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Dış Politikamız BASIN BiRLiGi KONGRESi · Türk- Romen dostluğu 
FERiD CELAL GÜVEN 

Ankara : / Cr.cikmi§tİr 1 

Usta.kil grubun reisi Hanıı 

Tar)ı.anm , hnl."ici siya~ctimi

zin durumu h:Uckmda huk\1-

-.ordugu suale Hariciye veki· 
İrniz Şukru Saracoğlu mccfü.in c;on 
çtim:ıın<la cevnp verdiler. 

1 Iarici,yc \'ekilimi?' Turkiyc 'nin 
arici politikasını o derece açık. o 

lerccc etraflı ,-e m:ık sııtlı izah eU.i

cr ki: bu izahın karşısında ... iyascli
lllİ7İn umumi;manzara11nı görllp :ınlll
nıal~ln a,ıa gı.Jçltık çekilmez . 

Ştıkru Sarnco~lıı C\' \ ' clii ".' urdıla 
ıılh , cih:ındo. sullı" pren,ipleriıni z in 

Otı b~ ... , ıldır ı11eı11lckct\n ha,·:ıt , .c 

f;ı.'l]h ~· tinde n.,~ıl fn·izli bir ~ol o.~ -
11 ılıg;ııı . lıu dc"n· içinde ırn-.ıl lı ir kud
rı·t ve ikliı!:u·la .' urılu imnı· cılip lıll · 

tun c'ki (lc virlcrin ,g cı · i hayntını ln'· 
1.\'t' cltn{'gc mu,•affnk o!Juguıııuzu 

"<i.\ li,, <'rck ,ıılhun \.ıiı · nı c nıJı.kct 'c 

bir mill«tin ter:ıkki,iııdc 'cganc bir 
Çere ol:\hi lcccğini. lı:ıı ·bi n kork11ııt,: 

ıfakibctlcrini :ınlnttıkd:rn 'onra ~u 
\:llırılclcri ı,öylcdilt· r. el !iç bir vicdan 

e nıcııılekeUe . \'Ucul bulan bu İYiliklcı-i 
hıwp :ılc\• İ içine atmnga rnz ı .olamaz. 
J fer millet ,u!h içinde bi zim yapbk

lnrınıu:ı :'·apmaktadır. Bu gUzel işlen 
harhc gitmek >'ııursuzluktur. Nihayet 

fi erke, bilmelidir ki , sulh bizim için hir 
gayedir , fak:ıt"sulh bize hnrptcn d:-ıha 
rınhalıvn mal. olmalıdır. 

ft S~rnco~lu'nun bu sözleri lıizcc 
Vsulhtan anladı[;ı~ız m:ın~l:ırı tnın lıir 

Dahiliye 
nutukla 

Vekilimiz 
kongreyi 

dün bir ı 
açt:ılar 

Matbuat Birliği mıntaka 
divanları 

idare heyetleri 
yapıldı ve haysiyet • • 

seçımı 

Hitler'in ı 
ibnisuud' a 1 

vaadi eri 
... 

Suudi Arabistan h ü
kumeti mihver devlet
lerine iltihak ederse 

' bütün Arap milletle ri 
üzerinde hakimiyeti 
temin olunacakmış ! 

Karol'la Büyük elçimiz Kral 
arasında söylenen nutuklar 

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

Bükıeş büyük elçimiz itimatnamesini 
dün Kral Karol'a taktim. etti 

/Jiikres bü\ iil. d~·imi: 
l lmıulu //~ılı Sıqılıi fo11rıı'irer 

Bükreş : 10 (a.a .) - (Rador) 
Kral Karol'e yeni itimatnaınesini tıı~
dim eden Türkiytnin İlk Bükrcş Bu· 
,·iik elçisi B. Tanrıöver bu nıünase· 
betle söylediği nutkunda demiştir 
ki 

" - Bu yeni tayinirnle buradaki 

işime devamımın emredilmesi , ben im 
için büyük bir ŞPreftır. Mazide oldu
ğu gibi bundan böyle de ik i memle
ket arnsında mevcut trnğların t<tkvi
yesi için naci1. gayretlerimi sarfa de
vanı edı ceğim 

B.ılkan memleketleri aıasındn s ı · 

kı işbirliğ i siyasetine haşlanılmas ı, sc· 
neleıdcnhcr i majestelerinin yüksek 

hu s11s i ar7.Ula11ııdan bu'unuyordu. Bu 
fıkı in ktı\' \' Ct •i bir su ı f' tte kuveden 
file çıkmasını teşkil eden Balkan an 
\l\ntı. majesteleri nezd inde da imi ve 
ıniiessir rııÜ7.<1haret görmüştür. 

Türk - Romen doslulju 

Qı ta elçiliklerin büyük elc; i lığ'c 

tahvili, Balkan antanti devletleri ıcis·, 
ler:nin memleketler arasınd an esasen 
mevcut bağlarm takviyesiy!e sıkı ala
kalarının muhtelif bürhanlarından bi
rini teşk il etmektedir. Alınan bu ted
birle. devlet reisleri, bu münasebetle
re ve bu bağlara verdikleri ehemmi· 
yeli yüksek bir tarzda tebarü1 etir· 

mck istem işlerdir . 
Türkiye ile ~omanya arasında 

mevcut derin dosluğun esasını, yük· 
sek bir ideal ve daimi de~işmez men· 
lcıatle r teşkil ey itmektedir. 

Bu mühim unsurlar iledir ki iki 
memleket arasındaki dosluk, her 

- Gerisi ikinci sahifede 

\ ıızuhla izah eılıyordu: .Snlhu scvcrı z 
~ Luntın nimetlerinden ,nırd 'e millı:L 

çok ic;tifodc ctmi-:-tir. Fa.kat bi7. ,ul

fu !'iulh old~~u için ..-e. ~i7:e _ plı:-m;a . 
.g~li ıne imkanları vcrclıgı ıçın ~cvc-

4ı ı·i z. . Sulhu . bt•hem('hnl defo lutacııg ı 
mızdno gUnUo birinde kaqınııza ~· ı · 

kan tehlikenin önUnc kendi haş•na 

Halt"p : 1 O (Hususi mu ha biri· 
mizclen) - Elehram gazetesinin 
yazdığına göre, Alman o~vlet Rei· 
si Bay Hitler, son günlerde kendi
sini ziyaret eden lbnisuud'un mü
Şct vir· Halid bey~ bazı tekliflerde 
bu luomuştur. ~=-~:!M:l,._..,.._,,_.;..-_ ___ .,.-......:..----------: 

ulhu b ir ... ipcr olarnk ko,yamayı7. . 

t· ~nqen bu nevi tehlike sarlların:ı ,ul: 
hun asla muk:ı,·cmeti d~ ~·oktur. Sulh 
'özlerini tek manisiyle. tek ccbhe,ilc 
kabul ve ona kar~f muhabbetlerimizi 
bu S\ll"C tJc: izhar ettiğimiz sı..ln en btı· 

·' Uk tehlikenin içine <lu~eriz. 
Bundan ~onra S::ıraco15lu , niçin 

lıitaraflık mcvkiin<len çıkarak bir 
tarafa iltihak ettiğimizi. yani Jngili:ı: 
' 'c Fransız ccbhesiyle l.ıirlc~tl~imizi 
llı\lattılar. 

ltalynnın Arna\'utluga 'ayak bav 
lıı;ı ;un Turkin'nin , ı1lardanbcri ta
l<ilJdliği ve ,~Jh cc.bhcsini takviye 

İçin U\ul olar:lk kullan<lığı bitarafl ık 
lllcselcsi artık kcn<lili~inrlen ... ukııt 
ctrni~ti . Çun ku : Ar na \•utlugun i~gali 
~arka doğru bir h:ırekclin ba-;;l:ıngıc.:ı 
o~duğunu anlamakta gaflet gfü;tcrccck 
lıır el ·I 1 C\ et aılıınıı Lns:l\·vur o tınama.z-
clı . Bu !>Urctlc hadisch-r bizi lngiltcı·c 
1.: dıhesindc yer a.lmağa mecbur etti. 
H • . 

11 mecburi \'et. vurdda ve cıh;ı.nd;ı. 
'tılhun bozu

0

] nıası.na knrşı alınan yeni 
hir t db' · · d. c 1rım11: ı. 

Bununla beraber bu tcdbidcrin 
ne ltnl\':ı ,.e ne de Alm:ın,·aya kar~ı 
Lir hu~ıımct şeklinde t·cf,ir . Tt: i:ı::ıh 
0lunrn:ısınn rn:ılıul voktur . Mih,·ı:r 
devletlerin gazeteleri. oldul<ça sinirli 

' 'c ~:ıksı 7. ncsri,·:ıt \' aptılnr . Fakat 1 • • - • 
>tt3Un bu \';tpılan se vlerin mnnası z -

11klar1 da ·Jıcoılini dö~tt.•ri.vor. Çunku, 
hcı• millet kendi emniyetini muhafaza 
hususun(ln. her hangi • bir tl'dbiri al· 

rlıınktn tnınaıııen serbc-ıt dc~il midir'( . 
iıı sil · h b' t. " arekctlcr niçin ıı• tarn n 

\'cvrilmi ' l"h ı ı· 1 t 1 kk' 1 :' s1 a !'öC { ıncıc e n t o un· 

1~0 • Bugunkıı dıc; politikamızın hu· 
sn ~ı ~udur : ., 

Ek' 
l 

' 1 dost.um uz R us_ya ile aramız-
\ n heı- h 
ı · 

1
. U<ıust a bir göru, ve :ınla yı ~ 

''" ıtıi v f> . • I< nr. Hı 'akın konıo;umuıl:ı ta 
:ıra sunı . . d. 1 

<l l crımız enberi sUrllp gelen 
ust uklnrı el , 

ab .. , 1 mız a daha 7.i' ne.le bir 
~ • K ve k l • 1 . ·' 11 m ık var . 

ngılt:c:rc- Fr 
f •ıııt b' 1.

1 1 
. ao sa ile buyuk mcn-

ır ı ' erı lh 
ııııık h • su cephesini koru· usu,unJ 
tnıihin çok a_ıııu ~ terck duygular . 
do tl l esk1 oru l . d s u d:ır ., n crınc a" anan 
\ 'C S SUn•gı.:çt'J k • 

nt·~ılın . 1 l<;e uvvctlC' ..:,·or 
ll7. bır h 1 

re :ınet p ·ti :ı tı.lı\'or Ve bu 
ulnruk 'd e,, a eden k • t •. . . 

" Un,. ll\'\•e ın nctıccsı 1. ~ an,1, h 
ııı- ~lkle giriy uzurıı d:ıha ,ji)iın 
\ aııaruk \'O.p olr .' S trf lrnvvdc d:ı· 

~ nıa l ıo;t 
lıuJcn evvel .. 1 cnen'":;cyll·ı· vak· 

on enmi oi 

DUnkU matbuat kongresinden lk1 intiba : Oeıte Bn•veklllmlz 
ve kongre azAları. altta Dahlllye Vekllimi~ Faik öztrak 

Kongreyi açış nutuklarım söylerken 
[ 'l'iirk Söı.üniiıt 1'ay) ıırı• J>r ı.\ /osılr !{elen hıısıı .~i ""'1111/t'fı 1 

Ankara : 10 a. a. - Basın bir
liği kongresi bugün Dahiliye veka 
Jeti salonunda toplanmış ve : Dahi· 
!iye vekili Faik Ôztrak aşağıdaki 
nutku ile k.ongoreyı açmıştır : 

S&yın Bıışvekilim ve Azi7. aı ka 
daşlarım, 

Birinci Basın 8irliği ~ongrc sini 
açmakla bahtiyarım. Biitün memleket 

matbuatının kıymetli mümcssilleıini 

burada ve bir arada selamlamakia 
büyük bir zevk ve iftihar duyuyo. 
nım. 

Matbuatın ehemmiyetini tebarüz 
ettirm ek iç in scl ii hiyclli dillerden çok 
kuvvetli sözler işitılmiş ve hatta ona 
dördüncü kuvvet diyenler de olmuş 
tur. 

ğil. 

Bi1. kuvvetlerin tcaddüdüne de
bir i{ine ve onun Türkiye Büyük 

- Gerisi ikinci sahifede -

Bu teklifler arasında , şayet suu 
di Arabistan hükumeti mihver 
devletlerine iltih ık edecek olursa 
lbnisuudun Filistindc dahil olduğu 
halde, bütün Arap memleket leri 
üzerindeki hakimiyeti temin oluna· 
ç akmış! 

Mareşalimizin 
Tebrik ve teşekkür 

Mukabeleleri 
Ankara : 10 ( Radyo ) _ M are· 

şa l F~vzi Çakmak , Hataym anava· 
tana ııhakından dolayı ke d'I . n ı crı ve 
Ordu namına yurdun her tarafından 
aldıktan tebrike ayrı 

ayrı cevap 
ve r. ı . ek imkanını bul d - d . ama IS? ı n an 
kendıl crinin de mukabil t b k 
t kk'' 1 . . e rı ve 
eşe ur cnuın iblağına A d ' . na o.u aıan 
sını memur etmişti r . 

--------

Bununla lıerııber Tuı·kiyl·nin kar· 

şısınd~ harnn diy e t:::ı-.a\ vur ctti~i hiı; 
bir devlet yok . Alnıanyanm ve hal
yanm haklara ve ins:rn lığa göstere· 
ccği mütekabil rinye t , •e h l1 rm etler 

ayni scmpnti ve ayni hu,nu niyetle 

karsılnırnı.::ı.ktır . Cunkll . TUt'kivcnin ' . . 
d:lvihı: kuvvet darbesilc.kafa ezerek, 
göz çıknrarnk öz haklann gao;hedil 
mcsi dcgildir . Bilakis : ycrle;; tiğimiz 

cephe y e kun·etlcrlc bl'rnhcr hakka 
hurmet etmesini bilmiyenlcri y ola 

Moskova görüşmelerine 
Dün de devam edildi 

,;;l!tirmeklir . 
Snracoğlu "özlerini ~öyle 

diler : 
lı iti r-

'- - Sulhu koruya ı:a0ı 7. • Fakat 

scrcfirnizi kurtarmak i ~·in h:ırbc gİL'-

1 mckle de bir dakika tc reddul etme-

,vec eğiz . ... 
SözUn en kcstiı·m e~İ d t• lıudur . 

S ulh o;Ö7.lcı ·ini . sulh prcn -; ipl e rini .' e

rinde \'C zamanında lrnlltınnı:ı s ını bil

mez, ona karş ı ıınıhab betimiz i ıııullıık 

olarak lrınır~ak . bö., le bir ~ulhun 

arkasında ;.cl·cfsi zliklerin , zill et lerin, 

esaretlerin cn ·ağırı gelir . Yeni mi

c;allcrle ltzerindc hala dum:ınbn tut 
ıııektcdir . 

Biz sulhu ,;]ah t.linıizdt· . dögll ş

mcy t• hazır bir halde :~ cnı·i:t.. Aksi 
l.lkdirıle, :mlh. bi7.İm için ;;crcf ve 
hUrri,yctlcrlc dcği\'ilebllccek. bit- me· 
ta değildir . J>unynnın bilmc.'ii lazım

ı;clcn politikaınt7.lll nna v ftsfı <la lı11-
duı.'. 

İngiliz-Fransız mümessilleri Molotofa 
Hükumetlerinin cevab1nı tevdi etti 

MÜZAKERELER HARARETLENDi 1 

İngilı z ve fıansız mümes.c;illcd, 
hükümctlcı inin son sovyet mukabil 
tckl ı fleriııc veı digi cevabı tevdi et mi~ 
!erdir. 

Göı üşmelerden sonı a sorulan bir 

suale cevap veren Stı ang, bu gorii;; · 
melere hiç bir renk vennerncnin da: 
ha miına~ip olacağını söyl~nıiştir. 

DUnkU 

~fo kova 10 ;uı. - H. Molotof, 
b11 ukş.ıın ~ııat 18 de BB· strnng, bu 

, sceds ve Naggiar 'ı kabul ctmiştır. 

BB. Molotof, seecls ve Naınriar, 

bu akşam iki saat 45 dak ika gorüş

müşlerdir. BB. shang ve poteınkiain 
de iştirak etti~i bu $(Ötüşme. B. stran 
gın Moskovaya geldığindenberi yapı. 
lan gorüşınelerirı en uzunudur. 

Görüşmeleı in çabuk sureti e biri 
birini takip etmesi, miiıakcrelcrin ha
raretle devama başlodığ'ıne delalet 
eylemek l cdiı . Mamafih görüşmelerin 

ae kadar zaman süreccg:nin kati su
rette ke~ t ir il mcsi heniiı daha mi.im· 
kün değildir. 

FRANSIZ HARiCi YE NAZIRININ NUTKU 

Tahakküm teşebbüsüne 
mukavemete azmettik 

Türk- Fransız anlaşmasının ehemmiyeti 

Tul uz : a. a. -Cenup depsunun ~.ir 1 
z1afe~inde nutuk söyliye~lenin vB ~~ 
kumetmin kalkınmasın hakkında • 

- Fransa, , pek tabii o 
Jaıak bu fedakarlıklarının ve gayıetle 
rinin sc-meresini toplamaktadır. Nite
kim lngiliz milleti Fransız milletinin 
kalkınmasını hayranlıkla gördükten 
sonıa Fransız • lng ili1 i şbirliği bir 
kat daha it i matlı pir hal alınıştıı . 

ne demiştir ki 
. .., .... .- . .,,., > ............... il9 . .. . ~ · - ~ 

! ·Bitaraflık i • • 

: Kanunu ; 
• ! 
. ' ~ Amerikan hükumet i 
;mahafilinde asabiyat! i . 
• • 
• • • • 
tAMBARGO KAYDINlN KALK- I 
! MAS! iKi REYE SAGU ! 
• ! 
• • ! va,lngton : 10 a,a. -; i 
! Muhariplere gönderllec• 1 1 •illhlara konulan ambar i 
İ gonun kaldırıımasml l•Y· i 
! siye eden raporun Ayan ' 
! mecllalnln hariciye encU- 1 
! meni tarafından demokrat. 1 ! lardan Ud muhalif ayan a~a I 
! •men, Gtuette ite Georg• ~~ i 
! reyıerlne bajlıdır. Fllha 

2 3 ! ka encümeni te•kll eden t 
! azadan onblrl Ambargonun i 
! kaldırllması, onu da kal~~ ı 
! rıımaması taraftarıdu· . · i 
! k Umet mahfillertnd• 

9811 
1 

t ucadele • i sıkUnu yapılacak ;n t göste- ! 
i arşısında asab Y8 tt t 
i rltmektedir . ÇUnkU oılleb ~ t 
•
. ile George geçen Srdlba a i 

da da • · rnUcadela• I esna•'" t j mokrat partt•I rıcaUnm hu t 
i •unıetlnl ceıbetmlşlerdlr. i 
. Hükumet mahflllerınd• b u ı i iki Ayan ızasının son dakl ! 
i k ada hUkUmettn proıealne ! 
i "1uhallf oıant11rın ı tara tma ! 
~ iltihak etm•t•rlnden korku t 

• ~ lmaktadlr. ··-·-·-· ~.-.............. ~·· · .., ·· 

B. Bonne, Fransız siyasetinin esas 
inkişaflarını anlatırken bir sencdenbc 
ri Fransız muhtelif rncmlekctlerlc olan 
dostluklarının çok daha ziyade kuv
vetlenmiş bulunduğunu tebarüz ett ir
miş 1 ürkiye ile aktedilen anbşmanın 
kıymet ve ehemmiyeti üzerinde bil
hassa durmuş Sovyetler ile yapılan 
müzakerelerin de yakında mesut bir 
neticeye varaca~ı ümidin i izhar eyle 
ıniştir . 

B. Bonne, bıındaıı sonra 
siyasetinin hedefini de şöyle 

miştir. 

Fransı z 

i1ah tc 

- Bizim arzumuz dunyada bir de 
rec.eye kadar siyasi emniyeti idame 
etınekdir insanların hN sab<th hu· 
dutlarının emniyeti i~· in end işe hisle
riy le dolu o larak uyanması ve hunu 
mütemadi suretle devam etmesi im· 
ki\nsııdır. 

işte bunun içindir k i cebir ve şid 
det usuller ine ve tıthakkiim teşebbüsle 
rine mukaaemette azmetmiş bulunu
yonız ve gene bu sulh gayesi iledir 

ki askeı i kuvvetlerimizi aı ttırmamız 

lazımdır 

Londra: 1 O a.a.· (Sunday Tay 
mis) gazdesine beyanatta bulunan 
Fransız hariciye nazırı Bone demiş 
tir ki : 

- Fransa ile lngilterenin vazifo 
si yalınız imparatorluklarının tama 
lık ve ist:°llalini korumak değil ay
nı zamanda dünya emniyetini mua 
yen bir hadde dame etmektir. F ran 
sa ile lngiltcre arasındaki münase· 

- Gerisi üçüncii sahifede-



Basın birliği kongresi 
Dahiliye Vekilimiz 

nutukla kongreyi 
dün biı

açtılar 

Biriuci sahifeden artan -

l\1illet Meclisinde tecelli ettiğ'ine kaıl 
olduğumuz için böyle bir ıfadedc 

bülunamayız. Faknı onu vazife ve 
mesuliyet ortağı olarak tanımakla 

ehemmiyetini daha ;güı:eJ ve daha 
sam.mi suretle lfade ettiğimize ina
nırız. Bunun içindir ki Matbuat mun- ı 

tesipleriyle her temasla bu noktayı ı 

daima ve sarahetle ifade ettim ve 
ediyorum. 

Bir daha tekrar edeyim : Mem
leket ve millet işlerinin mesulıyetini 

beraber ve müştereken taşıyoruz. , 
Sizi de kl~ndimiz kadar vazifeli ve 
mesuliyetli biliyoruz. Hür, fakat 
cidci ve vekarlı, memleketin yüksek 
menfaatlerine daima dikkat ve hür· 
met eden matbuat rr.edcni \'e dü· 
riis t bir idarenin asla müstağni ol· 
mıyacaKı bir yardımcıdır. 

Samimi irşallarınızda, do~ru ve 
hüsnüniyele makrun tenkitlerinizdc 
ancak foide ve · kuvvet buluruz. 

Hareketlerimizle sizi d:ıima bu 
\'~lda teşvikten hali kalmamağa ça
lışıyonız. Bu kadar mühim ve kuv .. 
vetli bir unsuı un üzerine ald1ğı bü. 
yük 'e ifac;ı güç hizmeti memleket 
ve millete en faidcli bir surette ifa, 
rnes'eğin ve onun müntesiplerinin 
şeref ve \• ekarını ilii, meşru men· 
faatlerini müdafaa, meslektaşlar ar<-· 
sında muhadenet ve tes~nüdü temin 
ve arıların hal ve alisini tanzim ede
bilmesi elbelle çok arzu edilir bir 
şeydir. 

Büyük Millet meclisince kabul 
edilen 3511 nuın·ı ralı b ıısın birli~i 
kant nu bu an unun tatminini istihdaf 
etmek:edir. Bıı kongıe de o kanu
nun emri it:ahırl1 :- . 

Cümhuriycı · mi?.in mücssısı ve 
matbuat hüriyelinin ciılden aşıkı olan 1 

«'bedi Şef Atatüık'ün yüce hatirası· 
nı J uzurunuıda hürmetle yııdedc

rim, 

Bu bü}ük eser df. ebtdi Şd'in 
f"O yakın arkadaşı ve milldin l-a
kiki göz brht ti olan Milli Ştfi· 
miz ve Rt"isicümhuıurr.uz ismet 
fner.ü'nün hn vesile ile matbuat 
ve onun hüriyeti hakktrlda bize 
ne güuJ dersl~r verdiğini hepiniz 
bilirsiniı. Matlıuatın t>sas prrnsip 
leri dtmtk daha doğru olan bu 
iş:ırctlere 11ymak ht"pimiz :için milli 
ve vatarıi vazife olduğtJnu hatırlat 
mak benim için bir borçtur. 

Çalışmalarınızda ~muvaffakiyet 

iazetesi başmuharriri. 
2 - Ahmet Şükrü Esmer, mc 

bus, muharrir. 
3 - Abidin Daver, mebu~ mu 

harrir. 
=- 4 Sadri Erttm. mebus, mu· 

harrir. 
5 - lbrahim A~aeddin Gövsa 

mebus, mulıarr ir. 
6 - Kerami Kurtbay, Anadolu 

ajansı müdürleriodeo, muharrir. 
7 - Selim Ragıp Emeç Son· 

posta sahiplerinden. 
· 8 - Sedat Simavi, Yedıiün ve 
karikatör sahibi. 

Yedek aza: 
1 - Ferit Celal Güvtn, mebus 

muharrir. 
2 - Fazıl Ahmet Aykaç me 

~. us, muharrir, 
3 - Ktmal Ünal, mebus mu 

harrir. 
4 - Şdik Ôzdemir, babalık 

gazetesi sahibi. 
5 - Cemal Alış, mebus. B~ttin 

gazetesi sahibi. 
6 - Etr.m Hrdayct Akısmar, 

muharrir. 
7 - Ali Ekrem UşaklitJI, Son· 

po~ta gazetesi sahipiuinden. 
8 - Ali Naci Karacan, ikdam 

gazetrsi sahibi. 
Yükstk haysİ) et divanı: 
Asli aza: 
1 - Nafi Atuf Kan~u. mebus 

Ülkü gtncl dire~tÖtü. 
2 - Necib Ali Küçüka, mebus 

muharrir. 
3 - Ntcmeddin Sadak, mebus 

Akşam başmuharriri. 
4 - Reşat Nuri Güntekin me 

bus, muharrir. 
5 - Halil Nihad Boztept, me 

b~ı. muharrir. 
6 - Hüseyin Cahit Yalçın me· 

bus, muhırrir. 
Yedek aza 
1 _ Zt"ki Mes'ut Alsan, mebus 

muhırrir. 
2 _ Muvaffak menemencioğlu 

Ajans umum müdürü. 
3 - Sabri Baysuğ aians mü

dürlerinden, 
4 - Burhan Cahit, Körotlu ga. 

ıetesi sahibi. 
5 - Ahmet lbsan TolCgöz, me· 

buş Uyar.ış gazetesi sahibi. 
t:> - Rıfat Yüçe, lzmitte gazete 

sahibi 

ve isabet temenni ederim.:. Sizlrri 
bir ktre daha saygı ve ıevgi ile 
stlamlayarak ruıname mucibince iş 
lc~rimiıe devam için kongre reisinio 
intihabına davet rderirn. ı Merlcn idare heyeti ve yüksele 

Ankara : 15 a.a. - Basın Bir 
liği Kongr(sİ bugün saat 10 da 
Dahiliye vekaletindeki konferans 
salonunda toplanmıştır. 

Bu toplantıda Başvekil Doktor 
refik Saydam ile Cümhuriyd Hal.c 
Partisi idare he) eti azaları paı ti 
m€;stakil grubu. rc.-is vekili Ali Rana 
Ta rhan ile memleketimizde her dil 
de çıkan gaıetelerin murahhasları 
h3zır bulunmak ta idi in. 

Dahiliye Veki'ı Faik Ôztrak'ın 
kongre mesaisini açan ve sürekli al· 
kış'ad:l karşılanan nutkundan sonra! 
yapılcın teklif kabul olunarak kong 
re riyasetine Faik Ôztrak ve kong 
re katipJiklerine de Anadolu ajansı 
muhnrrirlrrinden Kerami Kurtbay 
ile Hahl"'r gazetesi muharrirlerioden 
Vekta Ragıp seçilmişlerdir. 

Koıgre ı iyaset divanının böyltce 
teşr:kl.:ülü. ü takiben verilen takrirler 
tac;vip edilerek merkez idare heyeti 
tİyasetine Ulus haş muharriri ve 
Ankara mebusu Falih Rıfkı Atay 
merkez idare heyeti riyaseti ve 
yüksek haysiyet divanı azi ve ye 
dek azalr·~<larına da aşağıd ~ki mu. 
rahhaslar seçilmı~erdir: 

Merkez idare heyetı: 

Asli aza: 
1 .c.. Asım U:ı' mebus, Vakit 

1 haysiyet divanları azaiıkları intiha 
. bını müteakip mıntakalar idare he . 
yeti ve haysiyet divanlırı azalıkları 
seçimi yapılarak, 

A 1kara mıntıkası idare heye 

tine : 
J - Nasuhi Baydar, mebus, rnu 

harrir 
2 - Kt.malettin Kamil Akyüı, 

mebus, moharrir 
3 - Mümtaz Faik Fenik, Ulus 

neşriyat müdürii 
4 _ Naşil Hr1kkı U!uk, Muhar· 

ur 
5 - Meki Sait Esen, Muharrir 
Ankara mıntakası haysiye,t diva· 

nına, Asli aza : 
1 - Nur:=tti n Altan, Ulus mu 

harriri 
2 - Hıf zır rahman Raşi t Ôğmen 

muharrir 
3 - F dZtl kurtiş, Ajans mu. 

harrirJerinden 
Yedek Aza: 
ı _ Sabahattin Sönmez, Ulus 

muharrir !erinden 
2 _ Şt:rif Arzık, Ajans muhar· 

rirlerinden 
3 - Fevziye Abdull.th, Üıkü 

muharrirlerinden 
lstanbul mıntakası idare heye· 

'tine. 

Şehrimize gelen 
P. r. 1. he~eti 

Hatay vilayetindeki Posta, tel 
graf ve telefon teşkilat ve tesisatı· 
nı devralmak için Ankaradan şeh
rimize gelen P. T, T. heyeti dünkü 
trenle şehrimizden Hataya hareket 
etmişlerdir. 

8u ayın on beşine kadar Ha 
taydaki bütün P. T. T. tesis~t ve 
teşkilatı devir alınmış olacaktır. 

ilk iş olarak Antak)'a ve fs 
kenderun posta ve telgraf kadrosu 
genişletilec~ktir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava hafif rüıgarlı geçmiştir. 

En çok sıcak gölgede 30 dere 
ceye kadar yükselmiştir. Ufukla.-. 
da kcsıf bir sis tahaksı vardı. 

1 - Hakkı Tarık Us, Vakit j 
gazett"si sahibi · 

Etem İzzet Benice, Son telgraf 
sahibi 

3 - Orhan Seyfi Orhon Ak
baba sahiplerinden 

4 - M. Zekeriya Sertel, Tan 
gazetesi sahibi 

5 - Peyami Sefa. muharrir 
lstanbul mmtakası haysiyet di 

vanına, 

Asli Aza: 
1 - Eois Tahsin Til, Ak~am 

neşrivat müdüıü 

2 - Ômer Rıza Doğrul, muhar· 
rır 

3 - Refik Ahmet Seve ngil, mu 
harrir 

Yedek Aza : 
1 - Mitat Cemal, muharrir 
2 - Halit Fahri Oıansoy, mu

harrir 
3 - Rasim Us, Haber gazetesi 

sahibi 

lzmir mıntakası idare heyetine, 
1 - Haydar Rüştü, mebus, Ana 

dolu gazetesi sahibi 
1 

2 - Rahmi Gökçe, Anadolu ! 
gazetesi nesri yat• müdürü 

3 - Hakkı Ocakoğlu, Y 'niasır 
gazetesi baş muharriri 

4 - Şe\.ket Bilgin Yni asır sa· 
bibi 

5 - Sırrı Sanlı, Halkın se'i sa 
hip ve Başmuharriri 

İzmir mıntıkası haysiyet divarıı 
na, 

Asli aza : 
1 - Hayrettin Karan - mebus 

Türk dili gazetesi sahibi 
2 - Hamdi Nüzhet Cancar 

Anadolu gazele:,İ baş muharriri. 

6 Rahmi Balaban - Fıkirlrr 
mecmuası neşı iyat müdürü. 

Yedek aza: 
1 - Va~fı Bilge - Oerg~n :a 

gazetesi "sahibi. 
'J. - Etlıem Mender(s - Aydın 

gazetesi sahibi, 

3 - Kemalettin Şükrü Yeni 
Asır n~şriyat müdürü. 

Adana rnı ı ıtakası idare heyel ı ı~, 

1 - Co~kun Güven ( Türk:iözü 
gaı .. ksi :sahiplerinden ) 

2 - Basri Erkmen - E~e gJze 
tesi sahibi. 

3 - Ahmet Remzi Yüreğir -
Yeni Adana gazetesi sahibi. 

4 - Fuat Akbaş - Yeni Mer 
sin gazetesi ,sahibi. 

5 - Nuri Genç - lskendcrun 

Adana mıntakası haysiyet diva 

nına aali aza : 

1 - Nevzat Güven ( Türksö~ü 

Adliyede yaz tatili 

Adliyede yaz tatili 20 Temmuz 
da başlayarak beş ey ula kadar de 
vam edecektir. Bu yıl hang-i mahke· 
mclerin nöbet tutacakları adliye 
vekaletinden henüz bildirilmemişdir 
Emrin bu günlerde gelmesi belden 
mt-ktedir . 

Yeni puilarımız 

Amerika istiklalinin 150 inci 
yıl döniimü dolayısile Bcrlinde bas ı 
tırılan Amerika serisi pullarımız ' 
Ankarayn gelmiştir. Bu günlerde 
posta merkezlerinde satılacak· 
tır, 

Sanat ınekteplerı parasız 

yatılı talebe imtahanları 

Sanat mekteplerile inşaat usta 
mekteplerine leyli meccani olarak 
alınacak talebenin imtahanları her 
vilayette 21 ağustosta yapılacaktır 
sualler v1liyct meı kezl~rine Arıka · 
radan gönderilecektir. Kazananların 
listesi eylul ayı içinde i15n olunacak 
tır. 

r----------------, 
Muhabir alacağız 

Gazetemize bir Şehir Muhabiri 
alacağız . 

Asgari orta mektep mezunu 

1 

, bulunmak şartil<J, bu vazıfeye talip --· ı olanların gazetemiz idarehanesine 
müracaatları. 

Bu gece nöbetçi eczane ı 
Kalekapl!iı civarında 

M. Rifat eczahanesidir 

gazetesi sahiplerinden ) 
2 - Rü~tü Ata Aalk Jili ga 

zetesi sahibi. 
Yedfk aza : 
1 - Ragıp Yazman - Kilis ga 

zetesi sahibi. 

2 - Fehmi Barlas - Yeni ada 
na muharriri. 

3 - Nihat Tangüner ( Türksö 
zü neşriyat sekreteri ) 

Trabzon mıntıkası idare hcytti 

l,ürk- Romen 
dostluğu 

- Bırinci sahifeden artan -

gün daha ziyade takviye edilmiye 
namzettir. Şimdi;e kadar vukua gc 
len Lütün hadiseler ve bütün vaziyet· 
terde olduğu gibi bundan sonra vu. 
kua gelecek bütün hadiseler ve va· 
ziyetler de bu dostluğun kıymet ve 
selabetini tebarüz eti irt.cekti r. 

Romanya'nın m•lil kalklnması 

Majestelerinin, yeni ve parlak 
mukadderatına isal için bu memle· 

Danzi 
darbes 

I~ anzig limanı Le 
1!:::=9 sadiyatı için yal 

ciğer.,. vazifesi g 
mıyor onun rolünü yalnı 
mahreç olarak tahdit et 

Danzig her şeyden 
tejik bir mevkidir buras 
topraklarının denize ba 
gıya hakimdir. 

Danzig kayholdu m 
ridor müdafaa edilemiye~ 

le girer A1 m;ınya için za 
makta olan ağacı sarsıp 
ni toplamak kafi. 

Lehistan, Rusya sıkı 
de tamanen çenberlcnm 
gcleçek lir. Bu müttefiki 
olardk, işte ozaman kay 

BÜGUNKU PROCJ 

TÜRKiYE RADYO Dl 
POSTALAR! TÜRKiYE 

ANKARA RADY 

SALI 1117 

l'l.30 Program 
12.35 - Türk Müziğ' 

.... - Hıcaz peşr e 

riy c Hoşgür - Hicaz şa 
tcziç aşkınl11 . 3 - Nob' 
şaıkı - Ağlamış giilmü 
met Ra.c;im - Rast şarkı 

me bir hali perişanım 5 
Nafiı - Hi~az şarkı -
açılmış. 6 - ...... . 
- Hircız saz semaisi . 

13.00 Mem leket saat 
ve meteoıoloji lı aber l eri. 

13.15 ,- 14 M:.iıik ( 
ne: 

l - Ali Riza Gürsoy - · Gür 

Srs gazdesi ntşriyat müdürü. 

1 

ketin ba.şına geçtiği m~sut günden· 
1 

- 5 inci .senfoni - P i. 
19.00 Prcgram b"i, dost ve müttefik milletler, Ro· 

manyanın dahili takviytsini, mütead 1 

dit snvet ka}naklarının inki~afmı vt
milii kuvvdlerinin faal kalkınmasını 
biiyük bir bahtiyarlıkla müşahede 

2 - Bekir Sükuti Kulaksızoğl~ı 
- Yeni yol gazetesi sahibi. 

3 - Nuri Eyupoğlu - Olcay 
gaı_etesi sahibi" 

4 - Nuri Ahmet Çemşit - ye· 
ş:f Gireson gazet,.si sahibi 

5 - Talat Akyazı - Gür ses 
gazercsi sahibi 

Trabzon mıntakası haysiyat di· 
vanına : 

Asli aza : 
1 - lsmail Cenani Orla - aha 

li gazetesi sahibi. 

2 - Bilii göyük - giizel ordu 
gazetesi sahibi 

3 - Şükrü Uygur - Halk gaze 1 
trsi s;thibi 

Yedek aza : 

1 - Fuat Kaya - Kara<lcniz. 
gau le.si sahihi 

1 
1 

et mrk tedir. 
Vazift'min icrasında majeı: eleri· 

nin şimdiye kadar bana karşı gös 
termek lutfunda bulundukları )ük· 
sek müzahareti, majesteleri bundan 
böyle de benden esirkemiyec,.k ve 
hükumetleri de bana kıymetli yar· 
dımını vcrmekte devam eyliy~cek· 
tir. 

Majeate kırahn cevabı 

Türkiye Reisicümhurunun dimhu 
riytt hzkumetinin ve 'J ürk milletinin 
ve aynı zamanda şahsının hisleı imizt: 
tercüman olarak, majestelerinin, al· 
tes veliahtın ve asil romen milleti· 
ııinin saadet ve refahı hakkında en 
samimi tcmenniJerimi arzeyleriııı.,, 

Kral, verdiği cevapta büyük elçi 

19.05 Mü7ik ( Vital 
çalan .Jaques Tlıibaud -

19.15 Türk müzi~i ( 
20.00 Memleket saat ı 

ve meteoroloji habeı leıi. 
20.15 Konuşma 
20.30 Türk Muıiği ( 

ram) Ankaı a Radyosu K 
saz Heyeti. 

21.JO Konuşma 

21.'25 Neşeli plaklar 
21 . '30 Orkestra prog 

dimi. - Guluck. Bectlı 

H. Hıılil Bedi Yönetkan 
2~ .45 Müzik (Radyo 

- Şef : Hasan Ferid Aln 
lııck : ıfıjenya Aıılis'de ııv 

Bccıhot•en : 1 İnci senfon 
3 - Wrıgner : Rienzi U\'~ 

22 30 Müzik (Sinema j 
23.00 Son ajans lıabca 

esham tahvilat, karnbiy 
!Jorsası (fiyat) 

23.20 Müi'.ık (C .. ı h.ı n 

23.55 - 24 Y<ırınki ı 
2 - Veysi Aksan - Karadt-niz 

gazetesi baş mvharıiri 

3 - Bahadir Dıilgrr - · Erzurum 
Ata yolu nc~riyal müdüıii s t çilmiş 1 
ferdir~ 1 

nin iz:ıar ettiği hissiyata hararetli --------

Kong, 8eçimlerden sonra alkışlar 

ara~ıııda okun<ın ve milıi Şd İsmet 
lııönüye. Büyük mıllet meclisi rei~i 
Ab.diilh.ılik Renda'ya, başvekil dok 
tur Refik Saydam ve parti genci 
sckrduliğirıl': konğreJlİn :) üksek hür 
met ve laıimlerinin arzına ait t~kriri 

ittifakla tasvıb eylemiştir. 

Murahhaslardan Hılmi Dilrmcç, 

Tiirk ga:t.dcciliğinin istikbali için 
bir harekı-t noktası olan basın lı·rli~i 

surette teşekkür etmiş, vt Romarı· 
yadeki vazifesine başladığı günd«"n· 
beri büyük faaliyetle ve .faydalı ola 
rak iki memleket aı asındc,ki münase 
betlerin gittikçe daha fr17.la sıkılaş 

maı;ına çalışmaktan farig olmamış 
bulunan muhtert"m diplomatın biiyuk 
elçi payesini alınış plınaı;ından duy· 
duğu meoırıurıİ)1 Ctİ izhar eylrnıiştir 

Satlık Fabrika 
kongresinin toµlaıımasını :ıcmin eden 8.eylıanİ)' Cdf' p *" C.ıdJesindc 
lıüklı•ııct ve partiye kongrenin nıin· satılık fttbrika. fki motör, biri 28 at 
net ve saygılarının bildirilm~sini iste. ve diğeri l 5 at kovvr.tlaindc, iki 
nıiş ve makamı riyasetin teklifi Üze taş birisi un ve diğeri bulgur için. 
rine kongrenin izhar ettiği yüksek Bir buz makinası biiliin ihtiza 
tazim hislerine kongre divanının ter farile. 
cuman olması yine alkışlarla kabul İki çırçır. 

edilmiştir. Arazi 500 111 ınurabl>a, bina 
Kongre, ruınamesifldeki madde sı ile h~raber. 

lcrin müzakeresini tam.amlıyarak Arzu edeu Reyh:rnİ}'edc Jak 

kongre bişkanı dahiliye vtkili .Faik Fıokosa ıniiaacaat e<lcuilir. 
Ôztrak'ın muvaff akiyet dilrkleriyl~ 1 g. aş. 6 - ~.) 108l) 1 
mesaisine nihayet vermiştir. 

~ Karataş ,. __ _ 
ı 

Ço~ukların Cenı 

Y avrutarınızı bu tabla 
tinin Havaamdan, H• 
ve Faydalarından rna 
memek için hiç oırn• 
da iki gün oraya göl 

l lcı· ı;un nıunt.\zneı of 

l~ri Ttll'<lır . 



Alman'lar Belçika müda
faa plinlarını satın almış 

Asri sinemada 
Bu akşanı 20,45 de 

iki büyük şaheser birden 

1 - Marie Glory'nin 
Belçika'da bir çok casus tevkif 
edildi, geniş tahkikata başlandı 

Lord R?thermerinin Ha- ! İngiltere b h ft 
vas a1ansına beyanatı 1 •• u a a 

. uç Kruvatör 
Danzıg meselesin- denı·z . d. k 

· Madam çocuk istemiyor 
Vatan'a ihanet eden Belçika'h bir mülazım 

Son gelen Avrupa g.ızetcleri 

Belçikada meydana çıkarılan geniş 
bir Alman casus teşkilatından bah 
setmektedir. 

Tahkikat derinleştikçe korkunç 
bir safhaya girmekte , Alman ca
s:.ıslarının Belçikanın eıı gizli plan· 

tarını bile elde etmek
0 

için başvur. 
dukları binbir çareyi meydana çı· 
ka rmaktadır. 

Almar. casus!arı, teğmen Dom 
belti, uzun zaman takip r.tmişler ve 
nihayd bu gencin bir kadına aşık 

den harp çıkamaz 
Paıis : 1 O a. a. - Havas aian· 

sına beyanatta bulunan Lord Rot. 
hermcri, ezcümle demiştir ki : 

- Danzig meselesinden bir harp 
:çıkacatını zannetmiyorum . Fakar 
bu sözlerimden Fransa ile lngiltc· 
renin silahlanma yolundaki faali 
yetlerini atırlaştırmaları lizımgel 
diti manası çıkarılmamalıdır. 

e ın ırece 

Londra : 10 - a. a. - lngil
tere bahriye inşaatı tezgahları , bu 
hafta , Umumi harp rekorları da 

dahil olmak üzere , bütün İnşaat 
rekorlarını kırarak üç kruvazör de
nize indireceklerdir . 

Önümüzdeki aylar içinde de 
lııgiliz tezgahları, " Duç of york : 

. Gönülleri.;ıçan ... Neşe saçan büyük komedisi 

2 - Fred Scott'un 

Servet Hırsızları 
Aşk .... Heyecan .... Müthi; miiccralar fılmi 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve Talebelere 
Duhuliye ıs ' .. • .. 
DiKKAT : - Sinema dahili Vantilatörler ve hususi 

serinleştlrilmektedir 

20 kuruş 
1 O kuruştur . 

tertibatla 

.. 

Telefon Asri 2.SO 

Epey zamandanberi takip edi· 
len bu Alman casus teşkilatı Bdçi 
ka aleyhinde birçok mühim işler gör 
müşıür ezcümle Belçika ordusuna 
mensup Dombert isminlJe bir teğme 

ni büyük paralar vererek kaddıran 
Alman casusları kendisinden Belçi· 
kanın müdafaa planlarını satın almış 
lardır. 

olduğunu ve para ihtiyacile karşı· 
!aştığını görünce h"men kendisine • 
sokularak, yüz binlerce lira vererek 
teğmeni sa tın almışlardır. 

lngiltere ile F ransanın müsellih 
k~vvetleri öyle bir seviyeye eriş
mektedir ki, bu iki devlet şimdi 
artık yı~ışma siyasetlerini öne sü
rebilecek vaziyete gelmiş addedi 
lebilirler . iki memleketin tayyare 
inşaatı ve silah imalatı en bedbin
leri bile hayrete düşüracek bir mer 
tc\ıeyi bulmuştur. ,, 

ı ve • Amiral Beatty " isimlerini ta· 
şıyacak olan 35 bin tonilitlolulc iki 
zırhlı, beş yeni Kruvazör, bir depo 

gemisi, müteaddit torpido muhribi 
ve denizaltı gemisi ve iki tayyare 
gemisi çıkaracaklardır . 
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Uzun zaman Belçika casus teş

kilatının bir çok mühim vazifelerinde 
çalışmış olan teğmen Dumbert, iha
netinden sonra pişman olmuş v~ 

amirlerine Belçikanın bütün müda 
faa planlarının Almanların gizli aja
nı ve Belçikadaki casuslarının şefi 
olan Lütgensin elinde bulunduğunu 
itiraf etmiştir. 

Bundan şonra genç zabit Al
man casus teşkilatının elinde oyun 
cak olmuş ve düşmanlar hesabına 

bitçok işler yapmıştır. 

Belçika mukabil casus teşkilatı 

ve emniydi umumiyesi bu işin pek 

geniş mikyasta tuttukları tehkikatı 

simJiJik gizlemekte iseltr de, bü-

Bunun üzerine başta Lütgens 
olduğu halde, bütiin Alman casus 
larını tevkif etmek güç olmamıştır. 

tün Belçika işin sonunda acı sürp· 
rizltrle karşılaşmaktaıı korkmakta
dır. 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden: 
Hacmi Muhammen vahit fiatı Tutarı 

Cinsi M 3 D 3 Lira Kuruş Lira Kuruş 
Kara çam 140 ( ıoo 4 90 686 00 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Ala Hasan yurdu 
ormanından yüz kırk metre M 3 nıiktarındıı kerestelik ağaç satışa çıka

rıhuştır . 
2 Satış 11 - 7-1939 günlindm itibaren on beş gün sonra 26- 7-

93.9 ~arşamba günü saat ( 12) de Seyhan Ormı-n Çevirge Müdürlüğü 
daıresınde arttırma ile yapılacaktır . 

3- Beher metre mikibının muhammen f ıatı dört lira doksan kuruştur. 
.. 4_ .. Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü

durlt!ğu Seyhan Orman Çevirge Müdürlütü ve Dörtyol Orman Bölge 
Şefliğinden alınır . 

5- Muvakkat teminat elli Lir lira kırk brş kuıuştur. 
6 - Satış umumidir . 10840 11 - 15 - 20- 25 

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

Hadi Kiper 
Alnıanyada talı.silini ikmal dmiş ve Berfin hastahanelerındc uzun mü o. 

dtt asistanlık yap11111ştır. Hastalarını Abidin paşa caJJeıim.lc Mustafa Ri· 

2
fat eczahanesi karşısında hergün sal>ahltyin saat 12 8, öğleden sonra 
·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

YAZLIK SiNEMA YA I 
BU AKŞAM 

Her H•lde Gidiniz 
Sınenıanın en çok sevilen şık ve ccntılnıen Jönprömiyesi 

Wiliam Povel 1 iıe guz~ı 1 Annabella ve cazıp 

l'aı-:-ılıııılnıı tı.\iluılaJl· \ıir t:-ırzda vnrn lıl,ın 
Oriiunl 'c çok ho .. unuuı gidt•cck 

Baron es 
_ Ve Uşağı 

lllC\ 7. llll 

'I 
1 

1 

1 

t··,·an.,11.:ca Sö )U nukteli H çok gUzd fifıııi ı;örllnUz 

l~A fılm seyırcılerı eğlendirecek \'e memnun rdcccktır 
YETEN : Yeni l>Unqı llcıbcı·h:ri 

Dikkat . Dikkat 
Scnc11 n en . 14'7 937 Cuma günii akşamı 

muazzam ve e b .. -k b f 1 .. B f • 0 uyu · ır ı mını gormeğc hazırlanınız. 
~ u evulide şaheser büyük facia artisti 
~ WARNE.R pAXSTER ~c guzel 

dıkl,"t lıır t GOLRIA STUART, taı·afıntlan· savani ====---
ar~da 1 • ( a;;;1 Oic~ıüerh~c;ı:c;~·~in) en ınUessiri 

' • h a • e r 1 d 1 r ı 0839 

Uzak şarktaki 
Bahri kuvvetler 

Paris : 10 a.a. - Pctit parisitn 
gazetesi, uzak şerktaki .bahri kuv· j 
vetleri gösteren bir tablo neşretmek 

tedir. 
Bu tablpya töre muhtelif dev 

!etlerin uzak şarktaki filoları şu kuv 
vettedir : 

lngiltere : 120.000 Tonilato 
Hollanda: 
Fransa 
Sovyetler: 
Amerikan 

pasifik filosu : -. 

Yekün 
Japonya 

50.000 
40.000 
30.000 

1000000 

1 240.000 
860.000 

Irak Kralı 

Bu haf la içinde 
Lübnana geliyor 

.. 

.. 
" 

,, 

.. 

.. 

Halep : 10 (Hususi muhabirimiz 
den) - Brrutdan aldığım maluma
ta göre, Irak kralı ikinci Faysal bu 
yazı Lübnan ·sayfiyelerinde geçir
mek üure ayın onüçündr. Berudda 
olacaktır. Krala valide kraliçe ve hem 
şircleri refakat etmrktedir. 

ıZMiRDE 
HAZIRLIK 
Fueırda otuz gün 

otuz gice eglenceleri 

ZENGiN SPOR HAFTASI 
PRO~RAMIDA HAZIRLANOI 

lznıir 10 - Ôniimüzdı ki ayın 20 
sııı<le açılac'lk olan enternasyonal 
lzmir fuarı ııazırlıkla·· süratle ilt'r 
l cıntkte.diı. 

Furara geleceklerin rglrnceleri 
ni lıoş Vdkıt geçirmelerini teuıin nıak 
sadıle lıir eglence ko ııitesi kurul 

' muş ve bu komite ilk toplar.ışını yap 
nıışlır. Bu komite 30 gün 30 gicı:: 

eglenceleıi hazırlamaktadır. 
Bılhassa fuaı ın açık bulnoduğu 

cuma...rtesi ve pazar gicelerinde bu 
eglencelerin en zevplileri tertip edi 
leccktir, 

Beden terbiyesi genci dir('ktör-
lütüde fuar ayı içinde tatbık edil· 
mek üzere bir ıpor haftası karar 
laşdırmış ve bıına ait protramı tcs 
bit etmiıtir. Bu protrama göre, bu 
hafta içinde bütün sporlara ait mü 
sabıkalar yaptlacaptır. 

Halen İnşa edilmekte bulun 
d 

. 
1 

an 
enıza tı gemiltrinden alt s b . . ı ının u 

sene ıçınde itmam edileceği tasrih 
edilmektedir. Yedi denizaltı .. gem ısı 
de 1940 da bitirilmiş olacakl A . ır. y· 
rı~a. ~en~ model dört denizaltı ge-

tmıds~nın aha inşası derpiş edilnıek
e ır . 

~eyhan Orman Çevirge müdürlüğünden : 

Hacmi Muhammen vahit fiatı Tutan 

Cinsi M3 03 Lira Kuruş Lira Kuruş 

Kay in 113 000 2 50 282 50 

Çinar 113 000 2 00 226 00 

508 50 yekün' 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Devrentderesi orma
nından 226 metre mikip mikdarındı keresteliic Kayin ve Çinar satışı 

Fransız hariciye 
nazırının nutku 

çıkarılmıştır . 
1 2 _ Satış 11 - 7-1939 gününden itibaren onbeş gün sonra 26-7.-

939 Çarşamba günü saat 12 de Seyhan Orman Çevirge müdürıütü da· 

- Birinci sahifeden t ar an -

bttlerin şimdikinden dah· .. 
.. k'" a ıyı olma 

sı mum un dt'ğildır a· k 
d b · · · · ır ço seneler 

en erı ıkı memleket arasında .. 
nasebctler pelc dostane "d' f mku. 1 
b

. . ı ı a at 
ılhassa hır stnedenberi ar d 1c· d . • arnız 8 1 
ostluk sıyası askeri iktisadi ve di 

ğer sahalarında sıkı bir iş b. 1.,. . • · it IJ> ine 
ıstınad ettirilmiştir . 

iki memleketiıı birbirini tam 
ladığı söylenebilir. Bir milletin ham - er 
gun m~mleketir.in hudutlarına t 1 

.. d" eca 
vuz e ılnıesinden korkması t h 

··ı d"I a am-
mu " ı mez bir şeydir. Bir milletin 1 
her sabah kalbinde bir ceb" h l 
k . . '' are- 1 
etı veya bır harp ilanı .. k i 

d' . 1 gorme en l 

::lış_elsıy e y~tağından kalkması tecviz 
e ı em ez dıplomasim · · d . ızın gayretleri 
sa ece mılletlerin emniyet· . "d 

lh mı ı ame 
ve su u temin etmeyi istihd f 
mt'ktedir. a et-

Almanyanın Sovyetlcr a· 1'1-' 
vaklaşmak husu~unda .• ı~_:.5ıııe 
şcbLüse telmih d gınştıgı te 
ki : e f'n nazır demiştir 

"- MüLet bir t• . . S ne ıceye varmak 
ıçın ovyetlcr Birliti 1 . . -
müzakerelerd h' ~ e gırıştığ.mız 

e ıç bır o · 'h 
mal etmedik B d . 6ayrı-tı ı 

. un an sonra 1 
cak müzakereler yapı a 
~ f esnasında b" - . 

la a varılacağını üm"t d" " ıtı · 
N 

1 c ıyoruz 
azır Polorıya hakk d . " 

1 .. 1 ın a da şun 
arı soy emiştir : 

· - Sarih ve vazıh olan . 
t
• · • 

1 
v~zıye-

ınıızı an amak ıçin Başvekil Da 
ladyenin 13 Nısanda söyled'1.· k 

1 
. 151 nut u 

ve •enım 9 Hazirandaki b 
h 

<'yanatımı 
atırlamak kafidir . F ran .1 p ı.a ı e 0 . 

lonya hayati menfaatlerine doku 

nabilecek •>lan her türlü t<"hdide 
karşı, bu tehdit gerek doğ'rudan 
doğruya gerekse bilvasıta yapıl~ın 
hirhirleıini derhal ve dolrudan dot 
ruya garanti t'tmcktedirltr . 

P<>lonya i~tiklaline ve h3klaı ına 
karşı hir tecavüz vukuunda mesele 
haline g .: imiş olan kahramanlıtına 

olduğu kadar lngiltere ile Fransa
nın kayıtsız ve şartsız yardımlarına 
dı güvenebilecetini biliyor . ,, 

• Sunday Taymis ,, gazetesi , 
Bonne ile yaptıtı görüşrneyi tama 
miyle ifşa etmek ınümkün olmadı 

tını, fak at nazırın vaziyeti vahim 
addetmekle beraber f ransanm is· 
tikbaline tam bir sükunetle baktı 
gtnt ilivc etmektedir. 

İresinde arttırma ile yapılaçaktır. 
3- Beher metre mikibının muhammen fiatı Kayin 2 lira 50 kuruş 

Çinar 2 lira 00 kuruştur. 
4- Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü-

dürlütü ve Seyhan Orman Çevirge müdürlütü ve Dörtyol Orman Bölge 

Şeflitinden alınır . 
5- Muvakkat teminat 38 lira 14 kuruştur . 
6- Satış umumidir. J) - 15- 19-23 1084\ 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kal>ul tarihi: 7 6 J 939 

Neşri tarihi: 16 6 1939 

• Dünden artan · 

Sonradan ihtilafı mucib olmamak için mümkün olan hallerde bina!a 
rın ne halde olduklarının, kullanılmak üzere bırakılmış eşya mevcud ıse 
hal fi 

·1şaal eden kıt'adan bir subay ile mal sahipleri veya 
ve vası arının A 

m
.. 'il · t af ndın i•ıırılden evvel imza edilecek zabıt varakasile tes 
umessı erı ar . .,l!J • • • • • • 

b
·t• b 'd' Bu \Un bir suretı komısvona, d •ter bar suretı alakalı şah· 
ı ı mec urı ır. • · 

sa verilir. 
Madde 18 - Binaların boşaltılm1Sı : 

C
'h . k ·ye ı'skin veya konaklama suretile İşgal olunan binaların 
ı etı as erı , . . . 

t hl
. · d M·ıı· Müdafaa Mükelldıyetı Komısyonunun haberdar eder. 

a ıyesın en ı ı . 
M

.. k- 1 hvılde bu ihbar tahlıyed~n e'1vel yapılır. 
um un o an a . . . . . . 

K 
· 'bbar üzerine keyf.yetı derhal mal sahıplerıne veya bırlık-

omısyon ı 
te sakin olan ıilclİ efradına teblit eder, bunlar mallarında bir hasar vu 
kua ld",,; · · ddia ettikleri takdirde tebliti takib eden 24 saat zarfında 

ge ıli.nı 1 b' . . . b' I' 1 
k 

. .. caatla hasarın tes ıtını ıeteye ı ır er. 
omısyona murı 

T hl' olunan hinının sahibi veya birfikte sakin olan ailrleri efra· 

d d 
8 bı~ek' bulunmad11r1 takdirde komisyon derhal işkalden mütc· 

ın an ır ımse & • • 
vr.llid bir hasar vukua ıelmit oluh olmadıtını resen tesbıt eder ve keyfı -
ycti bir ay müddetle ilanen teblit tder._ . . . 

Yukandalci fıkralarffı gö:ıtcrilen şekıll~r~e tesbıt edıl('n hasar mıkda· 
rını kabul etmeyenler üç gön ıırfrnda salahıye ttar ~ahhmeye müraca· 

at eder. . . 
Bu müddt't zarfında müracaat etmeyenler artık ayrıca hasar ıddıa -

sında bulunamazlar. 
Madde 19 - Binalaıın işga.line m~~abil sahible~ine mcmlc~ct _rayi· 

cin ·· kd" d'l-cek hır kKa verılır. Aşatıdakı hallerde ıskan ve 
e gore b ır e ı .. 

konaklama parasııdır: 
1 _ S f berlik yapılan mıntakalarda ve seferberlik müddetince ay . 

e er k ' 1 k d' d · k • nı kıt' 
1 

bııı&ka başka ıt a arın aynı ımse nez ın e ıs an t•dil· 
a arın veya ""Y .. 

dikleri veya lconakfadıkları ~eman lx~ gun, . 
il _ Toplanma anıhallınde aynı veya ba~a. ba~ka kıt'aların ayni 

kimse nezdinde iskanları veya konaklamaları hallr.rındc her ay için en çok 

Üç gt'CC, 

111 Manevra yapan kıt'aların iskanları veya konaklamaları halle· 

ıinde. 
Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
-PAMUK ve KOZA 1 

CİNSi 
KiLO .FIATJ 

Sat.ılan Mikdar 
En az .En çok 

K. s. K. S. Kilo 
= - --- -- -- = Koza 

Piyasa parlafl • -37~50 

Piyasa temizi • 

1 -

ı 
KlevJand 37,10 ı 47 

YAPA~J • 
r 

Beyaz 
1 1 1 Siyah - Çl~IT 

~i 
. 

Yerli "Yemlik,. 
.. "'TÖbÜmluk,, 5,50 : 

~ -
HUBUBAT 

Bt1~day Kıbrıs 3,50 ---3,57 --, 
Yerli 2,25 3 

-
_._!> __ -.. Men tane -
Arpa 3,25 " 3,30 -
Fasulva -
Yulaf 'l,87 

--
Delice 

~-- -- -'~ --

-
1-Çuş yemi 
Keten tohumn ' -

-
Mercimek 
Susam 16 

-
1 

- - -UN ------
Dört yıldız Salih 

... uç • ,. 
..ö ~ Dört yıldız Do~luk ~ 
..it :o= üç Er:: ,, . 
o - Simit :-:: ta .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
CN ()o 

üç 
. 

t-
" " 1 

Simit " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

10 / 7 I 1938 iş Baukasandan alınmıştır. 
Pene Santim ,_5 ı--HaZlr 57 Lirtt ---

Vadeli ı. 03 Rayişmark 5 Frank (Fransız ) ~ 35"" 
Vadeli 465 il. Sterlin ( ingiliz) 

-5- 93 
_4_133 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 126-;;7· 

Nevyork 9 45 -Frank( İsviçre) ooloo-

Çukurva Harası Direktörlüğünden: 
Haı a ihtiyacı için aşağıda miktarları yazılı mevaddi müştaile ve mu

harrike a~ık eksiltme ile satın ahnacaktır. 
ihalesi : 20 - 7 - 939 perşembe günü saat ·11 de Ceyhan belediye 

salonunda içtima edecek hara alam, sab'll IComisyonunda yapı1ıtcaktır. 
Muhammen kıymetleri me-cmuu ( 2479 ) lira 51 kuru$tur. 
Muvakkat teminatı 185 lira 96 kuruş olup hara veznesine yatırıla· 

C'\ktır. 
Şaı tnamesi hara müdürlüğünde görülebilir. ve i iteyenlere verilir. 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. cü mad. 

delerinde yazılı vesikaJariyle birlikte belli gün ve saatta kornisyona 
müracaat(arı, 6 -11 15-19 10823 

Muhammen Tutarı 

Cinsi Kilo Kilo Fi. L. K. 

B. R. marka makina yağı 150 43 64 50 
c. .. " " 

300 38 114 00 
Grt"s yağı ( 13 teneke) 208 24,5 50 96 

Valvalin yağı ( 16 .. ) 256 26.37 67 45 
Gaz yağı ( 10 " ) 147,5 18.40 27 14 

Benzin ( 100 .. ) 1250 22,56 282 00 

Mazot ( 1266 .. ) 19000 9,86 1873 40 

YEKÜN 2479 .sı 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 /'ğustos, 1 Eylul, 

1 f kinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

IKRA .MIYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 
" 

1000 " 
j,OOQ " 

8 " 
500 

" 
4000 .. 

16 .. 350 " 
4.000 " 

60 
" 

100 • 6.000 " 
65 .. 50 " 

4.750 " 
250 

" 
25 

" 
6250 " 

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

zamanda talihinizi de d~nemiş olursunuz 10661 

'• ..... 

SOdiln kı>y:nağırıı 

tamamen çı}iarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

. . .. 
Adana - [\/lersin ve havalisAca11tas 

Adanada hükumet caddesinde 
\i 

Umer BaşPğmez ticarethanesi 79 

Dörtyol Belediyesinden · . 
Dörtyol belediy~since yaptırılacak olan elektrik inşaat ve tesisatı 

kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
1 _..:.Keşif bed~li (27961) lira 7U kuru,tur. ilk teminat tutarı (2097) 

lira 13 kuruştur. 
2 - İh~le 1. Ağustos. 939 :-ıalı glinü si-tat 10 cJa Döı tyol belediye 

encÜın:!n 53foaun :la encü n ,!,1 l •rafirıdan yapılaca\clır. 
3 - Projeyi görmek isteyeqler bdediye yazı işleri bürosunda göre 

bilirler eksiltme ve fenni şartname suretleri masrafları kendilerine ait ol· 
mak şartile posta ile taliRlere gönderilebilir. 

4 - Talıpler kanunda yazılı 939 ticaret odasi vrsikası ve sair müte 
ahhitlik evraklarını encü-nene ibrala mecburdur. 

5 - lık teminat ihale giinijn,-ien bir gün evvt:I belediye veznesine ya 
tırılmış olması şuttır. Milli bir bankıının kefalet mektüpları da muteber
dir. 

6 - Teklif mektupları ih<ıle saahndan bir saat evvel encümen riya 

Çu~ u ·ava Harası 
Dırektörliiğünden: 

Müesst:sc müstahdimini ;çin satın 

alınacak l 400 kilo bulğur. 300 kilo 
pirinç, 3.50 kilo, şeker, 15 kilo çay, 
250 kilo mercimek, 600 kilo kuru 
f asulya, 200 kilonohut, 200 kilo 
bezelye, 400 kilo zeytin danesi, 60 
kilo zeytin yağı. 100 kilo incetuz. 
i2 kilo un, 500 kilo kuru soğan, 

500 kilo p;ıtates onbeş gün müddet 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale-si 1717/939 pazartesi günü 
saat 11 de Ceyhan belediye salo 
nunda içtima edecek komisyonda 
yapılacaktır. 

1 

,..-
1 

Pazarları 

Karataş, 
Otobü 

l fer glln işleyen 

başka Pazar gunleı·i a,ı.: 

bit• Otobus işletilecektir 

Bu Otobüs, Saat k 
sında Çarşı Hamamı -
köşesinde bekleyecek 
hareket edecektir . 

Sabahları tam s 
50 kuru 

Diplomalı bir 
aranıyo 

Seyhan K 
Merkezin 
Make:ıinıiı di~pans 

nMlı bir ecıacı çalıştırıl 

da yE>tmiş lira ücret ve 
Ç-tlışmak isteyenle 

ö~renınek üıere merke· 
caaıl~rı i an oJunur. 

8- 11-U 

Doğum ve Ç 
bakun evi baş 
ğindeo : 

· setine makbuz mukabilinde teslim edilmelidir, Posta ile gönderilecek mek 
tuplar da ihale saatından bir sa;ıt evvel riyasete vasıl olması şartile ve 
mektuplar postan~ye mumlu ve mühürlü olması muktezidir. Aksi takdir 

Mecmu erıakın muhammen kıy
meti (736) lira 20 kuruştur. Muvak 
kat teminatı 55 lira 21 kuruş olup 
hara vezneliİne yatırılacaktır. Şartna 

mesi her gün hara müdürlüğünde 
göriile bilir ve istiyenlere veriltr. 

Mücsstsemiıin 939 
zak ve m::thrukat ihtiya 
!ıİltrneye konulmuş ised 

1 madığından pazarlıkla 
karar vt"rtlmiştir. 

1217/939 çarşamba 
on da sıhhat müdürlü 
lık yapıle1caktır. lsttkli 
caalları. 2-5- 8 

1 

de muteber dtğildir. 10838 

11 ~ 16-2 1 26 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRİN IDARES[NDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti .. __ _ 
Banyo - Lokanta - Ga.zino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
1 ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

\Romatizma, Siyatik , Kuın , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada • • • 
geçırınız 

Eksiltm~ye iştirak edeceklerin 
2490 sryılı kanunun 2 ve 3. cü mad ı 
delerinde yazılı vesiklariyle birlikte 
belli gün ve saatta komisyona gel· 

Tarsus Beledi 
kanlığından : 

Atatürk cadde-sind 
cut parke kaldırımdan 
re ocak mektebine ka 
şartnamesi mucibince ( 
murabbaı parke kaldırı 

meleri. 10814 

2-6-11 - 16- 939 

Kayıp şahadetname 
1339 yılı Ceyhandan llk mektep 

bitirmesi için almış olduğum vesi· 
kamı kaybettim. Yenisini ç.ıkaraca· 

ğımdan eskisinin hükmü kalmadı· 
ı ı ğını ilan ederim, 10837 

Ceyhanın Yeniköy Na 
zımbey köyünden Hacı 

Duran oğlu 

MEHMET HACI 

' yesi ve iki tarafında b 
taşlarının yr ni kaldırım 
sı açık eksiltme sureti! 
cektir. Muhammen 

1 (1767) lira olup muv 

ı 
akçesi (13 ~) lira (53) 
~i 20171939 Perşembe 
de yapılacağından iste 
mesini belediyemi:ıden 
olunur. 8-11-14 

* ·~umbar&1~bir.i 
1 

·~· ... 
\ 

" ..\. 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız --
Lira Kr. 

50 Bir gacellk tam konforuyla otel yatak ücrt:ılı 
00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
26 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Biiyük istifadeler görecek, ınemnun ka\acaksınıı. 

Çiftehan ~ aphcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 40 

( 

Umumi .neşriyat 

M.:t.cid G 
Adana Türksöıü 


