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Hatay'da Teşkilita 
Ba·şıanmak üzere 
Hatay Vilayet Kadrosu Hazırlığı Başladı 

atay Merkezinin iskenderun mu, yoksa An
takya mı olaeağı henüz kararlaşmış değildir ; 

Valimiz dün 
Ankaraya gitti 

Ali Rıza Çevik 'i vekalet 
davet etti 

Valimiz Ali Rıza Çevik dünkü 
toros ekspresiyle Ankaraya gitmiş· 
lerdir. 

Valimiz garda vali muavini, emni
yet müdürü, hükumet erkanı ve dost· 
ıan tarafından hararetle uğurlanmış
tır. Valimiz birkaç gün Ankarada ka
lacaklardır. 

1 
1 

Sovyet • İngiliz ınutabakatına doğru .• 

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

Baltık devletleri garantisi 
tam ve otomatik olacak 

MiHVER MOSKOV AYI AVLAMAK iÇiN BiN 
BiR TÜRLÜ AVANSLAR TEKLiF EDİYOR 

P .. 28 _ Bütün gazeteler 
arıs. a.a. d 

Sovyet tekliflerinin lngiltere tarafın. ~n 
kabulü ile Moskova müzakcrelerının 1 

ileriye büyük bir adım attığını yaz· 

ahedesine raptolunacak protokol veya 
mektuplarda :zikredilmesi bile mevzu
bahistir. 

Figaro gazetesi şöyle yazıyor: 

Devlet Şurasındaki 
Münhal azal ı ldar 

ı-SATYE MESELESi 

maktadır. d k" 
Jur gazetesi, bu hususta aşağı a 1 

izahab vermektedir. d .. 
- un "Temin olundu tuna ııore, 

Berlin ve Roma ihatanıft askeri 
hakikatına inanmıyorlarsa da, yalnız 

lngilterenin siyasi, mali ve bohri kud· 
reti ile tahakkuk edebilecek hatla 
ilanıharpsiz ekonomik ablukadan kor-

Namzetler 
Kimlerdir? 

Ankara : 28 {Telefı.; n) - Devlet 
şurasında münhal bulunan birinci dai- ı 

re reisliğiyle üç azalık içın Bü) ük 
Millet Meclisinde ttşkıl edılen muhtc· 
lıt encümen tarafından dün namzetler 
lcsbit edilmiştir. Anayasa da mevcut 
hükiimlere gôre encümen münhaller 
için üç namzet tesbit etmiştir. Bu nam 
ıetler arasında intihap hakkı meclisi 
a!i heyetine aittir. 

Devlet Şurası birinci daire rdsli 
'5 ~i için tc"sbit edilmiş olan namzetler 
V ~un/ardır: 

Devlet şurası fz ı-ından B. Hüs. 

J
'O, nü Ber'<er, temyiz mahkemesi azasın· 

dan B. Şemsettin Temizer, Devlet df şııras! azasında~ .Şefik Yürekl.ı. .. 
Uç balık ıçın de muhtelıt encu· 

men aşağıdaki zevatın isimlerini tes- 1 

f bit etmistir: 
• Dahiliye vekaleti sidl müdürü B. 

Fazıl Ôzelci, Vakıflar idare meclisi 
Azasından B. Hakkı Haydar Berkson 
Af yon valisi B. Durmuş Evendilek 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekllet hu
ukuk müşaviri 8. Ihsan Pehlivanlı, 
baş müfettiş B. Hilmi Cerit, Antalya 
ağırceza reisi B. Necati Temizsöz, 
Jandarma umum kumandanlığı mü
şavere heyeti reisi general Osman Ô· 
zen Alp, Maliye vekaleti hukuk mü
şaviri B. Kazım Sargın, Çankırı Ağır 
ceza reisi B. Tahsin Turuzan. 

.. " ı:, ukardu: J/atay gençleri llrırbi-re yolunda Tayfur Sökmene lıudud taşım 
{!utururken, Altta : Antakya /Ja/ket•inirı er:ıelki {!iinkıi hali ı·e arkadaşımızın 

llııtaylı kı:lariylc alınmış bir resmi 

İskenderun : 28 (Türk Sözünün) 
Hataya giden muharriri yazıyor) -

Hatayın iltihakı anlaşmasının imza. 
sından bugüne kadar Hataydaki 

Sovyet-Mançu hududun
a muharebeler deva in da 

avadaki çarpışmalar 
Çok şiddetli oluyor 

Sovyetler enerjik hareket edecekler 

. Moskova : 28 a.a. - Tas Ajansı 1 
bıldıriyor : 

Mogolistan cumhuriyeti dahilinde 1 
ki Sovyet - NogJlistan kuvvetleri 1 
g~nel kurmayından alınan ma!Omata 
~ore, 60 kadar japon aw: ı tayyare
sınden mürekkep bir filo 26 haz·randa 
~ududu tekrar Burmur aölü civarında 
ıhı ~ ı t • • o a e nııştır. Mogolistan toprakl;ırında 
Mogolriba üzerinde elli sovyet - Mo 
ıol tayyaresinin iştirak ettiği bir harp 
Vukubulmuştur. İki saat kadar süren 
ve çek çetin olan bu muharebe japon 
t~yyarelerinin mağlubiyeti ve kaçma
aıyle neticelenmiştir. Sovyet _ Mogol 
~VC•J tay.yareleri japon tayyarelerini 

"n1rçur a kadar kadar takip etm" 
lerdir. Muharebe eanasındn 25 Ja ış
avcı ta7yaraai d610rfllm01tOr M PhoD 
,ebe sonunda Oç Sovyet _ · u •-

arcsinin geri donnuıdili ~~:.~~· t? 
~ell araıtırmalar )'aPllmaktadır. l'ü 

p,ris : 28 •·•· - Parla - Midi 
esinin Kaun•.• m•hablri dGn K;e 

g ,ıcl d stalin'ın rıyuabnda hGkOrnet 
ınliP· e i ast ı,üro bHuun. OTdu ve 
rica"'' s 'I 

e 

donanma şeflerinin ve komünist parti
si liderlerinin iştirakiyle muhim bir 
içtima akdedilditini yazmektadır. 

Bu içtima esnıısında harıci Mogo
listan hududunda vukua gelen :ciddi 
hadiselerden .sonra uzak şarkta hasıl 
olan vaziyet tetkik f edilmiştır. 

Zannedildiğ"ine göre : siyasi büı o 
a zası Japonyaya karşı enerjik karar
lar ittihaz enilmesini, mogoli~tandakl 
sovyet garnizonlcırının takviyesioi ve 
sovyetler birlığ-i tarafından Çin'e da· 
ha geniş mikyasta yardım edilmesini 
istemiılerdir. 

Tokyo : ·28 a.a. - Neşrf"dilen 
bir tebli~de japon tanarelerinin bu 
s~.b~h 98 eovyet - mogol , tayyaresi 
d~şurdüklerini ve japon layyareleri
nın Bulr gölü üzerinde 200 " tayyareye 
teaadOf ett"kl . . b"ld" 
h b ı ennı ı ırmektedir mu a ere y · 

J•po •ram saat ı.Qrmüştür. 
Bulr &'6IQI\ :cmbardıman tayyareleri 
da Tonıa: : IOO kilolhetrc cenubun· 
••ha üzerıru,Java ilı1aGne hilcum ederek 

- Gert e 30 kadar tayyareyi tah
si ikinci ••hlfede -

neşe ve sürur her gün biraz daha 
artmaktadır. Hataylılar Cümhuriyet 
rejiminin tatb'kini sabırsızlıkla bekle· 
mektedirlcr. 

Hatayda vilayet kadrosu hazır
lığına başlandı. Hatay teşkilat kanu. 
nu mil!et meclisinden çıkar çık
maz bır günde tatbik edilecektir. 

Hatay virnyet merkezinin isken
derun mu? yoksa Antakya mı olaca
ğı hakkında henüz bir karar veril
mediği söylenmı>kted ir. 

Hatay fevkalade murahhasımız 
Cevad Açıkalın dün Antakyaya avdet 
etmiştir. Açıkalın'ın teşkilata dair 
mühim direktiflerle avdet ettiği an
laşılmak tadır . 

Hatay fevkalade murahhc.sımız 
Cevad Açıkalınla beraber Albay Ko· 
lede Hataya avdet et~iştir. 

Mısır Hariciye Na 
zır1nın seyahati 

Bükreş : 28 - a. a. - Rador 
ajansı bildiriyor: Mısır Hariciye Na. 
zırı Yahya paşanın Romanyayı res
men ziyareti. iki memleketi birbirine 
bağlıyan samimi dostluğun müşa· 
hedesi için yeni bir fırsat teşkil 
~ylemiştir. 

Yahy::ı paşanın Başvekil B. Ca· 
Jinesco, Har:ciye Nazırı B. Gafenko 
ve diger hükümet azası ile yaptıj'ı 
törüşmeler esnasında, i:Ci memleket 
•rHında mevcut mühim ekonomik 
münasebetleri bir kat daha ful•· 
laştır•rak iki memleket aruındaki 
dostlutu inkişaf ettirmek hususunda 
ilci t•rafın kati azmi kendisini göı· 
termittir • 

Müddeiumumi 
üç kişinin daha 
tevkifini istiyor 

Bunlar, Ziya Taner 
Şahin ı iray ve 
Sedat Ôdül'dür 

akşam lngiltere tarafından Strang ve 
Seeds'e göndeı ilen talimat . Sovyet 
hükumetini tatmin eylemektedır. 

1 - lngiliz hiikümeti, Baltık dev-
letleri garantisinin Polonya, Rom~nya 
ve Yunanistan garantilt:ri derecesınde 
tam ve otomatik olmasına muvafakat 
etmiştir. Baltık cumhuriyetlerine k~71 

doğrudan dokruya veya dolay.ı~ıy e 
teveccüh edebilecek tehdit takdırınde 
karşılıklı yardım sistemini harekete 

. kte Sovyetler getırmek kararını verme 
birliği serbest bırakılmaktadır. . . 

2 - Hatta, üç Baltık devletının 
diter beş devi tle birlikte, üçler mu· 

kuyorlar. işte Rus işinin iç yüzü: Ser
iinin Moskovaya yaptığı avanslar, Ro
manın Moskovaya : ~österdiğı şayanı 

hayret nezaket hep ekonomik abluka 
dairesinin şarktan kapanmasına mani 
olmak içindir. Diğer taraftan Mos
kova hükümeti de, garanti edilen Po
lonya ve Romanya s:ıyesinde kendısi
nin mahfuz olduğunu gördüğündefl 
ve mlhvcr devletlerinin tekliflerini 
tartarak kendini ağır satmak ve Azami 
istifadeli işi temin etmek istiyor. Fa-

-Gerisi üçüncü sahifede -
İstanbul : 28 (Telefonla) - Sat 

ye binasının Denizban~ tarafından 

satın alınması işi hakkındaki 11dliye C.H.P. GRUPUNDAKl MÜZAKERE 
tahkikatına bugün de devam edil-

miş vt> bir çok şahitler dinlenmiştir 
Müddeiumumilik dokuzu mevkuf C' • l A 1 e 

::!~~~~~~:~ Td:.·.kk:.~~.~··~: .Janagı p anı arımız v . 
Ziya Taner azadan Şahin Giıay ve • l t mu••zakerel erı 
~~dat Ödül. hakkında sorgu hakim lŞ e me 
lığince tevkıf kararı verilmemiş ol · ı -----------
maslna itiraz etmiştir bir taraftan <la b' 
mcvkufıard•" i~r•ns şirketi müdürü Hüktım-ete ır 
Met~os, serbt-st b1rale1lmasınr iste. 
mi~tir. 

. Gerek müddeiumumilitin üç gay 
rı mevklli hakkındaki tevkif talebi 

1 

"e gere" Meteos'un tahliye talebi 
ağır ctza reisliti tarafından tetkik 
edilmektedir. Vaziyetin kati şeklinin 
yarin belli \)lacatı anlaşılmaktadır. 1 

Ankara : 28 ( Telefonla ) - C. 
H. Partisi Meclis Grubu dün - 27· 
6. 939 - saat 15 te Reis vekili Hil
mi Uron'm başkanlığında toplandı : 

Ruınamede mevcut olan . ~ak~ı 
K · · d Mıllı Mu· ılıçoğlun'un takrırın en . 
daf M "f Vekaletlerine taalluk aa ve aarı d "kl . 

k·ıı · ver ı erı eden suallere Ve ı erın 

FRANSIZ MECLiSi 
MESAiSiNi BiTiRDi 
Daladye umumi vaziyet hakkınd~ 
ÇQk mühim bir nutuk söyledı 
FRANSIZ MiLLi MUDAFA•SININ TAKViYESiNE DEVAMI .. 

P.tris : 28 -a.a.- - Mebasan 
meclisinin bugün yaptığı toplantı so. 
nunda Aaşvekil B. Daladiye b r nutuk 
söyliyerek parlemento içtima devresi 
n!n kapanması hakkındaki emirname 
nir: bir kaç dakikaya kadar okunaca 
ğını bildirmiş ve demİilir ki : 

Yirmi senedenberi hiç bir zaman 
vaziyet bugünkü kadar vahim olma· 
mıştı, Hudutlarımızda üç milyon insan 
vardır dahilde fabrikalar büyük bir e
nerjiyle çalışmaktadır. Her zamankin 
d<.n çak daha mühim asker ti\hşidatı 
yapıldığı da haber verilmektedir, 

Hudutlarımız dahilinde Fransız ln 
giliz tt"sanüdünü yıkmayı istihdaf eden 
bir pı opaganda var. Halbuki Fransız 
lngiliz tesanüdü sulhun temin edilme 
sinde en esaslı şarttır. Hükumet son 
günlerde çıkardıA'ı iki emirname ile 
Fransız en~rjilerini biribirinden ayır· 
mak isteyen propaganda önüne geç
meA'i kararlşytırmııtır. Fransayı bir 
desise ve casusluk atı içine almak 
hususunda bir teşebbüs yapılmıştır. 

Hükılmel her şeyden evurl millr 
müdafaayı takviye edecektir. Bu mü 
dafaa bunları ne kııdar atır olursa 
o~aun. memleket cebir ve ıiddet leh 
dıtlerı _karşısında eti!mektcn ise bu 
a~ır yuklere tahammül etme~i t "h 
eyJemekt d" 6 ercı e ır. 

f berlikletle de 
Hudutlarımızın sc er . . mu 

ğil fak at elde bulunan efradılhıle uh~ 
h f . . esinde su m a aza edılmesı say 'k' muallim sı 
faza olunmuştur. Fakat 1 1 lzrm· 
nıfm silih altında bulıınma~ı e · 
dir. h · etmek de 

F d. yayı ta rıp - 1 
ransa, un d ak istiyen bu 

til fak at sükuna var ırm d . birli· 
t - ·ıı d" - t bir tarz a ış ~n mı erle urus f k t Fransa ay 
ti yapmağa hazırdır a a 

- Geriai ikinci sahifede -r-.:;::::.:::;.;._---,, 
1 Harp ıni? 1

1 Sulbmu? · 
_____ h_aı'_rirlerinden 1 

Maruf Fransız mu 
dJ ki çok A. Grasset ın bu • • 

dU u ,·arandan 
dikkate dc~t'r bir etU 

0 ~ 
.. b başla\'acagu;. 
ata art'n aeşre • ESi l . 

BU MAKALE SfLSIL . _>•zt: 
b 1 . harp kabılıvet 
aşlaca devlet t'rın . . . · 

k . . .. tercceğı gıln mut· 
ve udrctlerını gos . . 
lak bir harp tt'hlikesı ıle kaqı 
kar· b l up bulunmadığımızı 

:i"ıya u un 
bize ö~retmekte<fir. 

Yarın başlıyoruz •• 

rapor veriliyor 
cevaplar dinlendikten sonra Heyetçe 
devlet sanayi planlarının tatbikmda 
ve sanayiin işletilmesinde mevcut 
murakabenin kifayet derecesine ve 
gene bu mevzuun tatbikı için b~r 
koordinasyona ihtiyaç olduğuna daır 
Antalya Mebusu Rasih Kaplan ve 
Kütahya Mebusu Alaeddin Tiridoğ
lunun takrirleri muhteviyatının tetkik 
için daha evvel Grup Umumi Heyeti 
~.ararile tav1if edilmiş olan Komisyon 
raporu müzakereye mev7.U ittihaz 
edilmiştir . 

Sanayi planlarının tatbik safha· 
Jarında ve bilhassa mali neticelerde 
tahmine nazaran görülen bir misli 
fazlalık üzerine ehemmiyetle nazarı 
dikkati celbeden rapor birinci sanayi 
planının ikmali için lüzum görülen 
tahsisatın verilmesiyle beraber sana
yileşme hareketinin Parti programı 

mucibince ve mali teknik imkanları 
dahilinde tertip ve tanzim edilmeri 
ve bu mevzuda çalışan müesseseler 
faaliyetinin ıslahiyle beraber kredi 
ve finansman işlerinin ayrılarok sa
nayı ve maadin işletmelerinin bün
yelerine uygun idareler halinde teş
kilatlırndırılması ve 3460 numaralı 
kanunla kurulan murakabe sisteminin 
keyfiyet ve kemiyet noktasından tak· 
viycsiyle tatbik ve idamesi ve ayni 
zamanda devletin sınai ve iktisadi 
mahiyeti taşıyan müesseselerine de 
teşmili ve teşekküllerin blançolarile 
hesabı katilerinin Biiyük Millet Mec· 
!isine arzının usul itt ihazı ve milli 
sanayiin hayatiyetini ve rasyonel ça
lışma kabiliyetini arttırmak için güm
rük tarifelerinin ihtiyaca görd ayar· 
lanmasile beraber iç pazarlarda is
tihsalin rekabete vücut verecek şe· 
kilde kayıtlardırn korunması gibi esas 
lı teklifleri de ihtiva etmekte ve had· 
dizatında lüzumu kabul edilen ve 
muhtelif Vekale:lere iş birliğini ta
zammun eden koordinasyon için ayrı 

bir kanun tedvinine ihtiyaç olmadı

ğını ilave etmekte idi. 
Rapor üzerinde bir çok hatipler 

söz söyledik ten ve İktisat Vekili 
Hüsnü Çakır da mevzu üzerinde ko
misyon raporuna iştiraken esaslı mü 
talaalar dermeyan ettikten sonıa He
yetçe rapor hükumete tebliğ edilmek 
üzere tasvip edilmiş ve Riyasetçe 

celseye nihayet verilmıştir . 



··-----------4· 
ı HATAYD N RÖPORTAJ : .. ___________ ... 

HATAY 
Bu belde için artık 

e vehim kaldı ne de hayal .. 

Hatay davasının aki- ("' , 
beti fü:erinde artık ne Hatayde flmdl her şey değı,mı, •• H•- ' 
bir vehim kaldı, ne de yat gibi, ruh gibi, gezen, duran eşya gl· 

ı yiyecekler bile ... 
biı höyal.. içtiğiniz çaym şekeri Türk •ekerl, 

,!--------------------------·---------------------. 
1 

a 

o h be r o r 
, ................................................... ! .............. ~ 

Bina vergileri ta-' ELEKTRiK ŞiRKETiNi 
hakkuku 'gecikti DEViR ALIYORUZ 
Fakat bu yıl tahakku-

kunda fazlalık var 

Hususi Muhasebe bina vergısı 

tahhakkuk işi geçen yıla nisbctle 

bu sene gtcikmiştir . Haber aldığı
mıza gör(', bu yılki tahakkuk mik. 
tarı fazlacadır , 

Belediye reisi Ankaraya gitti; 
devir işleri görüşülüyor 

Şehrimiz belediye reisi Bay Ka 

sım Ener, dünkü ekispresle Ankara 

Singapur 
toplan 

21 Haziran tarihiyle fi 
yazılıyor: Umumi alaka • Siıl 
daki a~keri kOnf eranı üıeriol 
lanmaktadrr. Bu konferanstı. 

şarktaki tekmil Fransız ve ~ 
kuvvet.lerinin kumandanlıtı~ l 
tirm'k Japonya'ya karşı bıt 
girildiği takdirde kullanılacak 
tabiyeyi tesbit etmek ; Şarki 
daki toprakları emniyet al~ 
mak; bitaraf devletlerle met' 
rikinde bulunmak; Avrupa jle 
muvasali yollarım emniyet 1 

almak meseleleri görüşülecek! 

Bu fikre, ta Pay;ıs tuttUrdUğUdUz sigara TUrk slgarasr, giy 
~ududundan Antakyaya dliJlnlz TUrk fabrlkalarmm kumaş1ndan •• 
kadar uzayan yollarda, Her şey, her şey TUrk! Şimdi Hatayın 
şehir, köy ve kasaba· bakkalında, na Şamın şekerini, ne de 

larda başlamış yeni ha- Haleb 0 kumaşına bulamazsmız.. 11 ;BÜRÜCEK KAMPI 
yat tablosu kuvvetli bir ------ } AZA!\ : Tangüner -----= 

ya gitmiştir. Belediye reisinin bu se 

yahatı belediyenin yapacağı istikraz 

Haber aldığımıza (göre, Adana 
elektrik şirketi pek yakında şehri 
miz belediyesine devir edilmiş o.la. 
caktır. Ve belediye reisi devir işle. 

rini görüşmek üzere Ankaraya git 
miştir. 

lngiltere ile Fransanın l 
şarkta ve Akdeniıdeki politik' 
ayni karakteri taıımaktadır • 

müeyyide halinde!.. 1 
Artık Payas hududunda bavul sını yaşıyor. Hatayın, yetmişlik 

larınızı yoklayan, lskendcrun garın ihtiyarlarına kadar bütün sakinleri, 
da pascportunuzu soran bir tek tıpkı ertesi günkü bayramda giye· 

d k ceg" i yeni elbiseler için sabırsızlık a am yo .. 
. Şimdi kollarınızı sallaya sallaya, gösteren çocuklar gibi ... 

Türki}eden Hataya, Adarıaden An : Her şey gibi, H:ttay kadını üs-
karaya gider 'gibi tereddüdsüz yola 1 tünde de göze ça rpan bir inkılap 1 

' çıkabilir ve bu bölgeye fütursuz var. Neydi o geçen seneye kadarki 
ayak basabilirsiniz.. ı vaziyet! Artık feraceli çarşaflı ka- ı 

H d · d -h d · dın pek az kalmış Ha tayda. atay a şım i er şey eğış· 1 
miş .. Hayat gilıi, ruh gibi, gezen, du il 
ran eşya gibi yiyecekler bile .. 

İ~tiginiz çayın şekeri Türk şeke 
ri, tüttürdüğünüz sigara Türk si 
gara5ı, giyaikleriniz, Tüık fabrika 
)arının kumaşından.. Her şey, her 
şey Türk! Şimdi Halayın bakkalın 
da, ne şanım şekerini, ne de Hale 
bin kumaşını bulamazsınız .. 

Sual sorduğunuz adam şirr.di si 
ze Türkçe cevap verir; Hakim, mu 
allim, asker ve polisin hüsnüniye 
tinden ar tık emin ola~ ilirsiniz : Çün 

Daha dün 15 kuruşa 18 saat 
iş rörmeğe - hatta bu ücrete bil!! 
iş bulamıyan - razı insanlarla dolu 
olan bu beld~de şimdi para var, iş 
var ... Bu yıl içinde Türkiye Cümhu
riyet müesseselerinin koca koca bi
naları } ükselivermiş. 

Muazzam bir ziraat bankası, za· 
ıif bir orduevi, kumandanlık ilah .. 

• 1 

Dün elli talebe 
gitti 

Bürücekte muallim ve talebeler 
için bir kamp kurulduğunu yazmış
tık. Kamp dün açılmış ve buradan 

elli talebelik bir grup Bürüceğe git· 
miştir. İlk grup olarak giden bu ta-

lebeler fakir olduğundan lıunların 
yol masraflarını kültür direktörlü-

ğü temin etmiştir. Bugün de on ta 
lebe daha sevkedilecektir. 

Yeni istasyonda bir 
ilk okul açılacak 

Bu teşebbüs 
yerinde olmuştur 

ve elektrik şirketi içindir. 1 

Belediye yazı işleri 
1 

müdürlügü ve müfettişligi 

Habtr aldığımıza göre belediye 
yazı işleri müdürlügüne 165 lira üc: 
retle esgi Silifge müddeiumumisi Bay 1 
Mustafa Tekin tayin edilmiştir. 

Mustafa Tekin memleketimizin ye ( 
tiştirdigi degerli gençlerimizden dir 
kendisine yeni işinde muvaffakiyet
ler dileriz. 

Diğer tarafdan yine haber aldı- · 
ğımıza göre, yeni ihdas edilen bele· 
biye müfettişliğinede eski elektrik 
şirketi ve maliye tahsil memurların -
dan Hilmi Savaş tayin olunmuştur. 

Hususi 
istimlak 

ormanların 
bedelleri 

Usta Mehmedin 
ölümü 

inşaat müteahhidi Kalfa Meh
met dün sabah Tahtalıcami yakı
nından geçerken birdenbire yere 
düşmüş ve bir müddet sonra öl
müştür. 

TÜRKSÔZÜ - Dün ölü !il• 

hipleri matbaamıza kadar gelerek , 
hadi,enin akabinde Belediyeye tele
fon edildiği halde, Belediye dokto· 
runun ancak bir saat sonra hadise 
mahalfine geldiğinden şikayet etti
ler. Eğer bu şikayet haklı ve anla· 
tılan şey doğru ise, üzerinde durul· 
ması lazım gelen bir hadise karşı
sındayız demektir . Şimdilik Beledi
yenin dikkat nazarını çekmekle ik· 
tifa ediyoruz .. 

Paris matbuatındaki aki•" 
re, Fransız hükumeti müdaf••, 
emrine ve hususiyle Mersel 
deniz üssünün genişletilip ti 
sine ve Ceıayhin içinde s~ 
yol ve şimendiferler inşası i~ 
milyar franklık bir tahsisat 
mağa karar vermiştir • 
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12.30 Program 

kü Türkdürler 1 

23 Temmuzda yapılacak hüyiik 
ilhak bayramına intizaren, tezahürat} 
jPstini deruni bir şekilde tutan Ha
taylılara bugünlerde en küçük bir , 
toplantı taşmağa, coşmağa vt'sile 

Yeni istasyon civarında bir ilk 
okul olmaması dolayısiyle bu mın
takada oturan ailelerin çocukları 

istimlak edilen ve edilecek olan Hususi Muhasebe müdürü ' 

1'2.35 Türk müziği 1 - • · 
- Nişaburek peşrevi. 2 - ı;t 

• I 

şa - Nişaburek ağır semaı 

gül ne aceb silsilei. 3 - Has" 
- Nişaburek şarkı - Camei s' 
4 - Aziz efe:ndi - Nişabure~ 
- Kırdı geçirdi. 5 - . , . • '; 
Nişaburek şarkı - Görmek i•1~ 
Ali Rıfat - Nişaburek şarkı 
dip bir gülizare. 7 - ... . • 
Nişaburek saı semaisi. 

Hata}, ~imdi 23 temn uzda ya
pılacak muhteş m bayramın arife-

Fransız Meclisime
saisini bitirdi 

- Birinc~i sahifeden artan -

nr zamanda di'nya ü1erinde hüküm 
sürmek leşehbüslerini knrşı kaymağa 
da azmetmiş bulunmaktadır. Bir kere 
daha söylüyorum bu sebeplerden do 
layı hükumetin en başta R"elcn düsün 
cc~i milli müdafaavı takviyedir. 

Parliimcntonun iki içtima devre-
si arac;ında geçecek zaman ne kadar 1 
olacn~ını kestiremem harici vaziaclin 
hır seçim mücadelesinı mümkün kılıp 

kılrnayarağ nı da bilmiyorum umumi 
af bahsinde knrarn~mclcrle hareket 
olunacak seçim islahatı işinde ise her 
nımanki usul takip edılercktir lüzu
mu takdirinrie parlfımento drrhal iç-
liman davet olunacaktır. . 

B. Daladiye nihayet sözlerini söy 
le bitirmiştir. 

Fransız inkilahıı.ın yüz ellinci se 
nrsi tesit olunurkt-n Fransızların bir 
kere daha biitün dünyaya vatan ve 
cumhuriyete lam bağlılık muhteşem 
manzara~ı gösterelmrrini 'İsterim zir.a 
sulh buna bağlıdır. Fr. nsız diplom3 
sisinin muvaffakiyetle çalışmalarına 

devam etmesi ve fazla süren rnüna 
kaşaların r nihayetlendirifmesine az
metmiş mılletlerin kendi vatandaş

ların ve hütiin insaniyetin nefine ola 
rak bizimle birleşmeleri için Fransı~ 
milletinin bütün enerjilerinin bugün 
tam bir blok teşkil etrtıesi lazımdır. 

B. Daladiye şidd('tl~ alkışlnnan 
bu nutuktan sonra içtima devresinin 
tatili kararnamesini okumuştnr. 

Sosyalist ve komünicıt mebuslar 
huna karşı muhalefette bulunmuşlar 
isedc nihayrt toplantı proo;everbali 
21 l reye k uşı 350 reyle tasvip edil 
miştir. 

Di~er taraf'dan tatil kararname 
si ayan mf'clisinde de saat 19,40 da 
okunmu~ ve parlamentonun adi iç 
tirna devresı l u curdle nıhaytte er 

lU iştir. 

verıyor. 

Sovyet-Mançuk 
hududunda 

Birinci sahifeden artan -

rip etmişlerdir. 
Tokyo : 28 a.a. - siug - Kini . 

den bildiriliyor: 1 
B·ı sabahki bombardımanlar neti

cesinde dış mogolistand 'aki Tamsk 
hava üssünde biiyük hir yangın çık
mıştır. Bjr kaç binanın alevler icinde 
olduğu bildiril!yor. . 

Moskova : 28 a.a. - Tas ajansı 

şehrin merkezinde buıunan ilk okul
lara gelmek için müşkilat çtkmekte ' 
idi, Dün haber aldığımıza göre, bu 

1 

hususu nazarı dikkate alan kültür 
direktörlüğü önümüzdeki d~rs yılın· 1 

da bu mıntakada bır ilk okul açma
ğa karar vermiştir. 

hususi ormanların vergi kıymetleri 
ve istimlak bedelleri hakkında hu
susi idareler tarafından yanlış ka· 
yıt ve malumat verilmesi yüzünden 
bu işlerin içinden çıkılmaz bir hale 
geldiği Ziraat Vekaleti tarafından 
Maliye Vekaletine bildirilmiş ve bu 
hususta tedbirler alınması temenni 
edilmiştir . 

Maliye Vekaleti bu münasebetle J 

alakadarlara bir tamim göndermiş ŞEHiRDE HAVA 

Dün hararet 
36 idi 

1 
' vergi istimlak bedellerinin ne suretle 

l tesbit edileceği hakkında alaka· 
ı darları tenvir etmiştir • 

Diin şehrimizde, gökyüzü açık; 
hava hafı f rüzkarlı idi en çok sıcak 
gölgede 36 _dereceyi bulmuşdu. 

senayi ve iş müfettişi 

idi. Kısa bir çarpışmadan sonra iki 
si bambardıman tayyaresi :düşürül
müştüı ". 

bildiriyor·: ı 
Mogol - Sovyet crkanıharbiye 

heyetinden verilf'!n malumata göre ı -.......;..~ ........ ---="""~~=~= 
27 haziranda japon - Mançukc; ha- 1 
va kuvvetleri hududa 120 kilomet- 1 

re mesafede kain tamtsalc - bulak 1 
ınıntıkasında mogol halk cumhuriye 
ti arazisine yeniden tecavüz etmiş 

Şehrımiz mıntaka iktisat mü
dürlüğü senayi ve iş müfettisi Bay 
Fevzi Atamanm terfian Malatya mm 
taka iktisat müdürlügüne tayin edil 

1 digini memnuniyetle haber aldık. 

}erdir. 
j=lpon - Mançuko hava kuvvet

leri takriben 80 avcı l ayyarasi ol l 
mak lizere 7 Japon tayyaresi ve 30 
bombardıman tayyaresinden ibaret 

,.. 
1 IESKı 1 Japorılat, beyaz 

ırk ı Çinden atmak 
MESELE ____ ......... _ imtiyazlı mıntıkfl· 

yı sıkı şlır ıyor. 
Miladın birinci asrından itiba

ren, Çinin Grek ve Romenlerce ta
nınmıŞ bir kıta olduğu tahmin edil. 
mektedir. Çin kayıtlarında sefir gön 
deren hir kral "An . toun,, dan 
bahsedilir. Bu, Roma imparator
larından Lir Antonius olacaktır. 

Garp de, şarkta bir ipek memle. 
keti oldu.l{unu biliyordu. 

Mısırlılar, Asyanın cenubundaki 
denizlerden Çiole münasebet ida· 
me ettiler. Araplar bu münasebeti 
artırdı. Fakat Avrupalılara sarı kı 
tayı asıl tanıtan kaşif, Ven edikli 

Sovyet tayyaretlerinden altısı 
hareket Üsler ine dön1J1emişlerdir. 
Araştırmalara devam .edilmektedir. l 

Yapılan bombardıman neticesin· 
de bainovinen'de iki küçük ev hasara 
uğramış ve bu evlerde bulunan bt>ş l 
kişi yaralan , ıştır. 

Evlenme töreni 

Ônlimüzdeki cuma ertesi günü 
akşamı Halkevinde Adana genç 
!erinden Saadet Jale ile belediye 
zabıta müdürü Bay Yusuf Aşkının 
evlenme tÖrCflleri yapıl 1caktır genç · 
lere saadetler dileriz. 

Çin ve Beyazlar 
Marco · Polodur. :Bu adam 1.277 
le 1295 arasında biitün şarkı gez 
miş, ''Harikalar kitabı,, isimli t"serin 
de gördüklerini tasvir etmiştir. 

On altıncı asırdan itibaren Çin, 
Avrupa f.ıaliyetinin merkezıni teşkil 
etti. 152 1 de Pekine Portekiz · sefi
ri gitti. ! 553 de Portekizliler Ma
cao' ya yerle-ştiler. 

Misyonerler 1581 de Pekine 
ilk defa olarak Ricci heyeti le ayak 
bastılar. Memleketin tetkikine de 
onlar girişti. 1584 de Anverste Çin 
menabiioe nazaran Çınin haritası 

basıldı . 

On yedinci ve on sekizinci asır· 

larda Avrupalıların Çinle münase 
beti genişledi. 

Hollandalılar 1 G24 de F ormose 
da kendilerini gösterdiler; Rus kuv· 
vetleri Zoungari'de ilerliyerek Çin· 
!ilerle çatıştı. (1684); Fransızlar 

Kanton'da ticareti ilerletip bir kon. 

solosluk ihdas ettiler. ( 1697); lngi· 
!izler 1634 den itibaren Kanton su 
yu boyunca ilerlemişlerdi: Ning • 
Poda yerleşmek teşebbüsünde bu
lundular (1/54): lakin bu iki asırda 
Çinde yerleşebilenler bilhassa ek
serisi Fransız o1an Cizvit papaslarıy -

Hususi muhasebe müdürü Bay 
Hasan Güler, vilayete müracaat ede 
rek bir ay mezuniyet ~alebinde bu 
lunmuştur. 

Mersin Belediye Reisi 

Bir müddettenberi bazı Belediye 
işleri için Ankaraya gitmiş bulunan 
Mersin Belediye Reisi Mithat To
reğlu Mersine avdet etmiştir . 

=-

Maarif Şôrası -----
Temmuzda toplanıyor 

Tem'lluzun 17 inci pazartesi gü 
nü ~nkarada to.planması tekarrür j 
etmış olan Maarıf Şurasının hazırlık 

tarı bitirilmiştir. Şura maarif vekili 
miz 8. Hasan Ali Yücelin bir nut
kiyle açılacak ve memleketin büyük 
maarif meselelerini görüşecektir. 

Öğrendiğimize göre Şfüaya 90 
kiti iştirak edecektir. lstl'n bul Üniver 
sitesi direktörüne, fakülte dekanları 
na, lstanbul, Ankara ve fzmir maa
rif müdürlüklerine, maarif vekaleti 
umumi müfettişlerine, bazı mektep 
müdürlerine maarif Şurasında bulun 
maları için davetnameler gönderil· 
miştir, 

13.00 Memleket saat ayarı 
ve meteoroloji haberleri. 

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

19.00 Program 
19.05 Müzik (Senfonik pa~ 
19.15 Türk müziği (Fasıl ~t 
20.00 Memleket saat ayarı 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuşma (Ziraat ::3~ 
20.30 Türk müzi~i (Muhl 

kılar ve düğün a dctlerine ait 1 

1 -- ...•... - Hici\ık8'_11 
vi. 2 - Lemi - Hicazkar r 

,1 

Son aşkımı canlandıran. 3 . 
bey - Hicazkar şarkı - Sil 
ile süzdü yine. 4 - Arif be)' j 
zinak şarkı - Papusuna er~~ 
re . S - Rahmi bey - suıırı J 
kı - Bir sihri Sarap, '> - (J 
ref - Suzinak - şarkı - 1 
güne ef zun oluyor_: 7 - M~sıJ 
Suıinak şarkı -- Umitsiz bır:., 

8 0- x.~ ad" - •••••.. - u6 un 
ait türküler. 

20.10 Konuşma 

21.25 Neşeli plaklar - ~~ 
21.30 Müzik (Şa n resitalı 1', 

hi Su : Bas bariton) 1 - ~~ 

Ç 
.. , "Mevsimler,, Oratonosundııll ı15 

dı. 1708 de, bu papaslar mm 1 şarkısı 2 _ w. A. Moıart ; ~ 
Cizvit haritasını yaptılar. li flüt,, opcra~ından sarar-;tro ~ 

On dokuzuncu asırda Avrupa- yası. 3 - L. Van Beeıhoverı 
lıların Çindeki fenni araştırmaları delio,, operasından "Rocc0~ 
arttı, Bir çok heyetler muayyen sa •·Para şarkısı., 4 - Fr. Sctıtı~ 
halarda sefer ettiler. Yine arada Genç kız ve ölüm ( Ued) 11 
keşfedilmemiş sahalar kalıyordu. An Verdi - "Simon Boccantf" 

k d k 1 rasınd an Fiesco nun romans•· .A 
ca on o uzuncu asrın son arına ' 0,ıcel"ıi 

doğru Çin, ilmen malum bir hale Ş f 2N2 · 0~ Müzikk (Küçük JoliıJI •J . _ k . _ e : ecıp Aş ın) 1 -
geldı. , ktısadı re abetler bu ılmı H"I V J sır• 
tanınmanın mtkemmeflitine 'sebe· o·ına u .yda (( aEls) 2 

- ,·ı· vıılf~ 
mı en srarı eng ~ 

biyet verdi. Emmerich Kalman - C•"' 1) 

Bu tanıma ile beraber, be~·az prensesi operetinden ( potpllr 
ırkın devletleri, Çine iktisedi bağ· jac. Gril - Mayıs ıhtiş•JJJ' 
!arla bağlanmışlardır. 5 - Jac. Grit - Marş 

rlt' 23.00 Son ajans habe• .,,,, 
Bugün kopmak tehlikesinde olan 

Çin · Avrupa rabıtaları böyle te· 
essüs etmişti, 

esham tahvilat, kambiyo 
borsası (fiyat) f 

23.20 Müzik (Cazbaod) 
23.55- 24 Yarınki pr0 
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Sovyet - lngiliz mu- ----------------------------------------:. 
tabakatına doğru 

- Biriuci sahifeden artan -

• ., ,.. kat bu istifadeli iş, basit bir ekono-

A 1 k d 1 M A 1 ç • mik abluka veya bir umumi harp de· 

m e r a a eğer manya ıne fildi~pok gazetesi de diyor ki• 

d d b 1 Ankara ite olduğu gibi Moskova 
bitaraflı·k· kanun. u ıyar ım a u unuyormuş ile dt! biran evvel müzakereler neti-

celendirilsin. F':rknt Polonya'yı da 1 nun Muzakeresı 1 • • ' unutmamak lbJmdır . Gôbel!f nutukları 
neler haı.ırladığı hakkında hiç bir :fÜP· 

l J ) AJ •ıt•f k • • he bırakmıyor. Polonyaya silah, leva-Vaşİnfton: 28 a.a. - Mebusan ta yan - man 1 1 a ına gırmesı zım, para ve mukadderatını onunla 
metlisl, harinlye encümeni tarafından • k d k 1 ? birleştirmiş olan bütün devletlerin yar-
tevdi edilen bitaraflık kandnu pro için Japonyayı tazyı e er en . . dımı lbJmdır. 
jeainin müıaketesiM bı•lannıı~tlr. Paris - Midi g-azelesinin Kaunas 

hrrJ•de dcrp:.. fedilen noktalar r 1 • 1 Muhakeme esnasmda bazı şiddet muhabirinin bildirdiğine göre Stalinin r._1.. ·~ Paris : 28 a.a. - cmce sıor" . 
1
• d K r d 

1 L h b · Al ı,· milnakaıalar da olmu•tur. Şahitler rıyase ın e rem ın sarayın a yapı an tunlardlr t gatetesinin ondra mu a irı, man. T toplantıda lngiliı. - Sovyet müzake-
1 "'- Harb ttıhuruhda Amerika· lann Çin'e verdikleri harL malzeme Almanyanın Çin ile geniş mikyasta releri de bahis mevzu edilmiştir. 

ntn tmniyetini veya sülhu muhafaza si hakkında dikkate şayan malumat silah ve cebhane ticareti yaptıtmı Öğrenildiğine göre Uzak Şark 
ıctmek1 yahudda Amerika vatandaş Yermektedir. 9Öylemişlerdir. 76 milimetrelik 8.000 vaziyeti dolayısiylc Sovyel hükameti 

En büyük sergüze;tler .... Görülmemiş maceralar şahes :: ri .... 

Asri sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

.... d d madığınız heyecanı , tatmak, akıllara durgünlük veren bin 
Ômrunuz e u~ etleri görmek için mutlaka en büyük macera Yıldızı 

bir çeşit serguıc~ 

( Kenmaynard ) ın yarat~ığı 

( Es.~agör:.ü~?o!~k~ıs•m ~~~e.> 
Misilsiz eserını · 

Yaz 
Balkon 
Duhuliye 

tarifesi 
25 kuruş Öğretmen ve 

ıs .. • .. 
Talebelere 20 kuruş 

,. 1 O kuruştur . 

. _ Sinema dahili Vantilatörler 
DiKKAT · serinleştirilmektedir 

ve hususi tertibatla 

Asri 250 
Telefon 10773 

1 

larımn hayatını korumak için .lütum f-iong _ Kong ma~kemesind~ ltrUpps otübUsü, transit suretile Çi· bilhassa lna-iliz tekliflerinin Sovyet ta-
,Orüldiittl takdirde reisicUmhur, mu balıhazırda mühim bir dava :cereyan öe sevkedllmek Uzeıe hamburg'dan leplerini tatmin ettiği zannedildiği şu ı-

'k 1 ld ıı.. Hono - Kona'a a~lmicıtir, sırada lngiliz - Fransız - Sovyet Ad E k k 1· • d barib devletlerin l im tr o u2'unu k d Al b" t ft o • o -1 kt b" 1 kt d ·ı . • r·ıyase· ana r e ısesır: en : tayı·n edecektir. etme te ir. manya, ır ara an Bu malzemenin kıymeti 42.000 r~:ar~'~'ı~ır:r an evve a e ı mesane /-\dana beledıye 
Çin ile yaptıtı muharebede japonla 1. I k t h · d"J kt d" 

2 - O andan itibaren Am~rika ster ıng 0 ara a mın e 1 me e ır. Londra: 28 a.a. - Times gaze tı"nden : ra manen yardım ederken, diğer ta- · I b d 1 1 A ı 
vatandaşlarının o devletlere aid va Berin, ir yan an tu ya -- man lesinin bildirdiT.ine göre, lnailtere· k lenamelerı·nd•n 

Muhammen 
Bedeli raftan da çin'e mühim miktarda harb f · · · · · ~ • 1 e .. K 

purlarda seyahafetmeleri men'edi askeri itti akma gırmesı ıçın ıaponya nin Sovyetler Birliğine cevabı, dün carveisticarmu av uruş 
ltialiemesi ıöndermektedir. vıtazyik ederken. diher taraftan da ·ıcar bedel"ınin O/o 2 si alınmkak slurle·. 8 

Kilo 
7000 
2000 

Cinsi 
Ekmek 
Et 

lceekm. ı 5 akşam tesbit edilmiştir. Cevab, bu· 
~ - Muharib devletlerin kimlet Vaka,f~udur ' Hamburg yolu ile Çin'e yaptıtı silah gün B. Seeds'e gönderilecektir. tile ibraz edilecek icar mu ave e ek 40 

b "'ön - kon"1.ın en büyük ve cfl ki t I ı · ti d v m tmckte 1 t ı Konturatoyu va lOO oldulu ilin edilmesini müteakib U n a u sev ya ına aa ıye e ~ a e ' Moskovadaki Fransız büyük elçisi rine pu yapış ırı ır. d.k t 600 Sade yağ 
devletlerin hü~ümetlerine kredi açıl. mühim idhalat ve ihracat müessese- idi. de hiikümetinden beklediği talimatı tında yapıp da belediyeye ta_s 1 e . Okulumuz Askeılik kampında 

b 1 1 h t h . lerı'nden b"ır"ı, n"ızam·ı olmadıkları id Diher cihetten skoda fabrikaları 1 1 . ._. d. 1 b" ) k tı"rmeyenlerden icar, kadar nızamnf~· k d .kt ması vey* un ar a es am ve a vı· 5 ı ıra maz, IK.I ıP omat ır i te ola t sarf edilmek üzere yu arı a mı ar· 
lit alim sallm muameleleri yapılma diasile Almanya

1 
ya sipariş edilen çekza'nın işgalinden sonra Çin ile rak yeniden B. Molotov ile temasa mesinin maddei mahsusa~~nab e:~ ları yazılı erzak on beş gün müddet· 

sı men'edilecektir, Yalnaz bu hüku 10.000fai maskesini t~sli~ .almak ,I yaptiklarıÇmukaveleyi Jehshr.b,tmı:klşöyl geçect-ktir. ~ 1 kan harçtan başka o•o dle ır ~!ilin le açık eksiltmeye konulmuştur. 
metlere kısa vadeli ticaret kredileri iıtemedlfinden ddlayi çan hukilmetinı ı le dursun in he1abına ar ma ze ceza alınır . isticar edi en ma b" ~ 

2 
_ ihale 7 temmuz Cuma gü. 

h ı kl "d si imalini arttirmişlarhr. 1 • • ' isticar edildiği tarihten itibar~n ır . açılabilecektir ld bunlar da et ilç dava eıme e ı 1. d B I I k t to tanzım ve J nü saat 10 da Kültür Direktörlüğün · 
ayda bit reisibumhur tarafandan ilin ------------------~---..,.- P , ' ı A ana e edıye Rıyase- ay zarfında ne on ura . de toplanacak komisyon tarafından 

h le ı d b 1 d' eye tastik ettırmeyen· 0775 edilecektir. kanuna mugayir are et Ş k • k t• d tinden ~ 1 ne e e e ıy d b ka yapılacaktır. 1 
edenlere 50.000 dolar para CtzlSI Türkiye - Fransa ticaret e er şır e ın e 1 lerden konturato harcın an _aş 
veya hanis eczası verilecektir. münasebetleri • ) Belediye zabıta memurları için 1 % 3 de ceza alınır . Bu sene ıcara Z . k" 

,... 1 t tk kl yapı ıyor f f . k t ratları yoklama ayı tez ıre 4 - Eşyalar Amerikadan ihraç e 1 er otuz çi _t ot.in yaptırılacaktır. 
1 
verılen akarahn onu . . 

F 1 k t ı netıcesınde k edilmeden evvel tasarruf ihakları bir otın erın muhammen bedeli altı yapılacağından on ro . . Dörtyolda askerliğini yapar~ 
yabancıya • devredilecektir. Bir hey etimiz Ankara 1 28 ( Tele fonla ) - 1 iradır. 1 konturatlar Noterlikçe ta nıım edıl· ald ·~·m askeri teıkircmi g ·~ bc~.tım .. 

S - Reisicumhur !mubariblerin p • t • d • iktisat Vekil eti Tilrkiye Şeker f ab. ihalesi temmuzun üçüncü pazar· miş olup beledıye pulu yapıştırma· Yenisini alacağımdan eskisinın hukmu 
ihtiyaçları için toplanacak ıane mik arlS e gı ıyor rikaları Anonim şirketinde teftitler tesi günü saıtt onda belediye encü· ' yanlar görüldüğü takdirde harç ve \ yoktur. Ceyhanın Bıcılganlık Huan 
tarlannı ncşredeceklir. yaptırmaktadır : meninde yapılacaktır. cezadan kurtulamıyanları ilan olu· oğlu 

324 
lbrahim. 10798 

6 - Bitaraflık kanunu, cenubi 1 Haher verildı7.lne •Öre Şirket Nüınune ve şartnamesi yazı işleri nur . 10783 24- 27- 29- l 

A~a~~ ~eldoola) - Ha 
5 0 - 1-ı- - dd" A -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı Amerika cumhuriyetleri hakkında tat son zamanda teşekkülün bunyesinde t muuur uğüo e ır. rzu edenler her 1 

ber aldı~ıma göre, Türkiye ile Fran Ü d ·· b·ı· ı J 
bip edilmiyecektir, a bazı tasarruflar yapmak gayesile g n ora an gore ı ır er. • m ar 

Kanun, ıilib ihracatı müsaade· sa arasındaki ticari münasebetleri 90 kadar memurunun vazifderine isteklilerin mezkur gun ve saat. Yeni çıkan kanun ve nıza 
el • · · ·b ı· · · • ı a"zam"ı derecede ve her iki memle 1 t b 1 d" ·· · ·· ı nam enoın 11b 11 ı ıçm mer i o an 

1 

nihayet vermiştir. ktisat Vekaleti e e e ıye encumenıne muracaat a-
nizamnameleri teyid edecektir. ketin yüksek menfaatlerini koruya tarafından teşkil edilmiş olan hu· rı ilan olunur. 10774 

Yeni metinde kanun, mubariblere cak bir şekilde inkişaf ettirmek susi bir komisyon ~irketin muame. _ 27 291 -
1 her nevi eıya, cebhıne ve barb mal· · maksadi) le yeni bir ticaret anlat litı üterinde tetkiklerine devam et 

zemeıi satılmasına müsaade etmek- ması akdi tekerrür etmiştir. Bunun· mektedir . 
tedir. için yakında Türkiye ve Fransa mü Hir ay kadar mezuniyet almış 

İngiliz Japon 
müzakereleri 

messilleri arasında Paris'te görüş · olan Şirket Umum Müdürü B. Ka· 
melere başlanacaktır. Görüşmelerde zımın bugün lstanbuldan döneceği Adana Ticaret ve Sanayi J 

Odasından: 1 hükumetimizi temsil edecek olan he de ayrıca haber verilmektedir . 
yetimiz yarın akşamki ekspresle 
Ankaradan fstınbula hareket ede · 
cek ve lstanhulda bir gün kaldık· 
tın sonra cumaerlcsi gilnü Parise 
müteveccihen yoluna devam ede 
cektir. 

Tokyo : 28 a. a. - Hariciye , 
nezareti namına ıöz ;aöylemete sc. 
lihiyettır ı:atın da teyit ettiği veç· 1 
hile, jıııponya hariciye neıareti, dün , 
ötltden sonra. fngiliz-jıpon ~mü- 1 Heyetimiz ticaret vekaleti müs· 
zakerelcrinin Tokyo'da yeniden baş. 1 le,arı B. Halid Naımin1n reisliği al . 
ladıtınt bildiren bir teblit ncıre~ r tıhda dış ticaret umum müdürü mu 
m~tir. ı avini Celal, müşavirlerden Zeki Zey 

Bu tebliğe göre, önümüzdeki 
1 bekoğlu, Cümhuriyet Mtrkeı ban 

nafta içinde, B. B. Ari ta ve Craigie ' kası mllfetlişlerinden Adnan, Harl · 
riyuetinde iki hükumet mümessilleri ciye ticaret dairesi şube müdürlerin 
Tientsin mHelt"sini diplomatik bir ı den Fikret Ôzdoğandan mürek
yolla hal:için Tokyoda müzakere· 1 keptir. 

ler~ .'bışlıyacaklard1r, ~icntsindeki 1 Türkiye ile Fransa arasında 
lngılız konsolosu ve Jamıcaon ile Ja. ı mevcut ticaret anlaşmasının eksik 
pon baş konsolosu taçirç vaziyeti ı taraflarını tamamlamak ve iki mem· 
her daim tetkik gözü önünde bu i ~I k t d k. t" t ·· b t 
ı 1 e e arasın a ı ıcare munase e · 
undurmak üzere Tiensinde kalacak 1 • • b" · k. f · · h 
lardır. 1 enne yenı ır ın ışa zemını azır ·· 

Gazeteler, bu meselenin bir hal lıyacak olan bu haber şehrimizin 
s~retine raptedilmesine taraftar gö- iktisadi mahfıllerinde büyük mem· 
zukmcktedir. nuniyetle karşılanmıştır. Bu arzunun 

Asabi · Şimbun, diyor ki: dost ve müttefik Fransa hükumeti 
lngiliz- Japon münasebetlerinin ' tarafından izhar edilmiş olması da 

lü.zumsuz yere vıhimleşmesini iste ayrıca ve memnuniyetle kayda de~ 
~ıyen Tokyo, eter lngilizler hakiki ğer &"Örülmektedir. 
bır aamimiyetle Japon tıfebelerini 
kabule hazır ise buaıin'-"' b d" ' 
1 • • •- IW a ııe-
ersn •lb )'Ofu ile hallini aramayı 

Flc bv"-alctadır. I 
ranaanı anlcara büyGlc 
etç • rfae 8idiyor ' 

Ankara : ae o ) - Pa" 
oitmekt• o'- A-L-- • te •. . • D- - _.. _..... 

.. "'k elçtll um7 ,.,qcca ~ Bak' 
bdY" rlaıiftir. • 
,oıe 

Büyük ltalyan 
manevraları 

ltalya 

Sicilli ticaretin 74 numarasında 
kayıtlı (A. Brazzafolli ve şürekası) 

Hizmetçi aranıyor 1 

kollektif şirketinden şürekidan Be· 
şara Abnrus'um 26/6t1939 tarihinden 
itibaren şirketten ayrıldıfı tt-vdi et- ı Evde çalışmak üzere bir hiz 

metçi kadın aranmaktadır . iste· 
yenler İdarehanr.mize miiracaat 

il etsinler . C. 

ı tikleri birinci Noterlikten tas fikli be 
yannamtden anlaşılmış olmakla key 1 

fiyet Ticaret kanununun 42 inci mad l 
desi mucibince ilan olunur. ı 

r 10797 

1 
Halkımızırı yeni ve l ık defa görecekleri Cazip Ve Çok güzel Macar Yıldızı 

( Marlka Rökk > 
1 Ufa Şirketinin hazlrlamıf oldulu va 

YAZLIK SiNEMANIN: 
BU AKŞAM 

Göreceğiniz 

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

1 ilk a Bahar Geceleri 
1 . 

ALMANCA SÖZLÜ Gençlik ve Güzellikler Filminde bütün 

Seyred~nlerin takdir ve Senpatilerini toplayacaktır. 

il Filme ili ve ten : 
yalınız Bu Akıam Arzuyu Umumi üzerine San defa olarak 

1 Şeglı. Alımet l 
S •nema Saat 9 da baılar Masalarımzı ona göre 1 

1 lıral Edlniz. 10786 

Orman İşletme 
• T alimatnamesı 

~ Dünden artan ... 

1 1 tme işlerinde çalıştırılan teknik me· 
Madde 8 - Devlet O~~an ş ~daresinin nakil vasıtalarından istifade 

murlar vazife icabı olarak ış etme ı 
ederler. n i letmesi revir amiri, mıntıkası dahilinde 

Madde 9 - Devlet orma .. 't hdemlerin en büyüğü ve mali muamc· 
1 b··t ·· memurların ve mus et ça ışan u un 

latta da ita amiridir. . 1 • e müteallik idari, mali, teknik, bütün mu· 
an ış etmesın O U 

Revir amiri; orm B h lar için doğrudan doğruya rman mum 
' 1 olur u usu k "f 1 amelittan mes u · d ve oradan dirt- tı a ır. 

Müdürlüğü ile muhabere ~ ~rl . de cebir ve kasabalar haricinde çalış· 
. . litmesı ış erın " M""d '" , .. ~·· t f O let orman ış 1 Orman Umum u ur UgU ara ın· ev turacatı yer er 

tırılacak memurların o . 

dan tayı·n olunur. fi . ·n ormanlar dahilinde oturacakları bına· 
bölge şe erını . dT 

Orman işletme . 1 • daresi tarafından temın e ı ır. 
. ası ış etme ı 

larm demırbaş eşY.. • rinin vazifeleri: , · 
lcletme revir amırle . 1• 1 

tatbik ettirmek, kat ıyat, naklıyat 
'I A aıman p anın . k"b 

Maddt 10 - m~n. . . ettirditi şartlara göre tanıım ve ta ı 
h. · e ıklımm ıcap · · ki" t · · malitı mu ıtın v .. "b llar yaptırmak, vesaıtı na ıye emın ve ve ı . . munası yo 

etmek nakliyat ıçın 
tedarik etmek: . . t'ne göre senelik veya munzam bütçeyi ha· 

k ış vazıye ı 1·· d . . d f' B - Mınta anın _ .. 1 .. ıı. - tasdikinden sonra usu u aıresın c sar ı · 
. U um Mudur uır;un 

zırlamak ve m . 
yatta bulunma. .. 3hsulitın satışlarını Umum Müdürlüğün vercceğı 

C - Mamulat vem. k 
· ı · d temın etme . . 1 

direktifler dahı ın e k •t e ve ihale işlerini bu talımattr yaıı ı mcv· 
a ve c sı m 

Ç - Arttırın bik tmek. 
"d ve tal e . k . . t 

.... 8 ta göre ı are · · · i•çi tedarik etmek veya ettırme , ışçı a-'""' . letınesı ıçın " . . . d 
O - Orman ış b" 1 1 mukavele yapmak ve bu ışler ıçın ava ı · -teah ıt er e 

kım kılavuzları. mu 

kamet ct'llek.. ileri tuturı SOO liradan aşağı olan inşaat vesaire i şl e· 
E - Keşıf bfedel "çin Orman Umum Müdürlüğünden müsaade al-k ve az ası ı 

ri yaptırma k 
•1 yaptırma . . 

mak suretı ek 1 şartlarının projelerini hazırlamak inşaat ve tes ısa la F _ Mu ave e 
. "f meler yaptırmak. . 

aıd keşı naH ly başında ve ortasında görülen işlere aid raporları tedı 
G - er b" l"k 

b ·ıat kat'iyat ve nakliyatı gösteren vaziyet cetvelleri ile ır ı · 
yat ve ta 11 ' 
te Umum Müdürlüğe göndermek. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

----------~--KiLO FIATI--~-------

Satılan Mikdar CiNSi En az ı f.n çok 
K. S. K. S. Kilo 

-;-i~-:-:a-p-ar-~-tı--. -'-':,_ ~~~75--1 ~ - - ·-- , , _ ______ • 

Piyasa temizi - .'-- ı •--=-----"'---•- - --

·--- ·--!- -
Klevland 46,12 1 46.25 

YAPAGI 

Beyaz ı ı ı ~S~iyah·~~~. -~----

Ç 1 (i 1 T 

--·- - 1-
Yerli "Yemlik,. ı 
-~Tohumluk., 4,50 550 

HUBUBAT 
Bu~tlayKıbrıs , - 3 .20 3,65 ---, - ------- 3 3 25 ---• Yerli 
- .. - Menta_n_c __ -----~-~--

Arpa 3,55___ 3,57 ------ ,_ ----Fasulya .:.------Yulaf 3,10 
Delice ·--------- -------- -Kuş yemi _ __.:....,:_ ______ -- -- ·~ -- -- --·-----
Keten lohumn ------Mercimek ------Susam . 17;87 ,--

UN 
---~~--~------~ Dört yıldız Salih --------- -

üç .. " 
--::..!....-_;;__.,...:..;..... __ --~-ı----- ~ Dört yıldız Doğruluk 

üç .. • 
Simit " 
Dört yıldız Cumhu~i-=-ye_t __ _ 
üç .. .. --..:.------- ------ - 1------
Sim~it~~~~·~·~~~~!-..~~~--!.----~--------

Liverpo) Telgrafları 
'281 6 / 1938 

Puıe 1 
Kambiyo ve Para 

iş Baukasından alınmıştır. 

Santım -----~--
Haıır 5 6'2 ~Li.:..:::re:_ı ------- ı--

- 4- 95 _:::R:,::ay~i:!:.şm:.:,:a:.:.r:::..k _--:----
•--V_ad_e_l_i _I_. ------•-- - Frank (Fransız) ~ ~ 
_V~.a_d_el_i _I_I. ____ ___ 4_ -2!__ Sterlin ( lııgiliz ) -S 92 

Hind ham 4 1 36 - Dolar ( Amerika ) - 126 -62. 
Nevyork - 9- 55 Frank (İsviçre) ---00-/()0 

Adana belediye riyasetinden: 
1- Hükumet civarındaki Ulus parkının taraça ve büfe kısmı açık art 

tırma ııurd ile ve ihale tarihinden 31 Mayıs 941 tarıhine kadar iki sene 
müddetle icara verilecektir. 

2 - Yıllık muhammen icar bedeli (150) lirndır. 
3- Muvakkat teminat 22,50 liradır. 
4- İhalesi 6. Temmuz. 939 perşembe günü saat 10 da belediye da· 

imi encümeninde yapılacaktır. 
5- fsteklilerin hurasını işletmeğe muktedir olduklarına dair ihale ta

rihinden en az bir hafta evvel belediye encümenine müracaat edert k eh
liyet yeslkası almaları şattır. 

6 - Talıplerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 
üzere belediye hesap işleri müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

21- 25- 29-2 10770 

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

Vilayet Hukuk işleri müdürlüğünün 10- 9-938 tarih ve 1690 sayılı 
t~zkireleıile istimlak kararnamesinin 13 üncü maddt"sİ mucibince aşağıda 
cins ve mikdaıı ve takdir olunan bedeli ve sahibinin adı yazılı gayri men· 
kul fabrikamızca istimlak olunacağından, sahibinin bir hafta zarfında fab. 
rikamız müdürlüğüne müracaat etmesi lüzumu ilan olunur .10791 27-29 

İstimlaki istimlak olunan mülkün bedel mikdarı Sahibinin 
yapan daire cmsı parsel No. Lira metre murabbaı adı 

Malatya bez Arsa 52-154 74,70 249 Cafer İşisağ 
ve İplik Fab 
rikası 

Acıderedeki içme Ma
- den suyu açıldı 
Her gün Misis Acıdere istasyonuna .. 

tren gider gelir uç 
• 

He:- türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 
5-10 10785 

SOdOn l< " yma~ını 

tama men çıka rır 

Kola1 işler. 
Yapılışı ba!>lttir. 

Fiyatı ehvendir. 

Adana asliye 2 inci b 
hakimliğinden : 

Adana kömür pazarında d 
hanede Ali oğlu Cemal usta 
Maraşlı Ömer kızı Haticenin 
zade mahallesinde 25 numaralı 
Maraşlı Mehmet oğlu Mustafa ~ 
hine açtığı boşanma davasının 1 
pılan duruşmasında mumaileyhi• 
halli ikametinin meçhul bulun~ 
dan muhakemenin muallak bulu• 
ğundan ilanen tebliğat ifasına ki 

verilmiş ve mt1hakeme de 26-6 ... 
tarihine talik kılınmıştı; mezkur 
de gelmediğinden kendisine 'l'~ 
kararının teblitine muhakemenin İ 
9-9-939 cumartesi saat 8 t• 
ne ka~~r verilmiş o.ld.u~undan. ~ 
kur gunde gelmedığı veva bır "" 
göndermedigi takdire ı:ıuhaktdl 
gıyaben icra kılınanağı ilin ofuof 

Adana - Mersin ve havalisi Aca"tası 

Adanada hükumet caddesinde 

1019' _________ _,-1 

Bu gece nöbetçi eczaf11 

Tarsuskapısı civarında Ömer Başeğmez ticarethanesi 
Hal:c eczahanedir 

70 

----------------...... ------------------------------------

T. iŞ BANKASI' 1110 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 r\ğustos, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

f KRAMlYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 1000 .. .5.000 
" 8 .. 500 

" 4000 .. 
16 .. 350 .. 4.000 ., 
60 

" 100 • 6.000 .. 
65 

" 50 
" 4.750 .. 

250 .. 25 .. 6 250 .. 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş ofmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

---------------,----------------------~-------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
1 fat ecza hanesi karşısında hergün sabahlt yin saat 12- 8, öğleden sonra 

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

------------------· ----------~------------------~--....; 

Elektrik evi 
Adana Sulh Hukuk M. si 
Satış memu luğundan: 

Sayı 
Her türlü Elektrik ve makine 42 

tesisatı, Elektrik ma!uınesi, Radyo Adanada mııkim Eczacı Basri 
ve Elektrik aletleri ta miratı Tungs 1.- a rısı Azize Arsoy ve Şaziye ile 
raın Ampulleri, Ganz fal>r ikası ma Çukurmesçit mahallesindt"n Hürnü 
mu !atı Adana Acentalığı. k ızı Zeliha ve Emin aralarında cere-

Eski Orozdibak karşısı No:T85 yan eden izaleyi ~uyu davasının ne 
1 1,,736 8 ticesinde Cemal paşa M. D kain 

şarken Mustafa, garben çıkmaz yol 
Adana Sulh ikinci hukuk ve kısmen Belediye ve şima!rn Ze· 
mahkemesinden : keriya arsalarile çevrili olup 919 

No: 342 metre murabaaı bulunan ve beher 
metre murabbaının 30 kuruş değe

Devlet Oı.!mİryolları ve Liman· 
ları Adana fşlctme İdaresine izafe· rinde olduğunu ve yukarıda yazılı 

T. C. Ziraat bankası Adana şubesinden: 

l)epo inşaatı münakasası 

l - T: C. Ziraat Bankasının Meninde Tarsus )Olu iizcrindeki Nebat' 
yağ ve saLuo fabrika:.ında hşif brdeli 15,000 lira olan l.ir dl"pO inşa•• 

1 ile dekovil v~sair tesisat kapalı zaıf iie eksiltmeye konmuştur. 

1 

lI ~ Eksiltme tarihi 3 Temmuz 939 p~zartcsi günü saat 11 dedir. 
ili - İlk tt:minat % 7,5dir. 

1 
IV - Talipler her gün proje ve şartnamtlcri Mersin Ziraat Bank• 

sında görebilirler. 
1 i 1 V - Taliplerin asgaıi 10,000 lira ve daha fazla iş pptıklarına d 
/ m~t~ber vesikaları ve teklifl~rin~ ai! kapalı zarfla, ın _ve temin~l~~rın ih•lf 

gilniı saat 11 e kadar Mersın Zıraal Bankasına tevdı etmelerı ılan ol--

10779 23-26-29- 2 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

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

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇiFTEHAN 'KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarınd81 

Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taŞ~ 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak iç'' 

Birkaç gününüzü burada geçirioİı 
Konfora, temizliğe, ucu:ıluğuna hayran kalacaks•~ 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 
1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo işbu gayrı menkulun açık artırma ten vekili avukat Fahri Ulurlu ile al 

Dö~eme tnilhallesinde 58 numaralı suretile 12161939 tarihinde satılığa Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksJJI 
evd e p alulu Hasan arasında ınüte- çıkarılmış ve muhammen kıymetinin • U 
heddis aLlcak davasının cari duruş yüzde yetmiş bf'şini doldurmadığın - 1 Çiftehan r aphcasını bugur;. 
ması sırasında müddeaateyh ilanen dan 1s gün müddetıe temdit ediı. ·ı haliyle bir kere görünüıU 
vaki tebliğe.ta rağmen mahkeme"e miş ve 12- 7-939 tarihinde kati 
gclnıediğinden ilinen gıyap kar~ı i ıalesi icra kılınacatı ilin olunu~ ·~~~~~~~~~--~~10~6~3~1~~~,~---~~3~3~~~~~ 
tebliğine ve duruşmanın 11-7-939 , 10795 
tarihine saat 9/J O talikına karar 
verilmiş olmakla müdd~aaleyh mez 
kur gün ve saatta mahkemeye gel 
mediği veya tarafından vekil gön· 

ldrrilA'lediği takdirde muhakemenin 
gıyaben devam ~deceği tebliğ ma· 
kamına kaim olmak üzere ilin olu-
nur. 10794 

Umumi neşriyat müdiitiİ 
Macid Güçlü 

Adana Türlcsözü matb•,.ı 


