahkikata bugün de devam 

olunmuştur. Banka Umum Müdürü 
muavinlerinden ve bankanın işletme 
kısmını idare eden Hamdi Emin Çap 
da tevkif edilmiştir. Halen Maliye 
Vekaleti kırtasiye umum müdüıü 

olan Hamdi Emin Çap dün lstan· 
bula gelmiştir. Bu sabah adliyeye 
gelerek sorgu hakimi Bay Sami ta· 
rafından dinlenmiştir. Ve öğle üzeri 
de hakkında lt>vkif kararı verilmiş 

tir . 

Bu suretle mevkufların adedi 
dokuza çıkmış bulunmaktadır. 

Öğrendiğime göre Hamdi Emin 
Çap bu işle hiç bir alakası olma· 
dığını söylemiştir . 

Sorgu hakimliğinde bugün ev · 
veice tevkif edilmiş olanlardan Je
rans şirketi nıüdürü Meteos'un tek
rar ifadesi alınmıştır. Bundan başka 
bugün dinlenmek üzere gene Satye 
müdürlerinden Valerri, Serid , De 
nizbank yapı ve binalar şefi mü· 
henci'l Veli, yapı ve binalar servi. 

sinden mimar Sarih, gene ayni ser. 
visten Meliha, ınuhaberat servisin
den Leman, Hadiye, Zübeyde , Pe· 
rihan, Murat, Denizbank memurla· 

rından Naci, Denizbank eski mü· 
dürlerinden halen devlet limanları 
Umum Müdür muavini Hamit Sa· 

racoğlu hakkında da şahit olarak 
celpname çıkarılmıştı . Bunlardan 

bir çoğu dinlenilmiş arada muva· 
ceheler de yapılmıştır . Yarın da 
şahit dinlenmesine devam oluna· 
caktır. 

Çin-Sovyet ticaret 
anlaşması 

Paris : 27 - a. a . - Mosko 
vadan bildiriliyor : 

Zannolunduğuna göre bu ayın 
16 sında Çin ile Sovyet Rusya ara. 
sında bir ticaret muahedesi imza 1 

etmiş olan B. Sunfo , Moskovada 
bulunmaktadır. Bu hal,rnumaileybin 
vazifesinin henüz hitama ermemiş 
olduğunu göstermektedir. 

B. Sunfo'nun Sovyet hükumeti 
iJ,. yapmakta olduğu görüşmelerin 
mevzuu hakkında bir güna malumat 
elde edilememiştir. 

En büyük sergüze;tler .... Görülmemiş maceralar şaheseri .... 

Asri sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

Ömrünüzde duymadığınız heyeca.n~, tatmak, akıllara durgüalük veren bin 
bir çeşit sergüzeştleri görmek ıçın mutlaka en büyük macera Yıldızı 

( Kenmaynard ) ın yarattığı 

( Esrarengiz 
M. ·ı · .. rı·n·ı görünüz. 30 büyük kısım tekmili birden 
.ısı sız es .. 

) ""' ag 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 

5 1 O kuruştur . Duhuliye 1 " " " " 
DiKKAT : _ Sınema dahili -~antilatör.ler ve hususi tertibatla 

serinleştırılmektedır 
250 

Bir İtalyan filosu Lizbona 
hareket e.tti ı-

Telefon Asri 
10773 

Roma : 27 - a. a. - Cavcur 
zırhlısı ile digcr 12 gemideıı mü. 

. rekhp olan ltalyan filosu, Lizbona 
gitmek üzere Cebelüttarıktan geç 
mi~tir. 

Diger bir ltalyan filosu 
1 

Valan
siyaya doğru gitmektedir . 

Kont Ciano'nun 
Babası Öldü 

Roma : 27 (a.a.) - Mebusan 
meclisi reisi ve hariciye nazırı Kont 
Ciano'nun babası Kont Constanzo 
Ciano di Cortellazo, evvelki gece 
toskana dahilinde Moriano'da kfün 
malikanesinde ani olarak vefat et· 
miştir. 

Eski bir bahriye zabiti olan mü· 
teveff a, teessüsündenb~ri faşist fır · 
kasının fili bir mücahidi idi. 

Hizmetçi aranıyor 

Çukurova Harası Direktörlüğünden : 

H .. t hd · ·1 aşesi için azami 16 bin asgari 15 bin kilo üç yıldız ara mus a emı . . . 
1. d k k · ıe azami 1700 asgarı 1400 kılo koyun etı ayrı ayrı yer ı un an e me ı 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. . .. .. 
8 T 939 taı ihine tesadüf eden Cumartesı gunu saat 9,5 ta 

emmuz B 1 d' ı d · · d 
k w • l l 5 t tin ilınleleri Ceyhan e e ıye sa onun a ıçtıma e e-e megın ve 1 a e 

cek komisyonda yapılacaktır. . .. . 
Ek w. h ıen kıymeti behır:r kılosu 7,5 kuruş uzennden ( 1200) 

nıegın mu amn . · d 
1. . b h k'losu 38 kuruş üzerınden ( 646 ) lıra ır. 
ıra ve etın e er ı . . · 1 

M kk · t . ekmek için 90 lira, et ıçın 48 lıra 45 kuruş o up uva at temına , 
Hara vır:znesine yatırılacaktır. 

Ş t · h gu-n Hara muhasebesinde görülebilir. Ve istiyenlerc ar namesı er 
bedeisiz verilir. 

Ek ·ıt · t. k edeceklerin teminat makbuzları ve 2490 sayılı ka· 
sı meye ış ıra . . . . b ıı· .. 
2 3 ·· addelerinde yazılı vesıkalarıyle Lırlıkte e ı gun ve nunun . ve . cu m 

saatlarda komisyona müracaatları ilan olunur. 

25 - 28 - 2 - 7 10788 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

1 

1 Bu vahim saatte bütün tayyare· 
leri, topları, hücum kıtaları, siyasi 
polis ve kızmetli ordulariyle, nazi 
Almanyasının sözlerden dehşete düş 
mesi ne garip ştydir f Harp etmeyi 
hararetle arzu eden bu azimk3r ve 
haşin millet, mırıltılardan ürküyor. 
Fakat bizim dejenere, vatan sevmez 
biçare demokrasilerimiz onların iddi 
asına göre. kendileri hakkında ne 

Biz bu birliğe mümkün olan bü 
tün kuvvet ve şümulu vermeye ça 
lışıyoruz. Fakat bu kuşatma mün· 
hasıran nazilerin yeni bir tecavü 1 

züne karşıdır. Ancak Alrnanya kom 
şularından bir:ne tecavüz ve cınu is · 1 

tila ettiği takdirdedir ki bu birlik 1 

harekete geç~cektir., Alm!!nya Digtr taraftan eski milli reas 
sürans Umum Müdürü de bugün 
Müddei Umumiliğe davet edilerek 
o zamana ait bazı hususlar hakkın
da kendisinden malumat alınmıştır , 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . iste· ------

c;' • 
lef 
e 
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ilt 
e 

si' 
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s• 
ti 
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,ıır 

lif 
~ ,, 
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ıııı 

ııı• 
ı~ 

ol' 
ıJ 

ıtJI 

ç•ıı: 

w" il' 

söylendiği3rle meşgul olmamak şöy 
le dursun, haklarındaki nazi kanaat 
!erinin «>n tam ifadesini sevinçla kar· 
şılamakta ve zevkle tadını çıkar· 
maktadırlar. • ı 

Bismarck lıatırlatılmıya layik bir 
söz söylemiştir: "Avusturya · Ma 1 
caristan imparatorluğu ortadan kal· 
karsa onu icad etmek lazımdır.,, 
Laf azan dostumuz için de vaziyet 
aynen ~böyledir. Onun bırakacağı 

boşluk korkunç olacaktır. 

ancak kendi hareketleriledir ki 
kuşatılabilir. Tabii ve makul beşeri 
bir hayat yaşamakta devam eden 
ve kCJmşularıoı rahat bırakırsa kim· 
se ona karşı müdahalede bulunmı· 
yacak, ve kendini idare ediş tarzile 
meşgul olmıyacaktir. lngiltere ve F 

ransa, Atmanyaya vermekten çe
kindikleri hiç bir teminatı kendileri 
için istiyor degillerdir. Almanya 
her hangi bir teminat almak isti
yorsa, yarı dünyanın kollektif teah· 
hüdiyle yarın bu arzusuna nail ola 
bilir. 

Alman milletinin hayatı ve refa· 
hı bütün milletleri çok yakından a· 
lakadar eder. Almanyanın çalışma 

ihtira dl"hası ve cesaret işbirliği ve 
ira~esi olmadan istikbaliııi kuracak 
bir avrupa tasavvur olu .ıamaz, 

Almanya ile-:müreffeh memle· 
ketler arasında yalnız bir şey var· 
dır: Oııun hudutlarında bulunan bü 

Kıymetli bir tecrübeye malik o. 
lan ve uzun miiddet Milletler Ce 
miyeti umumi katipliğini yapmış bu-
lunan dış bakanlık memuru ve in tün milletlerin, nazi partisi, müşki· 
gilterenin Roma elçisi Lort Perth !atının arttığını görünce Almanyanın 
B. Go"bbelsle bo ··ı - · ki kendi Üzerlerine atılma;ından ve y o çuşmeyı a ın 

lıo~an geçiremez, Sadece, büyük demir ve ateşle onları istila etme· 
solıstc refakat makamında bir hadi· sindt"n duydukları korkudur. 
seler çağlıyanını idame etmekle ik· Hal böyle olmadıkça kimse Al 
tif ~ e_decektir, Berline tayini tenkid manyanın yülcselmesine engel ola-
edıldı. Bunun yegane sc~bebi haki cak değildir. Buna mukabil, böyle 
katin orada tehlikeli oluşudur. hir hal olursa, sulhçu devletlerden 

1 
Bir rejimin hariçten gelen söz biri tecavüz ve entriko kurbanı o 

yenler idarehanemize müracaat 
etsinler . C. 

____ ,.._.,__~----~---...! 

1 
Halkımızırı Y< ni ve lık defa görecekleri Cazip ve Çok güzel M,ıcar 

« Maıırnka ~©>~(}( » Yıldızı 

Ufa Şirk tinin hazlrlamı, olduğu ve 

YAZL K SiNE 
BU AKŞAM 

Göreceğiniz 

Mevzuu, Orjinal ve siirükleyici, Şarkıları ve Dansları Baş döndürücü olan 

ilk Bahar e el 
ALMANCA SÖZLÜ Gençlik ve Güzellikler Fılminde 

Seyredenlerin takdir ve Senpatilerini toplayacaktır. 
Filme ilaveten : 

• 

bütün 

Yalınız Bu Akşam Arzuyu Umumi üzerine Son defa olarak 

• l.ıll Şeyh Ahmet ı ı . ---------~--------sinema Saat 9 da başlar Masalarınızı ona göre 1 
f şgal Ediniz, 10786 

------------------------
erden korktuğunu müşahede etmek !ursa, bütün memleketlerin ve bü· 

onun da~eylıinde- muazzam bir itham· tün sınıfların kati vazifesi yandan T 
name ır. Sıhhatli bir t 1 ı •• S t AJ 
nan hıç bır lıukuıneti ehnıe·e· daya . mütecavize vurma!~ olacaktır. um. a ın ma 
k'dl . d n flrtcın ten· 

Komisyonu Reisli-
ı erınl kenl s:>ervası yoktur. Bu ten i-------------- gv ı·nden ·. '·itler 1a ı ıse, bundan t f d 

der ve harekehnı tadil eder. Hak. 0 'ı I ti • ıs ı a c e· 

1 
. olduğu zaman hükumet ondan ı:>U gece nöbetçi eczane 
sız d' ınilleti nazarmd büyük fa>•· l' Yeni cami civarında 1 
ken 1 

• eder. Or 
daler temın "o·i hoşuna gıtmiyen ____ os eczahanedir 

Hitler ıeıı . , 

1 . Askeri ihtiyacı için boyu 1.43 d~n n~ağı. oln~amak ve Gi>küs 
çevresı 1 60 dan noksnn ol:naınak V<" sıhhı vazıyclı nıusait olnıak şaıtile 
BiNEK hayvanı ıılımıcaktır. Bu Evsafta hayvan satınak isteye 1 . h f 

P _ n eı a ta-
nın Salı ve erşemhe gunlerı saat 7 de Türncn karargah . 

1 k · ına getırerek 
satın a ma omısyonuna mürac atları ilan olunur. 28 - 2 10792 

• 

Orman İşletme Talimatnamesi 

- Dünden artan 

d 1 t t afından işletilecek ormanlar ehemmiyet, vüs'at 
Bu suretle ev e .~r "nünde tutularak Orman Umum Müdürlüğünün 

ve iktisadi ihtiyaçlar goz 0 
• b' 1 . V ka·ıetı'nce tayın ve tes ıt o unur. 

l kl'f ·· · Z raat e 
e 1 1 uzerıne 1 D 1 t Orman işletmesi istihsalatını ham veya yarı ma · 

M~dde 2 - . ev: •a çıkarır. Ancak vaziyetin icabettirdiği ahvalde 
nıul bır halde pıyas Jüdürlüğünce lüzumlu görüldüğü takdirde fabrilrn· 
veya Orman Umhum ve çapta kereste imal edebilir. 
lar tesis ederek er ııevı . , .. .. . 

_ Devlet Orman İşletıncsı; Orm~~ Kanunu hu~u~lerı da· 
. _Madd~ ~ r Türk şirketleri veya mıllı bankalarla ıştırak ede· 
ıresınde mıllı sermaye 1 

bilir. 
Sermayenin teşekkülü 

1 Orman işletmesi mütedavil sermayesi: 
Madde 4 - Dev:: Müdürlüğü bütçesine konulacak tahsisat, 
a - Orman Umu ·· 'd t k · 'k . k • mezuniyetlere mustenı en yapı aca ıstı raz 
b Muhtelıf aııunı 

ve a 1 k hesabı cariler. · · ı · ·· ' t' .. çı aca d h sıl olacak kar ıle ış etmenın vus a ıne gore 
c işletme sonun a a 

tezyid olunur. O İşletmesi mütedavil sermayesi Ziraat 
Madde 5 - Devlet rman 

k h abı carilerde bulundurulur. 
Bankasında açı laca es Orman fşletnıesinin mütedavil sermayesinden ta\· 

Madde 6 - Devlet 'ht' .. ca göre Orman Umum Müdürlükünce tan· 
b'k 1 k k d olaı · ı ı y .. ı o unaca 8 r •

1 
.' tnsdik olunarak tatbik ınevkiine konulur. . z· t Veka etınce • 

zım ve ıraa 
1 
Müdürlüğü Teşkilat Kanununa bağlı kadro cetvelin· 

Orman Umun M .. d .. !"ğün bütçesine bağlı D ce-tvelinden ayrılarak 
den ve bu Umu~ d u i~;i~darn edilecek memurlara yapılacak tediyat 
O 'şletnıelerın e k'ld .. ·1· rman ı . . d hususi bir şr ı e gosterı ır. 
bilançonun tanzımın c d n verilecek kadroda gösterilen vazifeltrden: 

M"t davil seımayc c 
u e . ·mirliği merkezinde çalışacaklar doğrudan doğ . 

a - işletme revır a 
. • irliği tarafından, 

ruya revır ~m fl'klerindc çalışacaklar bölge ş~fliğinin inhası ve .revir 
0 - Pfolge şe 1 

amirinin tasdikile, · ı,.., ·k h 'bl l U M"d" 
8 1 haricindekı ten{lı • memur ve mu ası er e mum u ur· 

l"k c - k ~n ;; çalışan ve ücretlerini mütedavil sermaye tahsisatından 
u mer ezın k h"k" I . f'k . 

alan katibler 3204 sayılı anun u um erme tev ı an tayın olunurlar. 
Madde 7 Her orman işletme mm takasında bir işletme revir ami· 

rilc ınıntakanın vüs'at ve istihsalatı nisbetinde lüzumu kadar orma mii
hendis, mühendis muavini vesair memur ve müstahdemler bulundurulur. 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 

P_AMUK -~-KQZ__:A:...._-.,.-------
KiLO ffATr 

Satılan Mikdar CiNSi En az j En çok 
K. S. K. S. Kilo 

Koza = 
Piyasa parlafı • - 36,75 
Piyasa temizi~ - - , _____ , ___ _ 

Klevland 46,25·--ı--

YAPACI 
Beyaz ı 
~------Siyah 

= ÇIGIT 

-------- --- --1----
y erli "Yemlik,, ı 

.. - ••tohumluk,, 4,50 - 5-.5-0--

HUBUBAT ------- - --- . - - - ---- -
Hıığday Kıbrn: 3.20 3,65 1 

Yerli ~ ·~·-3 - - -:~ 52 • 
----- -

-~.-M~ntane- - ------- -
--~-----i~rpa 3 ,S) ___ - 3.57 --

! -ı:~uly_a ___ -_----_-_--:::: - -

Yııh,I 3,ıo -- -'-------- -- Delice -- -

--~---·---

-- ----
ı--------- -- - --Kuş yemi -·---- -
Keten toh\lmn -·--·~----

----~----- _____ ,_ - -- -·-------
Mercimek 
--------~---··------ Susam 19 1 

:rn - - - --
UN 

--~~-----~--------------..-------~· Dört yıldır. Salih ___ _ , ____ _ 
üç .. " 
Dört yıldız Doknılıık 
üç " • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" 
,, 

Sim,::,it~ _ _;___::n:.,_ ___ :...... ___ ..:.... _______ I 

Sootim ı · Liverpol Telgrafları 
'11 I 6 I 1938 

Pene 

Kambiyo ve Para 
Jş Baukasından alınmıştır. 

Hazır ı 5 64 ·=.-;Li-r'..!.!eı=--=-----ı---
- - --1-------5- UO Rayişmark 
_V_a_de_l_i _. ____ __ _ _ Frank (Fransız ) """3 ~ 
_V_a_de_l_i _I_l. _____ 

1 
__ 4.,_ ~ Sterlin ( illgiliz ) S-92 

Hind hazır 4 36 Dolar (Amerika) 126 / 62 · 
Nevyork 9 Sl -Frank ( isviçre ) 00 00 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 

Vakfı Mevkii Cinsi Bdediye N. va~ıf Emlak Mu 

Hasan Kerhuda Hasan ağa Hane 
Camıi 

110 302 

hammen B. 

44 250 liradır. 

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

18-21- 24-28 

--------------------------------------------------
· Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerin ie uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı Abidin paşa ca<ldesincle Mustafa Ri· 
fal rczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12- R, öğleden sonra 

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

SüdOn hymagını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı ba&ittir. 
Fiyatı ehvendir. 

' .. 

~;." 1-...._~. ~ 
... I"""_ 

.,,1-. .... ·~-...: 
·.ı- . ~ t -_ ,! ,-:: ..... -

• r ~ .. _-. .. ...... . . -
' .~ı. •.. 
~ ... 

. ,. 
Türksöz 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

Kurtlf 
12 Aylık 1200 
6 Aylık 600 
3 Aylık 300 
1 Aylık 1~ 

1 -Dış memleketler için /) 
bedeli değişmez yalnız posta r1l1 

zammedilir . 

2 - ilanlar için idareye Ol 

caat enilmelidir. 

!!'---------------~" Satılık Bağ t 

.. 
Adana - Mersin ve havalisi Aca11tası 

Adanad·a hükumet caddesinde 

Ahdi Oğlu Köyünde 150 
nüm ve Hacı Hamit Yılanlıda t: 
le birlikde on beş dönüm yetiş 
ve genç bir hağ acele satılı~ 
Postahl'ne brşısında makine ~ 
ne ri1Üra;'.:1at ed.lm :fi lir. 

-.....1 • .:.:> 
b9 Ömer Başeğmez ticarethanesi 

YENi MOSTE'CIR IDARESIND': 1 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemrnel konforhl 

İstanbul Oteli 

Müşterjlerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

1 

Seyhan vakıflar müdür-
lüğiinden: 

400 lira muhammen bedelli 
Bucak mahallesinde kunduracılar 
çıkmazında Vakfa ait 169 vakıf sıra 
numaralı arsa 10-7-939 günü saat 
onda ihale edilmek üzere mülkiyeti 
pazarlıkla satılacaktır . isteklilerin 

1 

Vakıflar idaresine müracaatları. 
107~4 24- 28- 2 

· ------------------------~ 
', I Belediye buzu 

22 - 26 10776 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECIRlN iDARESiNDE 

şu 

re 
Mi 

, Çiftehant~ 
Kaplıcası faaliyete geçh~ 
Banyo - Lokanta - Gazino - ote ~~ 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek içi~~~ 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıld Ş" . ~ 

Muhakkak ziyaret ediniz ! Fa 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI ~k 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcaların.dl a 

Yüksek zengin bir tabiat hazinesidıt ~: 
Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane tal ze 

"I'. ş 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak ı,, c 

Birkaç gününüzü burada geçiri~-
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacak1 

Tarifeye bakınız 
Lira -1 yalal< nereli 

--------------------------------------------=! 23 

Yeni ınüs l eciri 

Hilmi Kuşçu 

Belediye buzunun beher kilo 
su her ye' de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku· 
ruş:\ satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen bul bayileri hak
kında takibatta l.u 'unulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına nıii 

racaat etmeleriııi sayın halkımızın 
ınrrıfoa tlcr i ica bıncl.ın olduğunu bir 
ker~ cl<ıha ilan ederim. 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
1 5· 

Bir gecelik tam konforuyla olol 
Taş odalar ( 4 kişilık ) 
Birinci baraka ( 4 ki şi lık ) 
ikinci baraka ( 4 ki ş ılık ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, meınnun kalacaksıf'I' 

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

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

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

-- IKRAMlYELER: 

1 
5 
8 

16 
60 
65 

250 

Adet 

" .. 
.. 
.. 
.. 
.. 

2000 
1000 

500 
350 
100 
50 
25 

Liralık 

.. 
" 
.. 
.. 
.. 
.. 

2.000 
~ .000 
4000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

Lira 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 

435 32000 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Buz dolapları 
Fennin son tekarnül eseri olan 

so~uk h a v a buz dolaplarını 

H Ü s e y· i n R e s m i 1 

T e c i m evinde bulabilirsiniz . 
Fiat <"hvcn,şerait müsaittir.Telefon 
ve elektrik malzemderi b;lunur , 
tesisat yaptırılır . 10763 

5-6 g. a. 

19-20 

Buz rııüteahhidi 
CUMALI 

10642 

Adana Belediye Riyase
tinden ~ 

Bdediye zabıt~ memurları için ı 

otuz çift fotin yaptırılacaktır. 
Fotinlerin muhammen bedeli altı 

liradır. 

ihalesi temmuzun üçüncü pazar 

Elektrik evi tesi günü sa:tt onda belediye eocü-
1 meninde yapılacaktır . 
1 Nümune ve şartnamesi yazı işleri 

Çiftehan 
haliyle 

t: aphcasını bugür~ 
bir kere görünüılJ 

32 ~ ö 10631 
:.-....... ..-.---------------------------

Her 

Her 

gün Misis 
üç tren 

türlü yiyecek 
4-10 

Acıdere 

gider 
istasyontl 
gelir 

d~ 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikaaı ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

/ müdürlüğündedir. Arzu edenler her 
1 gün oradan görebilirler. -------------·----· 

şeyler, bol 
10785 

ve u~ 

j isteklilerin mezkur gün ve saat-
te belediye encümenine müracaatla· 

/ rı ilan olunur. lo774 Eski Orozdibak karşısı No::85 
lv736 7 

27 - 29 - 1 

.. diif~ 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlii 
Adana Türksözü ınatb 


