
~!!! f:erid Celal Güven~~ 

SAHiP ve BAŞMUHARRlRı 

Kurulut Tarihi 

1 Kanunusani - 1924 

Cuma 

30 Haziran 939 
Onbeşinci Yıl - Sayı : 4469 

S IÇuruı 

ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SlYASl GAZETE Ulucami yalcınn;-da hususi daire Pk. 44 
' :s 

Hatay<dla 

Hatay meclisi 
fesh kararını 

TUrk aakerlnln Hataya glrdlll tarihi 

:s 

tarühô bor 

dün 
verdi 

gUnden 
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Anayurda iltihak 
UMUMi 
NUFUS 
SAYIMI 

N ev yor k Sergisindeki Pavyonlarımız 
münasebetile Taymis'in mühim bir makalesi 

Türk k_ültürü ile Garp 
dinamizminin imtizacı 

1940 DA YAPILACAK YENi 
SAYIM IÇiN KANUN 

HAZIRLANIYOR 
Amerikalılar ve ~merlka matbu~tı 

Ankara : 29 (Telefonla) - 1940 . · deki pav· ' 
· d T k Nevyork sergısın 

senesın e ür iyede üçüncü umumi 1 ı ndıın ber f yonlarımızın açı ış aıı 
• n_ü us :sayımı yapılacaktır, lstatis j iki ayc. yal-ın bir zaman geç· 

tık uııuıT. müdürliiğü bunun İçin bir liği halde her gün gıtlı~çe 
proje yapmış ve proje Başvekalet· ' aı tar:. bir alaka _ ile geı.ılcn 

k 1 
A h b' · tın ak vat>· 

te anuo a)'İ ası haline ıfrağ c· ' pavyonlaıdan ırı o . 

d·ı k B" k M fını ınuh~fa1.a etmekı~dır. 
ı ere ııyü ılld M~c•isine sev· • , Amerika gazete ve ınec 

ko'unmuştur, ı d k 

1 
mualarının sutunl:ırın a 51 

· ' 

1940 umurni nüfus sayımı kaou· sık yer verdikleri pavyonların 
nu 1935 nüfus sayımı kanununun 1 başındalTiiı k pavyonu gelmek 

hükümlerini ihtiva etmektedir. An· 1 tedir. mu· 
k d b 

Worid - Telegram 
ca ara an aeçen eş sene ı"çı"nde hak' · ın· 6 harriri pavyonumuz "' . 
Tü.rkiyenin iktisadi bünyesindeki • daai intibamı şöyle ifade edı· 

Nevyark ••rgl•lndekl 
pavyonumuzdan blr görUnU• 

Ekselans Tayfur Sökmenin nutku inkışaf en mükemmel bir surette yor: ••Belki de siz sergide en ço~ 
tesbit edebilmek ve hakiki netice- beğendiğiniz binayı ayırdınız. Ken~ı 
lere vasıl olabilmek için icabeden hesabıma ben Türlıc pavyonunun bı· 

Nev-york ınecmuasınin bir mu· 
hariri de sergimiz hakkındaki ihtisas
larını kaydeden bir yazısında şöyle 
demektedir: 

HATAYDA BÜYÜK TEZAHÜRAT. 
Y n

. h .. k.. 1 d 1 rinciliX.i üzerinc ... b&hse girişmeğe ha· 
e ı . u um er e i ave edilmi•tir. 6 

• 1 M 1 v 7.ırım. Dıvarları, ferah Vf!ricı av ~s~: 
ec ıse verilmiş olan 1ayihanın yaz havıızları. servisleriyle bence sergının 

•• Açılış hususunda birincilerden 
iri olan Türk pavyonunu gördükten 

- Gerisi üçüncü sahifede -
tatilinden evvel konuşulup kanun 1 b d 

1 
en güze binası u ur.~. 

1a~ırdma~ihtim~i kuvvetlidi~ Bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~-

Antakya : 29 ( TüıksÖ7ü rr.ut.a· 
birinden )- Dört yıl evvel neşter
lenen Hatay davasının akibeti üze · 
rinde artık ne bir vehim kaldı ne 
de hayal. 

Tüık Hatayın Tüıkiycye iltihakı 
anlaşmasından sonra son bır forma
lıte daha ikmal edildi . Bugün saat 
16 da Hatay Meclisi Anlakyada top· 
!anarak Türkiyeye iltihak ve Halay 
Meclisinin feshi kararını verdi . 

Hatayın bugünkü tarihi, son me· 
sut celsesi açılınca Hatay Mebusla
rının iltihak kararını tesbit eder bir 
karar ahnması hakkında verilen tak
rir ~iddetli, sürekli alkışlar arasında 
okunup bittikten sonra Hatay Mec
lisi, mevcudun ittifakı ile Türkiye 
Cümhuriyetine iltihaka ve Hatay 
Meclisinin vazifesinin nihayet bulmuş 
oldu~una karar verdiler . 

Bu anda Mecliste büyük teza· 
hürat oldu, celsede on beş yirmi 
dakika kadar , Mebusların alkış tu
fanı ve yaşa sesleri devam etti . 

Bu hararetli celse devam ederken 
diger taraftan da Meclisin etrafını 
kuşatan on binlerce halkın alkış tu· 
fanı, yaşa sesleri şehrin dört buca
ğına yayılıyordu . 

ittifakla alınan karardan sonra mü 
taaddit Hataylı mebuslar bu büyük 
hadisenin mesud manasını tebarüz et
tiren nutukları müteakip bando Türk 
istiklal marşını çalma~a başlamış ve 
bu anda Türk bayrağı Hatayın son
suz göklerine taşen alkış tufanı ara . 
sında Hatay meclisine çekildi 

Celse sonunda devlet reisi Tayfur 
Sökmen kürsüye gelerek, 

Sayın yurddaşlarım : (tahakuk c. 
~e.n bu mesud ve mukaddes günü 
ı~ı anlaya bilmemi?. için bir az geriye 
gıdcrc'k o zamanki vckayii bir defa 
d~ha gözden geçirmemil lazımdır) 
cumlesile nutkuna başlayarak 1918 yı 
lında başlayan ilk kdra günün acı ha 
liralarını üzun üıun tablo ettikten son 
ra Halayın ve Hataylının milli müca
dele de nasıl çalıtdıtını daha o za-
man Ana yurda nasıl b iti . 
iabat attil'in• tebarO 

8 ı oldutunu 
ra fÖyle demı.ur. ıı: ettirdikten aon-

- Bia lcQt"tulacatt .. sa Ebed" 
Şefin Adanadalci tarihi :...aı_ • d 

1 

• • ---a..L ,,._nn en 
a,.rı ınanu,,...-. BG,etc $din bu 

.. pılesini bütün dünya bilir: Kn 
cU 1 k TOt1' yurdu e 1rııtMaat. 
,.,, 1 

GUzel Antakyadan 

Bundan sonra Tayfur Sökmen, 
kahraman Türk ordusunun 938 in 
beş temmuzunda Hataya girdiği ta· 
rihi günün ve o anda bugüne ka· 
dar geçen zamanın mesut blinço 
sunu yaptıktan sonra şöyle devam 

etmiştir~ 

- Şimdi bu mesud dakikada 
Ebedi Şefin önlerinde takdisle eği

lirken bize Hatay davasını tahakkuk 

ettiren Milli Şefimizin de huzurunda 
hürmet, muhabbet ve şükranla e· 
ğiliyoruz. 

Yaşasın bijyük Türk milleti, ya 
şasın kahraman lnönü (Meclisde de 
bu cü:nleler tekrarlanıyordu) Yaşa· 
sın Türk ordusu. 

Tayfur sökm n, meclisteki alkış 

f ırtınesı durunca gene meçlis kür· 
süsündm fevka1ade murahhas Ca 
vad Açıkalına, Albay Şükrü Kanad· 

lıya, Kons0loslara, Türk matbuatı 
na ve Hataya ilk giren Mthmetcik 
ine ve bu davada çalışan bütün Türk 

milletine teşekkür ettikten sonra 
şunları dedi: 

- Vazifem hitama erdi. Cümle· 
niz varolun aziz yurddaşlarım. 

Ekaelana Tayfur Sökmenin out· 
~unu müteakip eski Başvekil Ab· 
,.:.;r;t.rn•n Melelc kürsüde yer ala
TOrlc. d~•yın, Hataylının ve bütün 
ettiren ~~Y•Slnan heyecanını tebarüz 
Jelrı.....;r nutuk Yermifeir. Ve bü 

ze tGlcran telaraffarı çele· 

takdirde içinde bulundutumuz mali 1 
sene zarfında gelecek aentki umu- s t sınırı 
mi sayıma hazırlık olmak üzere ha- o.vg.e - mançu 
~~ca~~7;_eııerimizde tecrübeler yapı· ~ .h d• ı insahneSİ 

~ene b~ ~ene içinde, kanunun genı a ıse er 
tatbık ~uretını gösteren nizamname i d •• .. •• ld •• 
lrr hazırlanacakt fişler basılacıktır. yedi 1· apon tayyaresi uşuru u 
Birinci ve ikinci umumi nüfus sa- 1 
yımlarında olduğu gibi bu işte tav j 
zif edilecek memurlar tarafından 
halka sual varakaları üzerindi!l su· 
aller sorulacak, cevaplar büyiı'k bir 

sadakatle kaydedilecektir, 

- Gerisi ikinci sahifede 

Türkiye: 29 (Radyo) _. On beş 
japon tayyaresi Moğol hududun~ ~eç 
miş fekat bunlar muharebeye gırışme I 
den geri dönmekdel_er ik~n _ ~~!~11~Ür 
rın açdığı ateş üzerıne duşur • ş 1 

Moskova : 29 .a.a.- Tas aıansı 
bildiriyar: . 

japon • Mançuko hava huvvetlcri 
takriben 51) avcı tayyaresi ve 30 bom 
bardıman tayyaresinden ibareıti. 

Kısa bir çarpı&madan sonra ikis 
bombardımon tayyaresi olmak Qzere 
7 japon tayyaresi düşürülmüştür.! 

bir görUnu, 

miştir. 
1 Çakıt köprüsü yapılıyor 1 

1 1 

Mogol . Sovyet erkanıha~bıye he 
yetinden verilen malümata gora 27 ha 
. M ko hava kuvvet 

zıranda japon - ançu J 
leri hududa 120 kilometre mesafede 

Sovyet tayyareleri~den altısı ha· 
rekel üslerine dönmemişlerdir. Araş
tırmalarına devam edilmektedir. 

Yapılan bombardıman neticesinde 
Ba1novinende iki küçük ev hasara uğ' 
rii.mış ve bu evlerde bulunan beş ki 
şi yaralanmıştır. 

Asi nehrinin parlak sularına , 
güneş son ışıklarını bırakırken ta· 

- Gerisi üçüncü sahifede -

k &. • T t k - Rulak mıntakastnda 1 
aın am sa • • e 

Mogol halk cumhuriyeli. arazısıne y 
niden tecavüz etmişlerdır. 

Dlklkatoe.r: 

Otobüslerde izdihauı 

Ankara : 29 (Telefonla) _ y 1• I 
kılan Çakıt köprüsünün projeleri 
Nafia vekaletince tetkik ve kabul 
edilmiştir. Yakında köprünün ınşası 
münakasaya çıkarılacaktır. 

1 
DANZiG KORKULU 

--KA-R~AT_A_Ş _ . GüNLER GEÇiRiYOR 
s on g Unlerde baglnr:ı i şleyen oto· 

huslerdcn muhtelif şı;:killl•rde si-
~ l 

ka_ydler deYam edip gidiy or . ! lele 
sH·nk 1 nrın şu gllnl t: rde çok nrtınnsı 

bu ş ikli.\' l•tlc:ri gittikçe arbrmaktadır . 

Bdcdiyc ınizin bağlara i~ ley ı;:n ~·ı;: hl·ı· 

biri gllnde snhah akşam . \ıirkaç ıle fa 

s e fı.:r ynpnn ololıU -<le ri n nns ıl , ııc 

buyukluktt· ,.e ne kndnr • , olcu nla
cn~ı hu susundn bir karnrı . olsa gerek . 

Fnknl clun bir okuy ucumuzun ve bağ· 

cımızın mntlınnınızn kadar gelerek 
nkşnm ve sabahları otobu, lerin usulen 
n lacağı .} olcu mikllnrındnn çok faz in 
yolcu aldıklnrından vtt balık i s tıfi 

gibi ek criy a kucak ku cağa oturduk· 
lnrından ve hununle kim:-enin aliika· 
dar olmadı~ınJnn şikayet etti. 1 

1 fakikatcn her otohu,un ınuayJ ~· n 

bir ~erinde mesela 12,~4 kişilik diye ,1 
yazıla oldu4fu halde bunlara 20 VCJ a 
36 kişi almnk her halde hem .ıubhi 
bakımdan hem de fenni ve seyri.efcr I 
noktaııından mahsurlu ve tehlikelidir, 1 
zannedi,yorıız. llelediycmiain bu işle 
ciddi Jekil.fc alikadar olacağından 1 
)'Uphcmiz yoktur . 

PLAjl 

AÇILDI 

M.'h"ın ınikdarda Alınan Subayı 
o:n~iğ gönii'lü müfrezesine girdi 

ğını öğretmektetir. teferruatı an saı f ı· 
naznr. Alınnn icraatının kat'i suretle 
muayyen bir münhaniyi takib cttiğ'i 
görülüyor." 

. . _ (a.a.) Bu sabahki 
P .. rıs . 29 1 . • azı 

gazett!lerin Dantziı mese esır } ' • 
l.ın : . 

Maıin gazetesi diyor kı: Al 
. 'ktarda mnn 

Oldukça mühını mı . , k' -• . . Dantzıg de ı go 
subay ve nefcrı.nın d dildiği ve mÜ· 
nüllü müfrezelerıne kay e "h" .. 1 ı ~h \'C mu ımm .. 
him miktarda 51 

il " M 

ld x. itiraz guturmez 
sevkiyatı yapı 1

5
1 

bir surette sabıttır . O l ·x.• tesine gore an 7.15 e 
fıgdıo gaze V ı - ı'ü ge .. ecck 

1) 00 Alman ıs u ~ gelen _.O 
1 

',akil kaundır111ak 
Al ordu arına \ nıan nu durduı ınak 
ıçın Polonya ordusu .. - .. 
_ k'I dılen gönullu mufrezc-
uıerc ıeş ı e d'I · 
!erini talim maksadiyle sevke ı mış · 
lerdir. 

Jouar gazetesi ı.oruyar: . 
Danzig'de neler cereyan ı.-.dıyor? 
' ·Dantzig'dcn gelen bir sürü ha · 

herler arasında do~ruyu yanlıştan a. 
yırmata lüzum yoktur. Tecrübe bize 
ateş olmıyan yerde duman olmıyaca· 

Petil Pa risien gazetesinde Bour· 
gues yazıyor: 

Bize öyle! geliyor ki; Berlin Dant-
7.İ2' meselesi için bir ihtıllif çıktığı 
tnkdirde biı kısım İng liz ve Fransız 
efkarı uı'oumiyesinde mevcut görüş ve 
takdir farkı üzerinde spekülasyon 
yapmaktadır. Bıı kabil hesaplar fena 
ne t ıcelere müncer olur. Efkari umu-
miyeleı inin müttehid müzaheretlerinc 
ma1.har olan Londra ve Paris Hüku-
metl~ri mihverin Dantzig'de olsun' bai· 
ka bır yer de olsun her yeni kuvvet· 
darbesine karşı koyma~a azmetmiş· 
terdir. ve bu azimlerinde sebat edc-
çeklerdir. lngiltere ve Fransa şimdi 
yalnlı azmetmiş olmakla~almıyorlar, 
ayni zamanda bütün ihti~alleri en bü·· 
yük so~uk kanlılıkla karıılay•cak de 
recede kuvvetlidirler. 
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Başlıca A~Eupa devletlerinin 
harp kabiliyet ve kuvvetleri 1 , 

Yezen ----

A. GRASSET 
.. lllusıration ,, 

Evet, harbin mUtemad:ycn etrafımızda dolaşmakta oldu~nu mevcut olan 
en basit ve Aşikar delillerden anlamak için beynelmilel politikada mUtehas
sıs olmağa luzum yoktur. Fakat niçin? Sulh cebhcsi hen Uz kurulm .. ğa baş· 
ladıgı sıralarda harp patlamadı ve bu suretle diktatörlerin tehdidkar talep· 
lerioe karşı demokrat devletlerin mukavemetleri gUnden gUne artta. Niçin 
göı:U açık ve kuvvetli bu· politikacı olan Hitler, Almany:ı ve İtalya. an\ bir 
tecavU.Ze tamamiyle hasır bolundu&u halde butun Alman ve İtalyan kuv
vetleriyle bu demokrat milletlere hucum etmedi? Halbu ki, Bu sıralarda 
Fran:cııı; ve İngiliz ha~a kuVTetleri kendilerinkinden daha çok zayıftı İngil-
~terenin bir ordusu yoktu. şark milletleri takibedecckleri yolu seçmekte 
tereddud ediyordu. Bir Alman - İtalyan ordusu Pirenclerin Uzerine yıgıl

mıştı ve er geçen gUn totaliterler lehine olan hu vaziyeti değiştiriyor ve iki 
tarafın da ~&nSlDI mUsavileştiriyorda .. 

İşte aıılaşılmıyan nokta .. Butun bunlara rağmen korkunç bir sUrprizdcn 

halA titrenmektedir .. 
Bunun içindir ki, bu nokta Uzerinde efkarı umumiyeyi aydınlatmayı fay-

dalı buluyor ve nasıl, bir milletin harp etme kabiliyetinin sadece sulh Za· 
manında elinde bulundurdugu fırkalannm, toplarının, tayyarelerinin adediyle 
ölçUlemiyecegini ve bir milletin bu hususta1'i kudret ve kabiliyetinin ıınco.k 
fU Uç suale vereceli cevapla anlA}ılabilecegioi göstermek istiyoruz: 

1 - Bu millet, harp vukuunda kendi vasıta ve menbalariyle kendi 

kendini idareye muktedir midir ? 
2 - Zafer için luzumlu olan .. ilihları butun harp boyunca imale de· 

vam edebilecek imklnda mıdır? 
3 - Harbin !lebeb olduğu zıı.yiab kapayabilmek için kafi mikdarda ta-

limli ihtiyat kuvv tlcrine sahip midir'? 
Eğer, bir harbe karı~mak ihtimalleri bulunan milletlerin bu suvallere 

nuıl cevap verdiklerini göstermeğe muvaffak olur-.ak bugUnku vaziyetin ' 
daha açık bir ıurettk anlaşılmasına yardım etmi1 olacagtm12ı zannediyoruT.: 

Almanya 

Führer'in fütuhatı 
bugilne kadar, hep, teh
did ve korkutma saye
sinde tahakkuk etmiştir. 
Bu suretle, Al- manyanın 

mütliif ve mükemmel ~u
rette techiz ve Avrupa· 
mn en büyük hava kuv· 
vctile takviye edilmiş bir 
orduyu mütemadi suret
te silah altında bulun
durması Alman mılletine 

haklı ve lüzumlu olarak 
gösterilmiştir. 

Bu ordunun 1,500,000 
kişiden mürekkep 55 fır
kası vardır. Büyük Al
man birlikleri daha sulh 
zamanında normal olarak 
bünyesinde bulunması 

lb:ım gelen bütün ele
manlara sahlp oldutu ve 
fırkalann haıer kuvvetleri -,,. __ _ 
hemen hemen harp kad
rolanna yakm bulunduj'u 
için bir seferberlik ilanı. 

na lüzum görülmeden bu 

B•fllca devletler.in kar• ordularını 
• göateren grafik 

ordu kendisini kötü bir şekilde mu· 
hafaza eden her hangi bir komşu 
devlete ni surette tecavüze hazır 

bir vaziyettedir. 
Bu çeşit tecavüzlerin en bariz 

işaretleri olan tahşidat harekatı bile 
Azami derecede izale edilebilir. Çün· 
kü, bu 55 fırkadan 13 ü motorize ve 
zırhlıdır. Bu suretle izamt, yirmi 
dört saat zarfında şarktan garbe 
veya şimalden cenuba nakledile
bilir. 

Büyük bir masrafla yapılan ve 
Almanyayı örümcek ağı gibi sarmış 
bulunan otostradların (geniş otomobil 
yolları) bundan başka bir gaye ile 
yapılmamış olsa gerektir, 

Alman tayyareciliti ancak müt
hiş kelimesile tarif edilebilir. Yalnız 
ıurasını tasrih etmek lbımdır ki, Al· 
man hava kuvvetlerinin bir harp 
vukuunda görebilecekleri işi müba
lata etmemelidir. 

Derhal söyleyelim ki, Alman tay
yareleri. mük~mmel tayyarelerdir. 
Saatta 525 kilometre yapan Messer
sehimitt avcı tayyareleri, 450 kiJo
metre kateduek 750 kilo bombayı 
uçtuğu yerden 1600 kilometreye 
nakleden Dornier bombardman tay
yareleri m~hurdur .• Ve il.ive ede· 
lim ki, mükemmel surette tqldlatlın
dınlmış ve techiz edilmiş olan, gece 
gündüz durmadan çalışan Alman 
.fabrikaları bQgün· ayda 1000 tayya
r• yapmaktadır. 

Almanyaya 12 - 15000 tay-
yarelik bir hava ordusu vermesi bu 
fabrikalar için işten bile değildir. 
Zaten Almanyanın hava kuvvrtleri 
hakkındaki projesi de bu miktarı is
tihdaf etmektedir, 

Fakat şu izapata bakılarak şe· 
hirlerimizin binlerce Alınan tayyare· 
sinin hücumuna maruz kalarak yüz 
binlerce bomba altında mahvolup 
gidecetini söylemek mübalatalı bir 
şey olur. 

Çok ciddi olmasına ratmen va
ziyet ve hakikat tasavvurumu7.dan 
.daha az trajiktir. Bir tayyare hava
lanabilmek için mitraJyözcü, telsizci, 
makinist gibi spesyalistleri hesaba 
katmasak bile muhakkak bir pilota 
mühtaçtır. Halbuki, fabrikalarının 
yapbğı bu kadar tayyareyi ayni za
manda kullanabilmek için Alman
yanm bu kadar pilot ve spesya
liste sah:p oldutu çok şüphelidir. 
Almanyanın bugün ve harbin başlan
gıcında hatta daha sonraları için 
bile ancak J500 tayyare kullanabi
leceği SÖ)lenirse hakikattan uzak
laşılmamış olur. 

Şurasını da işaret etmek lazım. 
zımdır ki, Almanya, fabrikalarının 
mütemadiyen imal ettiti tayyare&i· 
nin bollutuna ratmen bu miktarı bi· 
le uzun zaman muhafaza edemıye
cektir. Çünkü, her düşen tayyare 
kendisine bir pilota malolacaktır . 
Bir pilotsa bir tayyare kadar kolay 
meydana gelir şey detiJdir. 

\IO 

' 1 • 
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Tehdit mektubu 

}'ıa~anlar ! . 
iki kişi yakalandı 

Müteaddit kimselere tehdit mek· 
tuplaı ı yazılmakta olduğu söylen
mekte idi • Adana polisi bu işle 
uzun boylu meşgul olmuş ve ne. 
ticede Fabrikalorlardan Nuh Naci, 
Salih Bosna , Eczacı Ali Nasibiye 
ve Hapishane Müdürü Hüsnüye 
para koparmak maksadile tehdit 
mektubu gönderenlui tesbit etmiş 
tir. Bunlardan birisi Tekekurbu ma· 
hallesinden ve ayni zamanda dört 
defa mahkum olmaktan sabıkalı 
lsmail oğlu 332 doğumlu Mehmrt 
Kirman olduğu tesbit edilmiştir . 
Mehmet Kirman suçunu itiraf yollu 
ifadede bulunmuştur . Diger suçlu ı 
da Sucuzade mahallesinde oturan 
Safa Saydamdır. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Mektep kitapları I 
Bu yıl erken hazırlanacak 

Ôğrendigimize göre, maa•il ve 1 

kalcti mektep kitaplarının bu yıl er 
ken hazırlanması için şimdiden te. 1 
şebbüslere geçmiştir. 1 

Lise ve orta okul okuma' kit•p· 
larının bu yıl yeniden yazılacatım 1 
evvelce bildermişdik. Vekaletten bu 
iş için bir komisyan çalışmaktıtdır. j 
Kitaplar hazırlanır hazırlanmaz de· 
vlet matbaasına verilecektir. 

Mekteplerde ders alamıya
cak olan direktörler ı 

Haber aldığımıza göre, maarif 
vekaleti ıon bir karar vermiştir. Bu 
na göre maarif müdür muavinlerilc . 
hususi ve lise ve resmi direktörlerin 
ve yar direktörlerinin başka okullar- 1 

da öğretmenlik almaları yasak edil 
miştir. Müdür ve müdüt muavinleri 
ancak kendilerine verilen vazifeler 
füt:inde çalışacaklardır. 

Güneşli okulunda kurs 

Köy çocuklarınm toprağa, zira
atc ait malumat sahibi olmalarını 
teminen Gü11eşli okulunda bir kurs 
açılması kararlaşhrılmıştır. Bu kur· 
su Eğitmenler idare edeceklerdir . 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şt:hrimizde en çok sıcak 35 
dereceyi bulmuşdu. Gökyüzü açık, 
hava hafıf r iızgarlı idi. Ufuklarda 
kesif bir ais vardı. 

ÇUKUROVADA 
ZiRAi VAZiYET 

Buğday 
sür'atle 

fiyatlar.ı 
tedbir 

düşüyor 
alınmalı! 

Bu sene Çukurovanan ziraat hayatında geçen seneye 
nazaran farkh dlr lylllk vardır. Hakikaten kıfın ya6mur 

vaziyeti iyi idi. Fakat pamuk 
ekiminden sonra IUzumlu yaA· 
muru :endlfe içinde epeyce 
bekCedlk. Yajmur mev••lml 
geçt161 halde geçenlerde ya
Qan yaAmur yalnız çlfçllerlml· 
zl de§ll bUtUn memleketi bU · 
yUk bir sevince koydu. 

Şimdi ov~mn hemen her tarafın 
pamuklarımız çok iyi ve sevindirici 
bir halde büyümektedir. Ekilip de 
bitmiyen yerler - ki, nisbet itiba· 
riyle pelc cüz'idir - geri kalmıotır. 
Fakat ne de olsa mabsulumuıun 
bereket noktasından atisi yeni bir 
arıza olmadı~· takdirde gayet iyidir. 
du gidiş devam ettiği takdirde pa· 
muk mahsulumuzun geçen seneden 
çok yüoek olacağı şüphesizdir. 

Bu sene çifçimiz amele ücretle· 
rinde de fazla sıkmhya uğramamış 
tır. Amele işleri normal gF,çmiş ve. 
artık çifçi, pamuklarını ottan kur 
tarmış bulunuyor. Bunun en büyüle 
amillerinden birisi bu sene bubuoat 
mabsulunun da bol olmasıdır. 

Hububat mahsulumuz bir kaç 
gün evveline gelinci ye kadar şika · 
yet edilmiyecek bir fiyatla satılıyor· 
du. Fakat son üç dört gün içinde 
pizasa vaziyeti birdenbire değişti. 
Bilhassa buğday fiyatla ı 3,5 kuruş· 
tan 2,5 kuruşa kadar düştü ve alı. 
cı da azaldı. Bu beklenmeyen vazi· 
yet karşısında şimdiye kadar daha 
ancak umum hububat mabsulunun 
yarısını elinden çıkarabilen çifçi en· 
dişeye düşmüştür, 

Çıftçi birliğimizin bu vaziyet 
karşısında esaslı ve müessir teşe· 
bbüslere giriştiğini de sevinçle ha· 
ber aldık. 

Hususi Muhasebede 
tayinler 

Hususi Muhasebede münhal bu 
lunan ayniyat mübayaa memurluğu

na 17,5 lira maaşla Dörtyol tahakkuk 
katibi Mahmut Aydın tayin edil
miştir. 

* 
Bir müddd evvel Vekalet em

rine alınan Kozan Hususi Muhasebe 
memuru Haydar Tok beraet etmi~· 
tir. Yakında bu memura bir vazife 
verilecek tir. 

Bay Necmeddin 
Edirne ınustakil jandar
ma alay kumandanlığına 

tayin edildi 
Haber aldığımıza göre mıntaka 

jandarma müfettiş muavİC\İ yarbay 
Necmeddin Tüzmen Edima müsta· 
kil jandarma alay kumandanhtı ve 
mıntaka müfettiş muavinliği yapmak 
suretiyle beş senedenberi şehrimizde 
bulunmakta idi, bu müddet zarfında 
dürüst karakteri, çalışkanlığı, ve 
bilhassa vazifesindeki ciddiyet ve 
muvaffakiyetleriyle bütün mıntaka

halkınm büyük sevgisini kazanmış 
değerli bir asker ve inzibat şefidir. 
Kendisinin daha ehemmiyetli bir 
vazifeye tayininden duyduiumuz 
sevince mukabil aramızdan ayrıl. 
maamdan da derin bir teessür duy· 
maktayız. 

B. Necmeddin Tüzmen önümüz 
deki pazar günü yeni vazifesi başı 
na gitmek üzere şehrimizden hare· 
ket edecektir. Kendisine hayırlı yol· 
culklar ve yeni işinde de büyük 
başarılar dileriz. 

Kaput bezleri 
• • 

nızamnamesı 

Dünden itibaren meriyet 
mevkiine girmiş oluyor 

Yeni Kaput bezi nizamnamesi 
dünden itibaren meriyete girmiştir. 
imalatın yeni nizamnameye göre 
yapılması hakkında verilen mühlet 
bitmiştir. Eski nizamnamede 15 tip 
üzerine ayrılan Kaput bezleri yeni 
nizamnamede 8 tip üzerinden tesbit 
edilmiştir. Kaput bezi sahnlar dün 
akşama kadar eilerindeki malı bil
dirmek mecburiyetine tabi tutul· 
muştu. 

1 

Bu eski malların Ticaret Odası 
tarafından mühürlenmesi de lazım· l 
dır. Ve Üzerlerine eski mal olduğu , 
yazılması da şarttır. 1 

Fabrikalar bugünden itibaren 1 
yeni nizamnameye göre imalata baş 
laınak mecburiyetine tabi tutulmuş· 
!ardır . 

C U M A - 30/6/939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziti - Pi.) 
13.00 Memleket saat ayarı, ajıo! 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik (Karışık prof 

ram - Pi.) 
J 9.00 Program 
19.05 - Müıik (Melodiler ' 

p .1) 
19.15 Türk müziği (Fasıl heyeti 
20.00 Memleket saat ayarı, ajaıı! 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuşma (Haftalık SpC 

servisi) ./ 
20.30 Türk müziği (Saz eserle 

bc.<ıte, semai ve şarkılar) 
21.10 Konuşma 
21.25 Neşeli plaklar - R. 
21. '30 Orkeııtra programının tıı~ 

dimi - Strauss ve eserleri hakkıııd 
21.45 Mlzik ( Radyo Orkestr•~ 

- Şef : Praetorius) 1 - Ricbsr 
Strauss - Seıenad 13 nefesli saı r 
çin, op. 7 2 - Richard Strauss ; 
11Le bourgeois Gentilhommo", sii 
Orkestra için op. 60. a) 1 inci perd1 

uvertürü b) Menuet c) Eskrim hoc• 
sı ç) Terzilerin sahneye çıkışı ve daP 
sı d) Lully'nin Menueti e) Couraııl 
f) K~eonte'nin sahneye çıkışı g) 2 iıt 
ci perde> uvertürü (intermezzo) h) '/J 
yaf et (Ziyafei müziği ve ahçı yamar 
nın dansı) 

22.30 Müzik (Opera şarkıları ; 
Pi.) 

23.20 Müzik (Cazband) P.I) 
23.55- 24 Yarınki program 

Maarif Müdürü 

--""' 

Şehrimiz Maarif Müdürü 011 
Ekrem Gürsel Vilayf'te müracı•1 

ederek bir ay mezuniyet verilmetid 
istemiştir . Maarif Müdürünün bd 
~alebi Vekalete bildirilecektir. 

Umumi nüfus sayıJ11 
- Biriuci sahifeden artan ~ 

Anlaşıldığına göre 1940 sayıııı' 
için hazırlattırılacak olan fişlerde 
bazı yeni sualler de bulunacaktır 
Bilhassa nüfusun meslek bakun111 

dan tevzii ve memleketin ekonoet"' 
bünyesindeki inkişafıo seyrini t•kir 
edebilmek için bazı yeni sualle' 
tertip edilecektir. 

1940 umumi nüfus sayımı İ~ 
hükumetimiz, beş senede bir meııt' 
leketin iktisadi ve içtimai vaziy( 
tini, hakikaten en sadık bir surer 
te tesbit etmek hususundaki k•'~ 
rınm üçüncü tecrübesini vermiş 0 

maktadır. 
Gelecek seneki umumi sayırrt'P 

birinci teşrin ayı içinde yapılrfl~ 
1 mukllrrerdir. Ancak henüz a-üniİ t' 

yin edilmiş değildir. f'"' _____________________ _.. _________________________________________________ ~~..,...~--._.---------""~ 

I
MEfHUR ~ 1· Fransada bir ta M o 1 ,- e r e "Mevhum hasta. isimli eSe~ııl 
~~~- bi, Moliere'in e dördüncü defa temsil etttikteo J'I' .. _,, 

serf erini yenidrn d ,. ra pek hasta olarak evine dön ıı 
bastırmış. Pek çok mikdarda sattık liste soy adı da Poquelin'dir. Molie- den hapse girdi. On dört sene Fran· öldü. .ı 
tan sonra bir de ne far ketsin? Me el~ re müstear ismidir. ırıanın muhtelif yerlerinde oyunlar ve· Pariste 1673 de böylece ~ e 
ğer formalar yanlış bağlanmamış k d 1 Ş d d edı"nce, pek sessı·ı, ala"y"ışs'ız def~ıı J 

? K t k k · Dokuz yaşındayken öksüz kaldı. rere o a~tı. im i ünyaca meş- ,. 
mı ıy=tme opacı ıannetmış. dildi ise de, Fransız inkılabınd• 
Hemen tertibat almış; mevcud kitap- Orta tahsilini cizvit papaslarının hur olan komedilerini de kendi oy . 1 I J 

1 k d 
mektebinde yaptı. Ondan sonra fel· namak için yazdı. Şöhret kazanan rı an aşı ' 1

• ~e 
arı sö türüp yeni en cildletmiş: Pare Lauheise kabristanın• 
"D ~· · k · · ı 1 sdeye merak etti. Babası Kralın ilk eseri "L. Etourdi. dir. 

e5ıştırme ıstıyen er o ursa mü· mikleri naklonuldu. ...d 
b d 1 d · I d" d"" ·· F hizmetindeydi. Onu da meslekinde M ı M d 1 B · n•" a e e e erım,, ıye uşunmüş. a· etresi o an a e cine eıar· Moliere dünyanın en ta,.n~ of 
k t 1 ·d ı 1 yetiştirmek istiyordu. Fakat delik an- ' k ı · · 1 d B h la a ge en gı en o mayınca an ımış tın ıziy e sevışıp ev en i. u sıra müelliflerindendir. Eserleri a 
ki, me~er alem okumak için detil lı tiyatroculuğa heves etti. da kendisi kırkında, kız ise on yedi- nanır. ~ 
de hütüphane süslemek için bu eser Büyüdiiğü mahafüde Parisin o- sinde bulunuyordu. Ahmed V tfık paşa da batı~ 
leri satın almışmış! yunuları ve canbazlan oturuyordu. Sonraları nishetsiz izdivaçları rslcrini ŞU isimltrle türkçeye n 

Y' · d k d kt ·· ı··· komedı"lerı"ne mevzu yapmıctır. F et· etmiştir. ,, .. eli 
* •• 

Moliere, 1622 senesinde Pariste 

dotmuş yine Pariste, 52 yaşındı 
ölmüştür. 

Babası ve büyük babası dö· 
şemcciydiler. Asıl adı Jeane - Bap-

ırmı yaşın ay en o a a or uge y Savruk, infiali aşk, Dudu ııı.'"e" 
başladı. Bir müddet sonra da tiyat- tan bir kadın olan zevcesinden ve rıı " rı, Kocalar mektebi, Kadınlar ...ı. 

royu idare eden Madeleine Btjart sıhhatinden çok rztirab çekti. c1ıv-
jşimli kadına acık oldu. 1643 de tebi, Zor nikahı, Riyanın en ciL 

., Maamafih, şaheserinin bir çok· D c· T b'b" k Ad•"', 
bir kumpanya kurup ismini lllustre on ıvaru, a 

1 1 aş ' · r larıoı da bu izdivacından sonra yaz z k" t b"b' z k" Daadi01• ~ 
thcatre - koydular. ora 1 a 1 

• oraa 
1 J.ı1l1 dı. Kral ve saray muhiti de onun ıarya, Delc:bayhk, Okumuş ka0

,.. 

ilk yıllar, Moli~re, borç ·yüzün· eserini beğenmiştir. Meraki. 



Nevyork Sergisinde ki Pavyonlarımız 

münasebetile Taymisin miihim biı mal<aleis 

Türk Kürtürü ile garp 
dinamizminin imtizaci 
Amererikalılar ve 

- Birinci sahifeden artan - · 

sonradır ki, serginin reisi Mr. whalen' 
in kaç aydır Turk sergisinden neden 
bu kadar şevkle bahsettiğine akıl er-
dirdim.,, 

Filhakika Nevyork mecmuası mu
harririnin dediği gibi, pavyonumuz 
serginin açılış günü tamamiyle hazır 
bulunan bir kaç pavyonundan biri 
idi. Sergiye ait hazırlıkların ne ka
dar geç başlandığı, ve nasıl güçlükler
le karşılaşıldığı göz önüne getirile· 
cek olursa, bugün elde edilen bu 
netice karşısında memauniyet duyma
mak mümkün deA-ildir. 
Hiç şüphesiz, her şeyi en iyi ve en 
mükemmel şekliyle görmek istiyen 
bir Türk vatandaşı. sergimizde bazı 
noksanlar bulabilir. Fakat yukarıda 
işaret ettitim hazırlıklardaki teahhür 
vesaire gibi sebeplere:: ve nihayet 
diğer milletlere nazaran bu yolda 
sarfettitimiz par anın azlığı gibi 

Amerika Matbuatı 

' masa gelmek ve Türkiyeye senbol 
olan kıymetleri tanımak gibi büyük 
bir fırsat bulmuşlardır. 

Serginizde hakim :olan hava)ı 
çok cazip bulduk. Seıgideki Tür
ki~•eye yaptığımız kısa seyahat Tür 
kiye hakkındaki malumatımızı yüz 
misli arttırmıştır. Derin bir alaka 
uyandıran memleketinizi yakındın 
tammak için bize hazırladığınız kıy 
metli fırsattan dolayı size nasıl te
şekkür edecC"ğimizi bilcr.iyoruz. 

"Cue,, mecmuasında pavyonumu 
zun cazibesine kapılan bir mukarrir 
de "Türk s~rgisi sizi zaptedecektir. 
Buraya bir defa girdik tek sonra baş 

ka bir yere girmeğe arzunuz ve va· 
ktınız olmıyacaktır. Hesabınızı Türk 
sergisinden doğruca evinize dönmek 
üzere tutunuz diyor. 

Bira Fabrikası 

Yakında inhisar umum 
müdürlüğüne geçiyor 

Ankara : 29 (Telefonla) - An 
kara orman çiftliğindeki Bira fabri
kasiyle tesisat ve müştemilahnın ve 
arpa silosunun inhisarlar umum mü 
dürlüğüne devredilmesi tekarrür et 
miş ve Gümrük ve inhisarlar Veka. 
Jeti tarafından bu hususu temin için 
bir kanun layihası hazırlanmıştır. Ka 
nunu eğer meclisin yaz tatilinden 
evvel çıkarmak mümkün olursn bira 
fabrikası ve buna bağlı tesisler ka
nunun neşri tarihinden itibaren fnhi 
sarlar umum müdürlüğü hesabına ça 
lışmağa devam edecektir. 

Memleketin arpa istihsalatına en 
mükemmel bir pazar olan bu mode 
rn tesisin yeni sahibi elinde daha ran 
dımanlı neticeler ~ereceği muhakkak 
lır. . . 
Sovyet-lngiliz konuşması 

i' r maddi imkansızlığa rağmen bu boş· 

Bütün bu neşriyat, sergimizde 
memleket mahsulat, mamulat ve 
masnuatınıo t~şhiri yanında Türkıye 
yi byıün diğer sahalarda da tanıt
tırmak yolunda sarf edilmiş olan me. 
sainin ne kadar müsiıet verimlı ol 
duğunu gösterir . ( a a , ) 

Paris : 29 ( Radyo ) - Hariciye 
Nazırı Bay Bonne bugün lngiliz Bü 
yük Elçisi ile iÖrÜşmüştür . Bu mü· 
lakatın mevzuunu Sovyet - lngiliz 
müzakereleri ve alınan yeni talimalın 
konuşulması teşkil etıniştir . Bu ko
nuşma esnasında iki devlet adamı 
talimatın tatbikı hakkında mutabık 

'[j luğu devamlı çalışmalarla doldurmak 
r suretiyle heyetimizin, sergimizin çer. 

tı' 

~ 

çevesi içinde Amerika'da memleket 
hesabına canlı bir hava yaratmakta 
göstermiş olduğu muvaff akkiyeti 
takdirle karşılamamak elden gel- 1 

az 

mcz. .. . :Umumi 
Sergi ile alakadar mabfıllerde, heye· 1 

' ı kalmıştır. 

kütüpaneler 8 1 başvekili Berline 
gidiyor timizin reıimli albüm ve broşürler 

neşri, bunların tevzii, sergide, mek- Vekalet 
tep, cemiyet ve kulüplerde konfe· 

yeni bir talimat 
hazı~ladı 

1 

u gar 

Sofya : 29 ( Radyo ) - Bulgar 
Başvekili Köse lvanof üç Temmuzda 
Berlini ziyar~t edecektir. Başvekil , 
Berlinde üç gün kalacaktır. 

ranslar hazırlaması. radyodan her 
vesile ve fırsattan istifade etmesi, 
gazetelerle sıkı bir temas muhafaza· 
sı gibi çalışmaları büyük bir alaka 
uyandırmıştır. 

Maarif vekaleti umumi kütüpa
nelerin açılıp kapanma saatlarile 
hafta :tatilleri hakkında yeni bir 

Bır toplantı esnasında heyetimi· 
zin bu faaliyetine ait müşahedeleri
ni anlatan sergi umumi heyeti erka· 
nından biri şöyle demişti: 

karar almıştır. 1 Temmuzdan itiba. H d 
1 

ren tatbik edilecek olan bu yeni ata y a 
karara göre elektrik ışığı bulunan b • •• 

1 

dün tairhi 

.. Neşriyat işlerini mutad şekilde 
neşriyat acentalarını ve ilancılik leş 
kilibnı kullanmadan ve bunlara yük-
sek ücretler vermeden bizzat idare 
eden yegane heyet Türk heyetidir 
ve bu işlerde en çok muvaffak olan
larda gene türklerdir .• 

Heyetimizin tertip ettiği muhte· 
lif konferansların nasıl bir alaka u · 

yan ırdıtınını da Passiaic kadınlar ku. 
lübü rrisinin köndf'rdiği mektuptan 
naldt.tligim şu satırlarda pek güzel 
görebiliriz: · 

Mektep, cemiyet ve kulüpte kon 
f eranslar tertip etmek mükemmel 1 

bir fikirdir. Türkiyeden başka hiç 
bir memleket bu yolda çalışarak 
sergiden heklenen tesirleri genişlet 
nıeğe teşebbüs etmemiştir. Heye· 
tiniz namına gelen konfer anscının . 
kulübümüzde verdiği konferans biz· 
de öyle bir tesir bıraktı ki, aza 

y~rlerde kütüpanelcr sabahleyin lf gun 
10 dan 12 ye, öğleden sonra da 
15 ten 19 a kadar açık kalacaktır. 1 

Elektriği olmayan kütüpanelerde ~ 1 

senenin muhtelif mevsimlerine gö 1 

re şu saatlerde açık bulundurula· 1 
caklardır Haziran ve eylül ayların. 

da öğleden evvel 1 O 12, öğleden 
sonra 15 19; ilkteşrin, ikinci ttşrin 
nisan ve ma}'ıs aylarında öğleden 

evvel 9.13, öğleden sonra 14 18 
ilkkanun ve mart aylarrnda öğleden 
evvel 9-12, öğleden sonra 13-17. 

yaşandı 

Halkın kütüpanelerden devam 
lı bir şekilde istifadesini temin için 
tatil günleri de bir nizama bağlan· 
mış., Temmuz, ağustos, eylül ay
lannda kütüpanelerin tatili cumar. 
tesi günleri saat 13 den bAşlıyarak 
pazar günü, diğer aylarda da pa· 
zartesi günü saat 13 den başlamak 
üzere salı günleri yapılacaktır. 

Memurları üçten fazla olan kü· 
tüpaneler haf tanın her günü açık , 
bulundurulacaktır. Yalnız cumartesi 

Birinci sahifeden artan -

rihi Hatay Meclisi dağılıyor . Ve 
bütün dudaklar , Ebedi Şefin o 
cümltsini mazi yaparak şöyle he· 
celiyor : Kırk asırlık Türk yurdu 
esir kalamazdı. Şimdi Hatayın top 
rağında göğünde bu tşsiz bay ram 
kutlanıyor. 

Hataylı 23 Temmuz bayramına 
kadar sabır göstermedi . Esasen 
donanmış olan memleket bir kat 
daha süslendi. 

Her taraf baştan başa kırmızı, 
al bir tuvalet içinde , insanın !-la j 
taya kırmızı belde diyeceği geliyor. 

Antakya ve fskenderun elek· j 
trikle de süslendi . Şimdi Hatay, 1 
ışıkla heyecanla yanan bir toprak 
üstü Cennetinin akşamını yaşa· 
makta, bina duvarlarından dökülen 
kırmızı beyaz ışıklar Asinin yor· 
gun sularını okşuyor. 1 

3 

------....,.~----~-----------,----------------------~------. 

TİYEN ÇİN 
MESELE:;i 

Lordlar Kamarasında 
asabiyet havası f 
Londra : 29 - a. a. - Lordlar 

Kamarasında Lord Eliban'ın Tiensin 
hadisesi ve Tokyo hükumeti ile gi· 

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

Asri sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

Ô ·· üzdc duymadığınız heyecanı, tatmak, akıllara durgünlük veren bin 
mrun · k · · 1 k b" ··k Y ld 
b. 't güzeştleri görme ıçın mut a a en uyu macera ı ızı 
ır çeşı ser 

( Kenmaynard ) m 

(Esrarengiz 
Misilsiz eserini görünüz. 30 büyük kısım tekmili birden 

yarattığı 

Dağ) 

tarifesi 
rişilmiş olan müzakereler hakkında O,. t T 1 b 1 20 k Balkon 25 kuruş 5 re m~n ve a e e ere 

10 
uruş 

sormuş olduğu bir süale Lord Ha· 5 kuru .. lur . 

Yaz 

lifalcs. evvelki gün Avam Kamara. Duhuliye 1 • • • " " 

DlKKAT .. _ Sınema dahili v .. antilatör.ler ve hususi tertibatla sında B. Chamberlai'nin vermiş ol 
serinleştırılmektedır duğu cevaba benzer bir cevap ver 

nıiştir . Telefon Asri 250 

1 

10773 
Lo~ Hali~b,Ja~n sefirile ~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~-~~~~~~-

konuşurken ifientsin'de lngiliz teba· 
sına yapılan ve müsamahası kabil 
olmıyan hakaretler hakkında çok 
şiddetli bir lisan kullanmış olduğunu 
ilave etmiştir. 

Bundan sonra Lord Eliban • 
şöyle demiştir : 

- Vatandaşlarımızın uğramış 
oldukları hakaretlerden dolayı, lıı
gilterede hasıl olmuş olan infiali 
izale etmek için çok zaman geçmek 
icabeder . Japon hükumetinin Ti· 1 

entsin hadisesinin halli için bir mü 1 

zakere esası teklif etmiş olduğu 
söylenmektedir . Bu hükumetin ln
giltere ile teşriki mesaide bulunmak 
için ilk şart olarak Jap~n aleyh· 
tarı bütün unsurların ortadan kal 
dırılmasını istemiş olduğu söylen
mektedir. Japonyaya karşı tecavüz
karane bir lisan kullanmak istemem. 
Fakat şunu söyleyim ki , Japon li· 
sanında " Teşriki mesai " kelimesi 
~u manaya gelınektedi .. : 

:------------------------------~~--------~--------

! H . fık defa görecekleri Cazip ve Çok güzel Macar Yıldızı 
alkımızın yrnı « Marlka Rölk.k) 

Ufa Şirketinin hazlrlamıf olduiiu ve 

y AZLIK SiNEMANIN 
BU AKŞAM 

Göreceğiniz 
.. 1 .. "kleyici Şarkıları ve Dansları Baş döndürücü olan Mevzuu Orıına ve suru ' 

iİk Bahar Geceleri 
SOZLÜ Gençlik ve Güzellikler Filminde bütün 

ALMANCA I • • 1 kt 
d 1 . takdir ve Senpati erını top ayaca ır. Seyre en erın 

Filme ilaveten : 
Y 1 B Akcam Arzuyu Umumi üzerine Son defa olarak 

a IOlZ U " -. 

" Kendisinden katiyen izahat 1 
istemeksizin Japonyaya her istedi
ğini verme:C . • 

b~ı~ Sefirinin Tokyoda mü- ,l-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~ 

İ şeyh Ahmet ~ 
S 

• Saat 9 da başlar Masalarınızı ona göre 

ınema fşgaı Ediniz. 101s6 

zakerelerde bulunurken daimi su- J 
rette bu noktayı düşüneceğini zan yeni çıkan kanur. ve nizam ar 
ncd.erim. Diger taraftan Japonyanın 
ln.?ı~t~reden Çin'in Şimalinde Japon 
dovızıne müzaheret etmesini iste-
mes\ mümkündür. 1 

lngiltere hükumeti , bu · teklifi 
evvelce reddetmiştir ve bu kara .

1 
rınd~n dö~miyec~~ini zannederim . 
Ak~ı takdırde Çın deki ve Uzakşaık 
t~kı beynelmilel Ticaret ile Japon , 
tıcaretine bir ölüm darbesi indiril· 
~~ş _olac~ktır .. ~undan başka Tokyo 
hukumttı , muzakereler esnasında ' 
Tientsiıı bankalarında bulunan 50 
mily~.n. gümüş doların Japonya ya . 1 

tevdıını talebetmi~tir , lngilterenin 
bu talebi de kati surette reddetme-
si icabeder. 

Lord Halifaks , şu cevabı ver
miştir : 

- Evvelce de söylediğim gibi, 
Tokyodaki müzakereler mahalli nıese 
lelere mütealliktir . Milletin ve Çin 
deki lngiliz tebaasının his:ettikleri 
heyecanın ~iddetini takdir ediyo· 
rum • n 

T .. s 1 

Orman İşletme Talimatnamesi 

_ Dünden artan · 

k da azami kir temin edecek çalışma çarcle· 
H - işletme mınta .811

n !arın umranını temin etmek. hasılattan 
. . k virindekı orınan IA •. .• .. •• 
rını arama , re 1 k· revirindeki bütün muame atı gunu guııune 

A • "f d llarını bu ma ' k azamı ıstı a e yo k el bir çalışma temin etme . 
k.b k b edere raeyon . . . . . 

ta ı ve mura a e "b' ce muhasıple bırlıkte çeklerı ımza et-
i - 14 üncü madde mucı ın 

mck. 

ı bölge şeflerinin vazifeleri: 
şletnıe 

O an amenajman planlarının icablarına ve or· 
Madde l 1 - A -:-. rmereceır.i direktiflere ve fenni usul ve kaide-
. · "mırının v ~ k · man ışletme revır a d alamakı kestirmek, tomruklı-ra ta sım el· 

len:: göre ağaç s~çmek, vca:;kliyat işlerine nezaret ve bunları idare et· 
mek işlerile yol ınşaat 

mek, 1 ktinde ve dıkkatle yapmak ve yaptırmak. 
B a-r· mesaha arı va 

- u un . d k llanılacak defterleri tutmak veya tutturmak 
C 1 l t e işlerın e u . . k 

• - Ş e ~ k nakliye tezkeı elnını verme . 
vesıkaları tanzım etme . 

1 
r i in İşçi bularak istihdam etmek tabii ah· 

Ç Ç k cele olan ış e ç b' . A • • b'I 
- o a k işçi miktarını tes ıt ve revır amırıne ı · 

IJ b.. .. . 1 de çalıştıraca 
va e utun ış er. . . .. desile istihdam etmek. 

larımızdan birçoğu senelik toplan. 
tımızda bu kadar cazip bir kon
feransı temin ettigimizden dolayı 
bize teşekkürde bulunmuşlardır. 

öğleden sonraları ve pazar .günleri 1 

t>n az ikişer memurla bir hademe 
kütüpane direktörlerinin tertip ede
cekleri bir sıra dahilinde nöbetçi 
kalacaklardır. 

Hatayın duran ve hareket eden 
her şeyi şu dakikaca saadetin bü · 
tün manasile mütebessim . Sanki 
Hatay bir saadet mahşeri bu an· 

um. atınalma komisyo-
1 nu Reisliğinden : direrek revir amırının. m~~aa akliyecinin, ustaların, istihkak raporlarını 

D - Çalıştırılan ışçının, n 
Pavyonlarımızı gezen Nevyork 

taki, "Hun ter Kollej,, den 100 kişi· 
lik bir talebe grupu namına kollej 
tarafından heyetimize gönderilen 

"' rnektup ta da şöyle denmektedir: 

~ıt "Hunter kollej talebesinin ıer· 
of giyi ziyaretleri sırasında göster. 

.. d~tiniz nezaketten dolayı derin tak. 

... dır ve teşekkürlerimizi bildirmek is· 
teriz: Serginizin mükemmeliyetini 
lHvır etmek için kifi derecede ku 
vctli t•kdtrtra.. aıfatlar bul v 

T . amıyo. 
ruı. •lebemızden bir ç.NI..· T- 1c·. 

k 1 .. • -... ur ı 

yenin ar eo oıı .. , t•ribi. •n•neleri. 
--n\irÜ. hakla?d• _k~t•pl•r okumak· 

ku b rabcr hıç hırı Türkiyeyi .rör· 
la e . f alebel~rimiz, P•v)'onu 

·.tı . 1 .__ • 
mertl'" 'rürk cnilletıy e )'••nwaan te 

nuıd• 

Diğer taraf tan Maaı if Vekaleti 
umumi kütüpaneler için yeni bir 
talimatname hazırlamakta<lı,.. Bu ta. 

da . • Bir neşe ordusu halinde 
bütük Hatay ayakta. 1 

Tayin edilecek yeni Valinin beş 
Temmuza kadar Halayda olacağı ı 
söyleniyor. Yarın akşam Antakya 

liaıatnamede kütüpaneler için satın Halk Partisinin bir süvare vermesi 
alınacak kitapların kimler tarafından muhtemeldir . 
ve ne suretle satın alınacağı hakkın 1 • 

da hükiimler de bulunacaktır. 1 Satılık ev I 
lzmitin Kurtuluş bayramı Erkek li~esi civarmda ve Şa· 1 

ı 
kirpaıa caddesinin hemrn yalcınanda 

J • 307 numarah ev satılıktır . iyi bir ı 
bayr zmıt ~ 29. - lzınitin Kuı tuluı mesken edinmcje ilıtiyacı olanlar I 
içi•d:"'~uu Uaün l:.üyülc tezahürat mezkur evde oturan sahibine her 

1 
büyüle bir en..,,,~r. Ôileden evvel gün saat on beşten on yediye kadar 

llleraaun Y•plmııtır • müracaat edebilirler • l 0806 l 

l Adanadaki birliklerin hay· I 
vaııatı için 300 bin kilo Saman a· ' 
çık eksiltmeye ko ıulmuştur. 1 u· 
tarı 3675 lira olup muvakkat temi 
natı 275 lira 63 kuruştur. 

2 - işbu \amanın eksil!mcsi 
3- 1·939 pazartesi günü saat 9 
da Adanada Tümen karargahında ı 
yapılacaktır. 

••. ı:. .• -;;~:.~k~!~;..~::•k!::.:·;~: 1 
men rnuhaaipfik veznesine vermiş 

bulunacaklardır. I 
4 - Şartnameyi görmek istiyen 

1 
istekliler hergün Tümen Satınalma 1 
komisyonunda görebilirler. 

16-21-25-30 ' 

hazırlattırmak. üzergahlıtrını tesbit etmek inşaat ve tesisata 
E - Nakliyat yollıaının g 

aid keşifler yapmak. . idame ederek ağaçlandırma planlarını yerine 
F - Fidanlıklar tesıs ve 

getirmek. ünde bir görülen işler hakkında tanıinı edeceği 
G - Her on bkel~ gt aziyct cetvelleri ile birlikte revir amirine gön· 

k t' at na ıya ' raporu a ıy 1 

dermek. d mi tasarrufla iş görme çarelerini araştırmak. 
H - Oıman a aza 

Muhasebe işleri 

2 _ işletme revirinde çalışan muhasipler, tediyat ve lahsi· 
Madde 1 k d f · . 'h . 

'

At b • 1 aiJ bilumum evra ve e atırı ı zar ve tanzım etmek ve a r ve u ış ere . .. 
•1 .. 1 l . 1 . 8 •1J bilumum malı muamelat ve hesabatı yapmakla mü· ,, e ıne ış erıne 

kellef olu bu işlerden dolayı mesuldürler. 
Madd~ 13 - işletme revirine aid bütün hesabat ticari icablara gö 

re ve usulü muzaafa ilr: tanzim olunur. 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. S. Kilo 
· Koza 
Piyasa parlatı • 
Piı::asa temizi • 

Klevland 39 1 46.12 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah - çlGIT 

Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 3)0 3,65 1 

• Yerli 3 312 
Men tane - · 

• 
Arpa 3,5'i 3,55 
Fasulya 
Yulaf 3,10 
Delice 
Kuş yemi ·-Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih .. üç • • 

·- D Dört yıldız Doğruluk .D .. 
.>I. ı:: üç .a c • • 
o - Simit ::: -.ı " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet " C-0 "" üç ..... 

" .. 
Simit .. 

tiverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
29 / 6 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene SontUn 

Hazır 5 54 Liree ı---
Vadeli 1. 4 94 

Rayişmark 
Frank ( Frans~ ) 3 35 56 Vadeli il. 4 Sterlin ( İngiliz ) 5 92 

Hind hazır 4 36 Dolar ( Amerika } 126 59 -Nev~ork 9 43 Frank ( isvicre } 00 00 

Acıderedeki içme Ma
den suyu açıldı 

Her gün Misis Acıdere istasyonuna 
.. 

tren gider gelir uç 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 

6-10 10785 

7 Tüm. satın alma Komisyonu 
Reisliğinden : 

1 - Adanadaki Askeri Hastanenin ihtiyacı için kapalı zarfla eksilt· 
meye konulup 30 Haziranda muvakkat ihalesi yapıları 15.600 kilo Ko· 
yun Etine teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden Kanunun 40 inci mad 
desine tevfıkan bir ay zarfında pazarlıkla intac edilmek üzere 11/7/939 
Salı günü saat 15 de ihalesi yapılacağından tayin olunan gün ve saata 
isteklilerin Adanada Tümen Karargahındaki satın alma komisyonurıa mü 
racaatları ve iştirak edeceklerin pazarlık saatından daha evvel te'ıninatla. 
rının vermiş bulunmaları ilan olunur. 10800 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • .5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • 25 • 6.250 • 
435 32000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

1 

1 

1 

! 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. ' .. ,, -. -
,, .... <#' • 

Ceyhan Hava Kuru

Başkanlığından: 

Cilt numarası 
3750 
3752 
3755 
3767 
3772 
3781 
3785 

• . 
"" ~ .•• : 1 ' 

::;;::;ı:;:;::~~"':::':'.'r"~~ll"";· ·-- • ~~ :- : ~ . -
.":\ 

Türk Hava Kurumu CeY 
Şubesinden alarak hiç kullaPJll' 
sızın tarafımızdan zayi edilen Y; 
rıda cild ~umaraları yazılı Hı~• 
rumuna ait eski firmalı 7 cild tP 

buzun hükmü olmadığını v' bili 
bulanların Hava Kurumu Ceı 
Şubesine teslim etmeleri rica ' 
nur . 

' 

·~· 
.... 

Adana - Mersin ve havalisi Acaı-:tası 

AJanada hükumet caddesinde 

Ceyhanda 
H•ss~ki Mustafa 

Mersinli 
Ab lülvahıl 

Mersinli 
Kambur Mahmut 

Osmaniyeli 

Mesut Oğ 
Ahmet 

Tar bal 
Mustafı 

Cabr' 
Hasa~ Ömer Başeğmez ticarethanesi .' 71 

tl{J ~ 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediye emlakinden aş•ğıda mevki, cins ve numaralarla muham
men icar ve muvakkat teminatları yazılı bel,diye emlakinden muhtelif ma 
hallerdeki dülckarılar ihale iarihinden 3 l. Mdyıs. 940 tarihine kadar açık 
arttırma surdile kiraya verilecektir' 

2- lhale>i 17.Temmuz. 939 pazartesi günii saat 10 da belediye bina 
sındaki belediye daimi encümen o:lasında yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evv~I muvakkat teminatlarını yatırmsk ve şart 
nameyi görmek üzere belediye hesap işleri müdürlüğüne müracaatları ilan 

olunur, 

No. Cınsi 

25 Dükkan 
27 

.. 
14 .. 
26 

.. 
30 

.. 
36 

.. 
38 .. 
40 .. 
54 

.. 
58 

.. 
60 

.. 
62 

.. 
• 74 .. 

67tl Yazıhane 
6713 .. 
6714 .. 

Mevkii 

Sebze hali .. 
.. 
.. 

Buğday pazarı .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Hükı1men içi .. 
.. 

Muvakkat 
teminat 

7,50 
3,75 
7,50 
7,50 
7,50 
5,65 
5,65 
5,65 
5.65 
5,65 
5,65 
6,ü') 

7,50 
2,75 
2,25 
2,25 

Muhammen icar 
bedeli 

100 
50 

100 
100 
100 
75 
ıs 

75 
75 
75 
75 
80 

100 
30 
30 
30 

3 Dükkan saat kulesi 13,50 180 
180 
220 
25 

5 .. .. 13,50 

7 
.. .. 16,50 

o Bakkaliye Cemal paşa 1,90 

dükkanı .. 
o jandarma Hükumet 9,40 125 

eratının bu ıçı ... 
lunduğu bina .. 

177 Çinko baraka Eskiistasy.>n 1,90 25 

Kongreye davet 
Seyhan - Adanaspor ku
lübü başkanlığından: 

14 7 931S tarihinde mevkii m<" 
riyete girmiş olacak bu!uoan 3512 
sayılı cemiyetler kanunu alık ;ınına 
göre kulübümüz nizamnamesinde 
yapılması gereken tadilat hakkında 
görüşmek üzere bütün üyelerımizin 
iki temmuz 1939 Pazar günü saat 
10 da kulübümüze teşriflerini rica 
ederiz. 10804 

Satlık Ev 
Hasanağa camii civarında 99 

uncu sokakta 207 numaralı ev satı
lıktır; Almak istiyenler Alıidin Pa 
şa caddesinde Yusuf Aysan ticaret· 
hanesine rmüracaat etmeleri ilan 

10799 30-5-8-14 

Osmaniye Belediye 

Riyasetinden: 

Kasabamızın içme suyu tesisa 
tından kaptaj, isale, su deposu İçin 

21 ı Haziran / 939 tarihinde kapalı 
zarfla ihalesi icra edilmek üzere ya· 
pılan ilanlara rağmrn talip zuhur 
etmediğinden eksiltmenin yiı mi gün 
müddetle uza\ıldığr ilin olunur. 

10803 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

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

Eski Orozdibak karşısı No::85 

Ali 10802 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YEN[ MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
1 

Kaplıca.sı faaliyete geç 
Banyo - Lokanta - Gazino - Qti 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek içil 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıld 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarınd' 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidif 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane t~l 
Karaciğer ve mide ağrıl~rından kurtulmak 1 ~ 

Birkaç gününüzü burada geçiri~ 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna 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 
15 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaks•; 

Çiftehan r. aphcasını bugor
0 

1 
haliyle bir kere görünüt 

10631 34 ~ 

Adana 3 inci icra 

memurluğundan 
937 

ı / 
1 Satlık Fabri~9 

Şişli osman beyde Ahmed Reyhaniyede /- ğrı Ca~d:r 
sok•ğında Ceyhan yolu Nimet apart satılık f•brika. iki motör, b.ıf~r' 

362 

nıanmda 4 inci katta Seciad Nuri ve diğeri 15 at kuvvetJerıP ~ 
yanında Abidin pa~a oğlu Ahmet· taş birisi un ve diğeri b~~~~i~ıı 
Dinoya. Bir buz maki nası büt0 

Sıdkı ve Hasan Basriye ol•n Bor larile. 
cunuzdan dolayı vaziyet ve kıymeti iki çırçır. 
takdir erlilen gayrimenkulümüz hak· Arazi 500 m murabb9• 

1 kında tutulan zabıt varakasını oku- sı ile beraber. Je 
manıza dair icra ve iflas kanur.un Arzu eden ReyhaniYe 
103 inci maddesine gö.e gönderilen Fıokosa müaacaat eydebilı;·~ 
ihbarnameye Avrupıda olduğunuz ve 

1

1 t 15 g. aş. -
fakat ikametgahının meçhul olduğu :-------
bildirilmiş ve ilanen tebliğat icrası · 
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na karar verilmiştir. !!arıdan itibaren 
on gün içinde gelip zabıt varaka
sını okumanız ve bir diyeceğiniz var 

sa söylemeniz ilanen tebJiğ olunur. ı 
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