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Hatay bayranıına hazırlık 

Milli Şefimiz Teşrinde 
Hatayı şereflendirecek 

23 Temmuzda 
Edecek Parti 

yapılacak 
mümessilleri 

büyük şenliğe 
Adanada 

iştirak 
toplanacak 

1 )Un ~aat 17 dt1 l\\ilJi Şef lnönU 
~abık 1 fotay Devlet Reisi Antalyo. 
/\te:bu"u 13. Tayfur Söko1cn'i 1(.abul 

boJurup ... aal J 1 . .1 <' k:ıd:ır .'"uksck 
lıuzurlarında alıkoyınu~lordır il. Sök· 
men llata.ylıl:ırnı sonsu;; t:ıziın \'(' ,uk 
ranlarını arzettikten ... onr;ı 1bUyUk. ana 

..,ınn kavu,mak içiu 1 it\ta.' 'cm.ı."iıtn<la 

on a_,·dtr çarpın.an 'c l 1ata,y 'ıu ~na

v:ıtana ilhakı ile ,•a1:ifc'iı hito.ına <'ı·cn 

llnta,· de,·lcl riya.,.eti lıayragı ıle 

llata~ .. devlet e\.·inin anahtarwını hakiki 

'ahibi Milli Şefe lokdim elnıi~lir. So.· 
mimi \"e öek ı\abctli olan hu harekel· 
ten çok mUtehas..,İ\ kal:ııı !?cJ 1\. Sök· 
ınen'e iltifatta lnılun:lr~tk. 1 lalashl::ar~t. 

d.a ~clcin1 ve ınuhabhcl.leı·inin ibl<i ıoı 

enıir buyurınu~lardır. Bu tİ,'.\ aı·ct e ... 
na .. ıudo il. Söknıcn 11.ııtaylılnı· naıııı 

na .\\illi Şefi l lata.\''a ua\'cl eln1iştir 

\'aki ol3n dıhcti kabul hu,rnran ,\lil· 

• 

ismet lnönU 

ana.vatanın i~tiı·hki 

c:dilmişt.ir. 

l~u pro~ramn göre : 

A -
(,azianl<"p. ,\\ara~ . Sr.' han. 

İçel ve Urfa vi15yelll"riniıı behcrindc:n 1 
biri parti \ ' C' biri <le mcc.:li .. i uınunıi 

az:ı")ı olmak Uzere iki ~ c: rdt'n on :11·ka· 
da':'. " bu arkad:ı~hu·ın h;lrt:ır<.lhlaı·ı 

paı·ti ınc-rkC'zinclcn tc-., iye olun:ıc.:ak· 
t 11· ., 

:? C. 11. J>. Unıuıni i.dare he-

.vetindC'n iki arkadA{'. 
3 - Turkiy< buyuk mill<t mcc· 

li ... indcn Uç ki~ilik bir ht',\' l'l. ı\ntak· 

ya,ya giderek oradr.lki n1eı•a-.:İıne i~tirnk 

edecektiı._ 

-ı 'ı'ukard.:ıkı u,· n1oul<lede adı 

~c:ı.·en te~('kkullerdcn ,eçilecl'k "" he~ 
ark.'\da::' lcnınıuzun .' iı·nıi .. ind~ AJana'da 

birle':"tiktcn ... onra tc.·k hir he.Yel h:din 
dC" ,.c buyuk ınillrt n1ecli,iru tcın,il li Sef tcırinJe 1 btay'• ,arcfleudi•·<- R•lslcUmhuı umuz 

ceklcrioi leb~ir buyurmu;;lar<lıı-. 
• \nkara : l l n.a. Tcmnıuzun :!:~ , iJnı.· U paz;u• 

eden heyetin hal'ında bulunncak olan za.tın hn)kanhgın
da olara.k ,.\ntakya'~vtl haı·rkl.'t cdC"ct"kleı'<-lir • 

gUnU tet.id edilecek olan 1 lata~· kurlulu':' b:ıyranun.ı 

Moskova Konuşmaları 

Bir çok noktalarda 
geldiği haber vukua 

anlaşma 
veriliyor 

Son 
si ileri 

haftalar zarfında üç taraf müınes
saınimi bir uzlaşına zehniyeti gösterdi 

Purıs : l 1 a. "· - Havas bil
diriyor : 

H. Bonnct, fıa,.icivc nczart•linin 
al;il..ad•r scrvı.lcri yÜksek memurla· 
11 ile birlıkte dün 1:1. Mvloıof'un üç 
lilra!ıı p;okt bıhsındcki son lng-ıJ;z
Frons:ı tekliflerin~ vcrdigi cevabı 
lctkık elın =i ve bu aıc.ıda Fıan"ttnın 
L~ndroı büyük elç;•i ile de müteaddit 1 

def;ı uzun ıeldoıı gö:üşmcleı ı ndc 
hnlnnınuşıur, 

Fıaımz ve İngilız dip'oıniltik 

Başvekilimiz 
İstanbula gidiyor 

Ank~ra : 1 1 (T clrfunla 
vekil Rdık Saydam y~ıin 

[Bugün] lstaııbula lıarrkd 
lir, 

Baş 

ak~am 
cclrcck· 

l3aşvekılimız 
t' ıralıattan sonra 

15 gürıliık bir is 

tckraı Ankaraya 
d" 0rıeceklerdır. 

Parti müfettışimiz 
bu hafta geliyor 

ınaUillcrindeki kanaata göre, bıı" 
çok noktalarda anla~ma vııkua gcl
ıııi~ olmasına ı agmen, ll. Mololof'un 
ycnı teklifleri dolayısiyle, üç taraflı 
müzakerelerde hala cidrli güçlükler 
mevcuttur. Fıansa ve lngıhere, son 
h3ftalar zarfında, en s0mim! uzlaşma 
1ihniycti gösteımişlerdir. Fakat mü
zakerelere yeni yenı meselelerin ııh"· 
lı, ıııılaşmayı akdc<lccck devletlerin 
alacaklaı ı laahhütleıdeki ıniiıekobi -
1.ycl muvazcııcsinı ilıl~I cdebilır. Fa
k:ıl Fr.ırı.ız ve lngilız lıjkünıcılcıi· 

nın noktcı!nat:ıı-ı taınamiyle sarih ol 
duı{u ıçın ınii1.ıkL·1cl<.'r ı n htıla ınu.ıl

J;ikla bulıın,111 bıı kiıÇ nokta lizc· 
ıındc faal bır suıcllc d c •·,ıııı cylı 

ycccıti unııd cdılnıcklcdıı, 

Paris : 11 a. a. - Bonnct, dün 
Moskova'ya göndcıilcn lııgılız F· 
ransı7. trklıflerıne karşı Sovyellrrin ' 
yaptıkları rııukabıl teklifleıi tetkık 

etmiştir. 

Nazırın dün l:ıir kaç kere tele 

fonla F ransanın Londra srfıri ile gö 

ıüşti.iğü haber alınmıştır. 

De":;..ını iı;eı·idc -

Dansing hakkında 
Çemberlayinin verdigi 

Mühim beyanat 
Dansig ınahfilleri memnun 

NAZiLER DON DANSIODE 
UFAK BiR HADiSE ÇIKARDI 

V Mşova ; 11 a a. Selalıiyettar 

mahrill~r Clıamberlam'm Danzig lıak 
kıııdaki bcyanatıı . ı derin bir mem
nuniyetle karşılamaktadırlar. 

!3u mahfillerde İngiliz başveki 
li tarafından soyleuen nutkun kimso 1 

ye yeni birşey öğretmiş olına•nakla 

beraber lngilterenin hattı hareketi 
ni teyid ve teksif ettijl'i söylenmek· 
tedır. 

Ayııi mahfıller lngiltere başve· 
kilinin Üdntzig hakkında çıkacak bir 
ihtıli'ılda mütecavizi serahaten tarif 
ettıt-ini bilhassa kaydeylemekte ve 
Daııtzig statüsünde t<k taraflı tadi 
liit yaparak Polonyao:la tecavüz ad 
dedile(·ek şekilcie aksülamcller tev 
lid etmekten ibaret olan Alınan pla 

nının Polonya lıükilnıetiııce suya 

dii ~ii rüldüğüııü harırla tmak tadırlar. 
Bu ınahfillrr sadece Dantzig ve 

poınrrranya dan geçecek otomo 
bıl yolu hakkındaki Alman talebine 
k~ışı Polonyanm 26-3-39 da ver 

diği menfi ccva~ Jı ve lngiltererıin 
polonyanız temamiyetini g.ranti et 

ligine daia 30-3- 39 da neşretti 

gi heyanafının tarihlerini karşılaştır 

ı -·-Heyeti vekile·---.ı 
ı ! ! 
• • İ Mili\ Şefin Başkan- i 
! lığında toplandı ! 
• • İ Ankera : 11 (Telefonla) i 
i BugUn heyeti vekile Rel•I i 
j cumhur Milll Şefimiz lntinU- j 
! nün ba,kanhjı altında Ba•v•. j 
! k81•1 delrealnde loplanmı,. j 
' tır. i l 
, ! Bu lçllmAde uzun mUddel j 
! ! devlet ı,ıerı göru,uımu,ıur. j 

• • 
1

1 . 

·-·-·-·-ft-·-·-·-·-·-·-·-~-·-·- · 

Sefirlerimiz 
Arasında 

Ehemmiyetli değişik 
likler yapılacak 

1 

Ankara 11 (Telefonla) De - veran 
eden kuvvetli haberlere "'o"rc f' 1 . . 6 , sc ır e-
rınıız arasında bu günlerde esasi b' 
değişıklik olacaktır. 1 ır 

Moskova sefiri Zekaı Bftrlı'n s f' . 
H d. V • ' . e ırı 
nnı ı ckalel tarafından A k 

çağırılmışlardır ' n araya 

Moskova selaretine Belgrad ser . 
Haydar, Aline sefaretine Tahran f~rı 
• • 3C ırı 
Enıs. Peşte sefaretine R E . . uşcn şref 
Parıs sefaretme Peşte sel' " B h' ' 

. · 111 e ıç 
Berlın selaretine Tok'"o sef' . H ' 

J ın usrcv 
Tokyoya Varşova sefiri F 'd T ' . . en ' ah
ı an sefarctıne de Paris . r· . S . . . .se ırı uad 
Davaz ın tayın edilece"'' - 1 

d
. gı soy enınek-

te ır. 

Pol - lvanof 
•• •• 

goruşmeleri 

Belgrad'da bir resmi 
tebliği neşredildi 

Belgrad : 11 (a.a.) _ B I 
. . . u ga· 
rıstan başvekılı Koseivanof d" b • un rod 
şatosuııda Naib Prens Paul ta-
rafından kabul edilmiş ve Öğle ye 
meğinc alıkonulmuştur. 

Bclgrad; 11 (aa) _ K" . 
r . · · oseıva· 

no ıle Morkoviç arasında 
1 .. .. 

1 
yapı an 

goruşme erden sonra aşağıd k' t b 
ı· tb aıe. 
ııı-, ma uat mümessıll . . 
d ·ı . . erme tevdı e ı mıştır: 

"!ki devlet adamı, aşağıdaki hu
slusları beyan etmekte mutabıktı 
ar: r 

ki 1. . Yugoslav - Bulgar teşrı. 
mesaı politikasının daimi dostluk 

paktunun ruhuna uy<>un b' k'ld . k' f . . ., ır şe ı c 
ın ışa et tırılmcsinc ve d . I .. 

. d erın eştırıl-
mcsıne evam edilnı . 1 • 

esı azııudır 

2. Münı"ün oldur.u k d . 
k 'k · d" ıı a ar sı ı ı tısa ı bağlarla ,_. 1 . uır eşıuek iki 
ııırmleketın menfaati 'kt 
d 

1 ızasıııdaıı 
ır. 

3. - istiklal ve bitaraflık . 
k sıya-

seti, i i memleketin olduğu kadar 

Balkan ~ult.unun da menfaati . 
~n iyi 

dir. 

Nıne 

lıir ş~kilde tetabuk etmekte· 

4 - .iki hükilıııetin bütün ko 

şularilc: iyi ve dostane miinasebe ~ 
ler idamesi siyasetine devam etme 
!eri lazımdir .. 

1 

ltalyanlar 12 adalardaki 
hazırlıklarını artırdılar 

Adalardaki sivil halkın bir kısmı 
Türkiye sahillerine mi iltica ettiler? 

İtalyan askerleri sivil halkla ~er. 
münasebetten Menedıldı 

türlü 

l)ail' 1 lerald ga.zcll'..,inin !:! nJal.ıı·daki hu.,u-.;İ n1uha· 
Loııdra: 11 a.:\. ' h 1 ki · · ı t· · · · 

b
. . d . !makta olan a7H" ı :ıra ge1·1111 veı·ı t ıgını gazt.'le-.ınl" 
n•ı, bu adalar a .' :tpı 

bildirmektedir. 1 · ı .ı · k' . ld' ı_ tı'Iİ ntuhnlıiri. bu le gı·atın< a ı~oı· ı: 
l):ul, l icra n nll't • • . 

• .
1 

· 1<.odo ... ada"ına nıUlı.:nıadı ... ureltc harh ına1..:cıne~ı ıhı·a,· 
Alınan •eını crı, 1 h . . 1 . l'd' • . • d . k' r noıunda ıı; talyan arp gemı ... ı ( cmır 1 ır . ,-~u ge-

ctmcktcdır. ı\\::ın 1".t 1 11 
· 1 · · 1 d . . .,\.,tem yedi tane dcnıza tı gt•mı .. ı t c \"ar u· . 

ınılerın aı· a .. ıntla en ._on . · • - ·ı ı ı ı 
• . 3 ıi~i ırenı.·r:tl ~razıô\nt nın ı.·nu·ı ı ı.·. palmo.., tl( a ;\rın< a-

1•> Adal"r un1umı ' · 0 - ~ 
. . ~ • . filmi' vc kalinıo.. nda"ına gölc.lrUlınUşttır. J• a.kal 

kı "V•l halk tohlıve « ' · · k L ti · · ıı· . . . · otörleı·lc ı\nadolu l Ur .. anı rrınc ı ıı.· a .' a ınuval· 
sı,·ıl halktan l.nr çogu, m 

fak olmu~lardır. . 1 _., j 1 J • 1 b lk 
N

'h •I (;ra1.İo\nı. son glln eru~, la .'·an ıncıııuı· arına ,,,.. :l 
ı avcl ... ener.. t . . 

.
1 

h • I 0 U ·betle hulunınayi meneden hir kar:1rnan1e ne~ı·e mı~tir. 
ı c cı· tur U m nas .. 

Ceyhanda köylü bir 
kadın aşıkını öldürdü 
F t 

. in önünden geçerek nişan merasimi 
a ma evın f .... 

• • v l davete giden Musta ayı gorunce .. 
ıçın aga arı 

Tabançayı kapdı ve ateş etti 

Ceyhan : 11 (Hususi ınuhabırimiz 
den) - Ceyhanın Şevkiye köyünde 
bir kadın bir ukegi tabança ile vu· 
rarak öldürmüştür. 

Cinayetin sebebi aşkdır. Ve ha· 
dısc şu ş~kilde olmuştur : 

Bu köy halkından Mustafa oğfo 
Müslimin nişan şerberi içilmek üı,e~c 
ogün toplanılacaktır, Mustafa <O· 

bitaraflık 

vün agalarını ve ıleri gelenlerini biz· 
;.al kendisi davet etmek için dışarı 
çıkmıştır. Ve ayni köy~.e .. oturan to· 
paJ Süfeyınanın c,·inın onundcn geç
mektedır. Bu sırada topal Sülcymanın 
karısı kapunun önüne çıkmı~ ve : 

Seninle biraz konıışacağım 

dur 1 
Gerisi üçüncü sahifede-

kanununun tadili 
Amerika -------

Mesele,Ruzv~~tle k~ngre 
arasında ihtılaf halınde 

Ayan Meclisinin ekseriyeti Ruzve~
takibettiği siyasete muhalıf tin 

a - Ayan bir şey söylemek istememeklcdirlcr. 

- Vaşington : - •· · . .. 
M H - . Enrüınenı boıgun 

ccli~inin arıcıyc 
. ilk kanununun la· toplanarak bıtara ı . .. 

Hasan Reşit Tangut düıı 
lstanbula gittiler 

Diplomatik mahı.fıllerde söy. 

lendi~ine göre, bir çok noktalarda 

itilaf hasıl olmasına rağmen Sov· 

yetler yeniden bazı talepleıi ileri 

siirdükleri İçin nihai anlaşmanın 

akJ:dilip edilmiyrcegi henüı ma· 

Jıj 11 değildir.! 

Geçen haftalar zarfında Fransa 
ile lngıltcrenin pek büyük bir hüs 
nüniyet gösterdikleri, fakat yeni 
Snvyet taleblerinin belki de kabul 
edılınıyeceği ayni mahfılferde ilave 
edılmektedir. Müzakerelerin faaliyet 
le devanı edı·ceği ümid olunmak· 
tadır. 

m~k surctile Polonya siyasetinin 

Almanyaya karşı istiklalini tastik · 

etmekle lngiliz başvekilinin Leh nok 1 

tai nazarlarına tenırmilc uygun bir 

şekilde hareket ettiğine işaret eylr· 

mektedirlcr. 

Palonyada 
Dhamberlaın'ın 

tevafuk ettiği 
knilmektedir. 

görülen sükunetin 
bütün temennilerine 

siyasi mahfıllerde söy 

Son dakika 
d.1• h k d t tbı'k cdılecck usulu 

ı t ak · ın a a 
tetkik edecektir . Encünıeıı l\.llebuBsl•n 

1 dilm'ş o an o· 
meclisince kabıı e k 1 d' 

Ruzvelt ve Hul tarafından tavsıye 

edilen tedbirlerin kabulüne ve bil· 
hassa ambargo nıaddesinın ilj!'asına 
her çareye baş vuraıak manı olacak
larına dair Ayandan 34 kişinin taah· 
hüde girişmesi keyliyeti , şimdiki iç· 
lınıa ?c;vrcs,nde , müzakerelere pek 
tcsadufı bır mahıyct vermel..tcrlir. ıı, /\nkara : l 1 ı rclcfonla) Ada· 

' ınetke . . . .. . ...,-1"" J> 11 p.rtı ıııulcttışligiıır ayıı· 
•ofc·· H . 

ı.tu 11 lst· •Cır asan Rc~ıd Tangut . bu 
l(Örduk •<nbuh gitti. Hususi ışlcrıni 
"•da ilen sonra bu hafta ıçınde Ada 

0 111
"" P<:k m,uhtcnıcldır. 

Vaşingtoo : 1 l a. a. · Chanı· 
berlaiıı'ın nutku, dıploınalik mah· 
fillerde pek müsait bır şekılc,le ve 

- Gerioi üçüncü ~ahıfede -

Loudra : JJ ( Kadyo ) - 12 hAva 
boınbaıdıııan fılosu Fraıısaya ıııa

ncvrd içın haıckct etmiştir . l:lu, 150 
lngilız tayyaresi Fransa üstiinde uçuş- 1 

lar yapacaktır. Bu hadısc. laıihte ilk 
1 drfa kiıydedilıncklcdir. 

. . · · o sa c\· ı 
om Yorys proıe~ını mı . Y . 

• . 1 • ar .. sından bır tane ed ılcn metın erın •· . 
. . . A • meclısine tavsıye etmek 

sını mı yan . . . 
1.• d .. hakkında bır k.rar ve· 
azınıgcl ııtı 
rcccktır . , 

M.. k clcrin sonradan ne şe~ıı 
uıa er . , 

1 . daır hariciye nezaretının a acagına . • 
t'lrafındakilcrle siyasi mahfıllcr hıç 

Hariciye Encuıneııindc hiikiıme· 
tin tezine taraftar olanlarla muhalıl 
olanlar adedçe birbirine , müsav•dir . 
Her iki tarafın da kııncti 11 c kaışı . 

· Gerisi iiçüncii s•hıfede-



LONDRA 

MAZiNiN 
( Paı is - Soirdcn ) 

Almanyada mtkbpler, matbu
at ve mizah gnzeteleri vasıtasiyle 

te,hicerı öyle bir lngiliz tasavvuru 

yaratılmıştı ki acı bir inkisara götür· 
mesi mukadderdi. Bu manasızlık ya 
v;.ş ve devamlı bir surette AlmAn 
hayatının her sahasına yayılmıstır. 

8unuo netİcP.sİ şu olmuştur ki Alman 
yada f ogiliılerin hakiki kıy meli tak 
d ir edilmem iş ve lıiz bu H;:ıtayı ba-

halı ödemişizdir.,. 

Hı tler, Nein K.urıf'da, harptrn 
önceki A lmanya'da kullanılan proı;a 
ga rıda metodtarını işte yukarıdeıki 

ta ·; irlale itham etmiştir. Maalesef, 
d iyP. drvam edh-or, hizim ülvi tarib 
prof Psörlcrimiz 'ngiliz imparatoıu 

lu~u kadar kudretli bir organizmi 
sirf hiyle ve düzenbclzlık yoliyle vü 
cuda g'"tİrmenin imkansız olduğu dü 
şiincesini talebelerine aş•lamasmı bil 
mediler.,, 

Vazıh olduğu kadar haklı olan 
bu tenkid halen Alman p·opagan· 

d ~sı tarafından kullanılan metodfar• 
la tam bir tnad halindedir, B Hit 
in bizzat ken1i iht.-rfarını i.:ımal et 
nv•kkdir. Uzak şarkta İngiliz tebe 
alarına yapıl;ın nalayik muameleler 
Dr. Göb'1els tarafından ingilız impa· 
ralor luğurıun tereddisinin aşikar bir 

delil i diye- c;evinçle karşılaşmakta ve 
Alman matbuatı, disiplinli olarak 
koro halinde haykırmaktadır. 

Bütiin hu propaganda or jisinde 
bolş ı> vizm aleyhinde tek kelime te· 
lafu l t d i lmediğioi unutmamalıyız. 
U .rıumi d lrr rJ .. n e '.<:rasilr r ve husu 

sıy e t l.:ı lng il tt>re tek he<ldi tf'şk!l 
1 

etmekt~dır. Kızıl tf'hlike ottadan kal 
knıış gör ünnıt>klrdir; onun rolünü ik 
mal etıuış oldu ğu ~ıiphesizdir. 

t914 e kadar 

Burada b iz, gerci eot~rnasyonal 
siyasdio bir başka sahasında. 19 l 4 

VE BERLIN 

DER Si 
!f'--u-cç--h;_a_b_e __ r_o _e_r ___ l 
,, ..................................................... __ ., ................ ı 

Yazan ---------------

Anthony Eden 
biri bıgiliz lwriciııe ııaurı 

Hakikat şudur ki Münib an'aş 
ması muhtelif meml~kdlerde mub 
telif .şekillerde tc:f sir edilmiştir. in 
gilterede milletin ekseriyeti bunu 
Alrr.arıyanın Av ruha .iaki toprak ta. 
lep1erinin nihai Siifhası olarak ka· 
bul etmiştir. 

lngiliz nazırİarı vatandaşlarına 
tam bir huzurla .. izah ediyoı lardı 
kı Çek·slovakya buna rıza fgösttr 
ıut>kle ddha kuvvetlenecektir. Çün 
kıi huJuUarı içinde Alman azlığı 
kalmıyacaktır., 

Bununla bcraher Almanyada ve 
orta Avrupanın bazı kısımlarında 
bu anlaşmanın metni bazan der
har ve açlkça izhar edilen başka 
bir tef:ııire ta •.ı i tutuldu. münih .an
laşmasının, bundan l/öyle lngiltere 
ile F ransanın oı trt Avrupa hadise· 
leriyle alakalanmıyacaklarına delalet 
ett!ği ilt ri süıülüyor<lu müoih an· 
Jaşmasmıo akdini hemen takiben Ber 
!inde toplancın elçiler konferansı bu 
hayali kuvveti ndirdi. 

Ge rly e clilr. me k 1 mklnatzdır 

l 

Wıoston Chuıchili geçen son ba 

harda İngilterenin mesuliyeti ile bu 
günkü mesuliyetleri arasındaki foı k 
üı~riı1 Je İ:irar etmekle milli bir h z 
mette bulunmuştuı geçen sene in 
gilıerenin Ç~k slo:.ıakyaya karşı mil 
Jetler c~miyeti pciktı <lo!ayısiyle Ji · 
ğcr millet leı le birli~te paylaştığı me 1 
suliyd müsksna dogrudan doğruya 1 

teab~üt e'i yoktu bugün Almanyayı 
Polonyaya b;1ğhyan teahhütler sa· 
ribtir ve iyice tayin edilmiştir. Üs
t dik fngilter~ ile Polo:ıya arasında 
bir anla~manın mevcudiydi geçen 
sonbah~·rda Alman ş;ınsöjjyesi tara 
fından lngiliı ba~vekilint- verilmi~ 
olan vadin yerine g .:: titilmemesinin bir 
neticesidir . 

.. 

Seyhan bölgesi 
okullarından 

ilk okullardan 
mezun olanlar 

1 

Seyhan bölgesi okullarının l-ıir J 

kısmından mezun olanlara ait ce<l 1 

veller maarif müdürliiğiine gt rmt-ge 1 

başlanmıştır. 

Belediye ile vakıflar 
arasında çıkan ihtilaf 
Belediye, 

tanzim 
Yağ camii 
edilmesine 

cıvarınnı 

müsade 
şimdilik, 

etmiyor 

Şehrimizin Yajcamfi önündeki köhne hetllaran, ;tarihi 
va mimari kıymeti olan camle kötU bir manzara verdlllnl 
göz önüne alan vakıflar idaresf, buraya modern tipte yeni 
hel.ltar lnşasm1 kararlaştırmı, ve bu huausta Vakıflar umum 

' mUdürHljUnden emir almıftı . 

Düne kajar top! -ın w m ılum ila 
göre, A:lana Guip.ışa i k okııllloa 

271 erkek 94 kız, 29 Teşrinevvel 

oku'uudan 3 ! eıkek 12 kız, Namık 
kemdi t>lrnluo.:l,ın 120 erkek 95 kız 
ismet lrıönü lık olc.ıılundan 29 erkek 
25 kız. Tuzla ilk okulundan 7 erkek 
3 kız, Kozan merkez Gazi okulun 
dan 57 erkek 13 kız, Ağzıkarı:ıca 

okulundan 14 erkek 2 kız, G:ızi kö 
yünden 5 erkek 1 kız, Saimbeyli ilk l 
okulundan 15 erk.-k 1 kız, Hög .. çce 
köyünden on erkek, Kadirli Cumhu 
riyet okulundan 30 c1kek 7 kız, Ka 
dirli Garablı okulundan 9 erkek, Ke 1 
keç çıkmaz oknlundar. 10 erkek, ı 
Karaisalı Çine köylü okulund.ın ye 
di erhk talebe mezun oloıuştur. 1 

Sö:ı:lü imtihana kalan 
talebe\er hakkında .. 

Maarif wkaleti. biitün okııllara 
yaptığı bir tamimde, sözlü imtıhdna 
girmelerine karar vıı:rilen tal~benin 

adlarıni, okul numuAları, suııfları, 
lıanği derslerin sözlü imtihanlarına 

girecekleri bır li.,te halinde tesbit 
ve top'ar. tı nctictl r le bir · 
lıkte ı kleMrtk toplan1ıya i~tirak 

eJı.-n öğretın nlerct alı . an tedbidtr 
den sonra vekalete gondcfilecektir. 

Maarif Müdürü 

Ve evvelce :••hrlmlz befedl· 
yesl de evkaftn bu te•ebbUsU
ne ı~tlrlk etmh~ ve antant ka· 
llnmı,tı. l 

Dün ogrendigirnizc göre. l>u ıııev- ' 
zu dahilindu b!·lcdiye ile vt1k1flar İ· 
da rcsi arıısıod c. bir ihtilaf çıkmıştır. 

Belediye, içme suyu tcsisalmın 

ıkınaline kadi:tr burada hiç bit inşa

at yapı ınama~ı uzetiııdc isrcır göster· 
mt.-:kled ir. 

Vakıflar idaresinin fikride şudur: 
f.skı helalara dokhnmamak ve 

bunla rı ıçme suyunun şehre ak ıtıl 

mas ına kadar idame ett ir ınek şa rt ile 
d'.ger laı ahan yeni hda!arın inşaatı 

na baş ' annı ·• :. ı , çünkli esasen ihtilaflı 
olmı ıçınc s ııyu me<>clcs inin ne güne ' 
kadar halledilebilec~ğinin meşkük 
buluoınas.ı dolayısik hemen işe baş

lamdk lüzumu üzerinde durmakla· 

dır. 

l·über aldıgımız.a göre, vakıf· 
lar idaresi bu yolda belediyeye son 
bir miiıacaat y ıı pmıştır. 

Çocuk Bakımı 
Okuluna talebe 

kaydine başlandı 

Bu mektebe girmek için 
istenilen şartlar nedir? 

Evkafaıı yaptıracağı 

İkinci halin 
geldi 

planı 

Plan tadil edilerek tekrar 
Vekalete gönderildi 

Şehrimiz Vakıflar idaresinin Ka 
lekapısıoda on beş dükkanlı bir 
Hal yaptıracağını evvelce }'<tZmıştık. 

Dün haber aldığrınr7.et göre , bu 
Hale ait plan Nafia Vekaletinden 
şehrimize gelmiştir. 

Fakat, Vakıflar ldarc.-si ile Be· 
lediye istişareye girişmiş ve netice
de ~ıu plan üzerinde tadilat yap 
mıştır . Plan tadilen Nofıa Vekalc· 
tine gönderilmiştir. Tasdıkten gelir 
gelmez inşaata başlanacaktır . 

Ceyhan'da bir 
otomobil kazası 

Cf'ylıan : 11 (Hususi muhabiri 
mizden) - Dünkü gün Meıcin 

köyü civarında bir tenezzüh otomo 
' bili ile bir )iik kamyonu çarpışmış 

NEV-,ORK 

8 ir ş 
Meyd 
Çıkarıl 

Define ara 
faal ive 

Nevyork'tan yazıl 

adalarına gitmek üıc 
bir sefer heyeti vapl 
Heyet, 1680 de batnı 
tov şehrini meydana 
sadiyle yola çı <makt 

Ddıor arama mev 
bu yıl da epeyi oluyor 

ferde denize dalınmak t 
yapılmaktad:r. Hedef, 
mış ve çökmüş olan d 
d iOa çıkarmaktır. Fak 
araştırmalar arasında, 

lıcaptan Robert Hall'in 
da yapıl .. cak olan araş 

heyet 1680 de batmış 
nizin altında 11 O :met 
bulunan Jamestovn ş~ 
rını indir ip defiııe çıka 
caktır. 

D"niz altında ve 
bulunan bu şehirde ar: 
mak kimsenin akhnda 

- Gerisi dördüncü 

BÜOUNKO 

TÜRKiYE RADYO 
POSTALAR! TÜRKIY 

ANKARA RAD 

ÇARŞANBA - 1• 

12.30 Pı ogram 
12.35 Tiırk müzigi 
13.00 Memleket saa 

ve meteoroloji hııbr.ılcrı 

13,15 - 14 Mi11ik ( 
hur Bctn<it>.o;u - Şef : İh 

1 -'- Meyerbecr - Le 
pernsını marşı 2 - Lin 
lap (Vals) 3 - Saint 

hıHbıu i intaç et miş ol .. n tütün yan 
!ı" hesa p mıs urlar iyle karşı karHya 
bulur uyoruz Oıta halli ;İngiliz için, 
logiltt"rcnin h·lal< kisi hakk n iaki bü
ıiirı masallar h •zin hir mügalatadır 

Lotd Halifassın 29 haziranda 
irad ettiği tarihi nutukta verdiği te 
minatt<t yanlış anlarnıya müsait 1 ir 
taraf yoktrı ve hariciye nt.zırmı din 

lt'miş olanların h ıç bi i şu sözleri ne 

derin bir samimiyet ve kanaatle söy 1 

lemiş olduğun.fan şüphe edemezdi : ı 

Vııayd maalif müdürü Ekrem 
Gür sel tir hafta ı apoı lu nH zuniyet 
it Büıüceğe istirahata gitmiştir. 

Aldı~ımız ma/U nata göre Çocuk 
c-;i rgeme Kurumunun Ankaradaki 
Çocuk Bakıcı okuluna 7 Temmuz 
9:39 darı itibaren talebe kaydına 
başlanmıştır . Kayıt muamelt'sine 

Ağustos soııuoda nihay ~t verilc-cek· 
tir. Okul yatılı ve mr.ccanidir . iki 
~ene süren d!!r~lcr nazari ve ameli 

1 ve her ikisr de devrildiğinden bir 
şoför ve iki yolcu ağır surette ya 
ralanmışlardır. 

, Kahramanlar marşı 4 

F Jk • t. uıak sar kta veya Avr upada 
husule geleı: dış ~İ }' asf't hadiseleri 

kar şınrıda iggiliz hükümetizin alması 
laz m gdr.n harek et tarzı hususunda 
hiç. şüph e siz anla~mazlıklar olmuş 
tur. FiHıııkika bu bu n~viden görüş 
f ., rklaıı hür bir toplulukta önüne ğe· ı 
çilmez şey ferdendir. 

Oım•ınl.ı heral:-er maalesef, Jn 
gilizlcrio göı-; t c- receklerini hıldikleri 

d üriist lük w azim husıı:mnd.t Al· 
manya ayni şekiJ.ie düşiiomt:m t k 

ledır. 

Bu m ·mlekette tam bir surette 
V<! hep birlikte i>cklenilen fakat baş 
ka y !r .erd ~ belki aynı derecede al'J 
!aşılmış olmıyan şey ilerid~ bir trca 
vüz halinde bizim ona mukavemet 
etmek hususunda giri~ıniş olduğu · ı 
muz teahhüdü y t:rıne g •. tirmek üı ~ 

re derhal kuvvetlerimizin lamauunı 
o•toya atmıya azmetmiş olduğu•uuı 

dur. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şı.-hrimizde gök yüzü açık , 
hava hafıf rüzgarlı idi . En çok sı 
cak gölgede 33 der<"neyi bulmuştu. 

Evkaf ınüdürü bugünlerde 
Ankaraya gidecektir 

dir . Dı ploma alanl ctr iki sem~ m a
aş la Kurumun zö,tcreceği yerlerde 

ç.alışınagı d~ruhtc edt•ceklerdir.Oku 
la yalnız Hay .mlar alınır. 

Oku!un kabul şartları şunlMdır: 

1- 18 yaşında oJmak . 

Vil~yet E .k~f müdürü bazı mc· 

selelerin hallı için bugün yar ın An. 
karaya gidt-cektir. '!. - İlk mektepten ılip lom1 almış 

-----------·----- ' olmak, Orta okul v~ Lise talebesi 

1 h k,.. · 1 1 tercih edilir. 
~te Alman ii umelıne ıer va. rin hunu idrak etmderi drği l fakat 

3 - Sıhhati ycrintle v~ ahlakı sıta ile ıır. J.itılın ·.lsı lazım gelen şey diğer milletler ve hüku netlerin rle 

HaJisenjn tafsilatı : 

Ceyhan şoförlerinden Ali. ara 
basma hindirdiği yolcuları Mercin I 
köyü istikametinde götürmf'kle iken, 
köyden gelen ve yüklü bulunan bir 
kamyonlc1 havanın rüzgarlı ve ke 
sif toz bulutundan . birbirlerini gör 
miy~rek çarpı:>mışfar ve her ıkisi 
devrilmiş ve hasara uğramıştır. 

Tenezzüh otom~l>ilirıin şoförü 
Ali ile İ•<İ yolcusu ağır surette 
yaralan n .şlardır. Yaralılar tedavi al 
tı la alınmışlardır. bu hususta ge 
reken tahkikata devam edil-
mtktedir. Me. Se, 

- Madamc Bulterfly o 
tezi. 

19.00 Prcgram 
19.05 ~ :iiıik ( Moza 

türü - Pı .) 

19.15 Türk müı• ğ'i ( 
lı) 

?0.00 Memleket s.tal 
ve meteoroloji habeı Jcri. 

20.15 Konuşma 
20.30 Türk mü1ig-i 
1 - Sclahattin l'ıoö 

f$ilrkı - Aşkınla sürüns 
lahattin Pınar - Hüzza 
viyorum onu. 3 - F<ıİ 7. 
Hüzzam şıı rkı 1-lükl iım b 
s~çın 4- .. .. ... . 
Halk türküsü - Kaı anfi 
5 - .. . ..... . . 
keırtaıı ıak~imi. 6 - C 
l\luhayye r ı'eşrcvi 7 -

Her yısndan itirnat<>ızlılc alamet 
inile , karşı lamak tayız Mahir hir 
prop,ı g,ı rıda her gün llu tohumu 
st·r pme1<t?ctir, Bu k<t1şı konul ması 

lazım g elen bir t ( hlikedir, aksi hal 
c!e bütün diınya için f c1aketli aki 
b,.tfer dogural>İ' İr. Humty · Dumpt
y'ııın " p erl evsiz ,. isimli eserinde 
verdi~i d~ğerl i nasıhat.J u ymal ıy ız 
f i i:ıc1 kık.ı zamanımızın grıftliklerio 

d t::n sıyrılmak için l ı u şaşmaz lıir 

n·hber te~kil t·der : 

bu ana h>tkikattır. Emerson bir gün buna kani olmaları lazım:iır. Bu iti İ> İ olmak • 
lngiliz h1kkında şöyle y:ızıyord ıJ o barla logilterenin girişm iş <ıl lu~u te 4 - Okula yazılcuak i.stiyenler, 
kaınattayı n kı log ıl i z b~tüo millet 

1 
ahhüt?eri y~ıioe gdirmi'r'e ci ,foi sı ı Ankaradll Çocuk E"Jirgeıne Kurumu 

ler içinde ayakkabıları üzerine t.n rette az U '!tınİ} olduğuıı ı • gö~tererc>k 8.tş'canlığ.na, istida ıle müracaat 
s~R-larn basamdır . Her lngiliz bugün siya .. i ve askeri her ted .j, ihtar ms ederler . 

Amerikada güınüş 
meselesi 

, ef. - ~ıfohayyer ~,11 k ı -
hacet. 8 - Aı ıf Bey 
şarkı lıtımas etmeye 
.Şevki bey - Muh;:ıyycr 

ı-.ın o\ u sın eın ddcı. 10 

şuu. unda ve vicdanıoda pek iyi tak hiyetinde ortaya ata1liJ .. c ·gi h--r de 1 5- Kayıt için gerekli <'vr .1k şun- Vaşington . 11 (a .a) - t\1atiye 
dir t'dt>r ki bu lngıliz milleti hakkın liı su h için bir yardımd ır. Bu tl!d lardır : neı.ır~li, ecnel i gümüşiiniin afım 

• da her zamankinden ziyade bır ha birle•'İn hir tekini ihmal etmt-k d~- Ni.ifus huviyet cü:ı fam , mf.ktr p fiatını dün ons başın~ 15 ccnt ola· 
kikattır, dilmez bir haıp tehi .c sine kendi diploması, s bhat ve a~ı rapo·u, rak t eı:ı!Jit etmiştir. G .. <;rn lıafta1.: i 

Bul'UOla beraber yalnız lo<rilizle • ' L k k 1 h l k • • d ·• f f 1 r· t '.L6 . f' "Onlara bir kere söyledim, iki 6 rnızı maruz uıra ma o ur. ıyı a agı ı, uç <:>toğra . ıa ·' cmt ıc ı. 

hıe söylt' dim. r-------------------------------------------------·--, ı 
"Beni dinlemek istt'miuorlardı. ILONDRAI Londra z.abıtası ve ~eş ç e t: e p e ş ,- n d e yon logiliı lirası kadar z..rar wrdilc. 
''Onl:ıra çok yüksek sesle vt MKTUBU hur Skotıan i Yardın ten sonra yangını söndü•ebilmi~tir. 

çok vazıh l)larak söyledim. mu" fettı' şl .. r'ı ı..oil gu-nlerde Loodrada b 1 k 20 lık yangında i:ıin kazı olduğu '" - a ini almıtsına maı,i olma için bü 1 o itfaiye tfradı, 108 itfai\ e 
''Oradan gittim v~ bunu onların arka arkaya üç günde üç büyük yük müşkülatı. uğramaktadı r , arabası, mecmu uzunluğu 45 kilo· sanılmış, bir gün sonra, biraz şüp· 

kul .. klarma haykırdım,. yangın çıkaran müthiş bir kundakçı Son defa Londrada Taymi ..ı neh ınttre tutan itfaiye tulu.nba hortumu heye düşülmüş, fakat bu üçüncü yan 

e uounla beraht:r, logiltere, şar ' çetesinin pe~ine düşmüşlerdir. ri kt-narmd.-ki büyuk bir arıtrepoda bu yangını :-.öndürmek üzere faal;ye gmda, korkunç bir kundakçı çetesi 

ki Avrupa devletl~rine karşı almış Son hafta içinde, biribirini takip da durup du r u ı ken yangın çıkmış ve te geçmiştir. nin faaliyete &eçliği kat'i olarak 

olduğu t eahhiitleri yerine gPtirme~ eden üç günde, ~ehrin muhtell'f yer· derhal ş~hre sirayet etmt k istidam Civardaki evler antıepo}'a pek meydana çıkmıştır. 
a ~rnin ie olduğu h:ıkkındaki if ad C.'iİ 

lerinıle, en biiyük müe.•sese veya göslaen &teşr söndürmek için bu"tu"t' yakın o!Juır.undan. on binlerce Loı d C:.:mJi aizli J1oli:tlcr, resmi r1olis 
rıİ•) itirrnc1 uyan Jırm;- -;ı nı istiyorsa, ı; '-19 & r 

bunun abine iııaodırınak için bu maflaz.tlarda ani yangın çıkmakta Londra itfaiye ku .. · vttlt' rİ s, L:ıber- rafı korkulu dakikalar yaşacuışlar. ler gı•cdi gündüz1ii suçlu farı aramak 
güıı ileri süriilen delilleri he~a?a ve ıtfaiye bunların bü) ük bir telaket olmuşlardır. fakat nihat itfaiyenin bir buçuk rual tadırlar .. 
~c. ırı:.ak icap eder. cı:s 

z G!!UNCAOWCA!A• ,,, ___________ l!llllC""'-.... .,.. -"'!!!iEl!!Çe"!!'lfCC9'C:::ZSl!!!!!!!!-'!P.SW:-.~1~23~C!"ll. W~21!!"!-""::="""'l"'•t "'l'!42-

. . . .... .. . . - Mu 
'1crnaısı. 

21.11> ı ı.,rı.ılık posı~ 

21.'l5 N~:;-clı Jıl ;ü. l ır 

21 .30 Mıb:ık ( abofı 
Nılıari E.'lcn).!'•n) 

22 OU ~.lıJ'l. ık ( Kiiçii 
Şd : Nl·cır Aşkın ) 
Sc lır ;ıdc• - Ak~am ii1.cr 
ça) 2 Ge1nglbcr gcı -
iı;:in konser p<ırç .. s ı 3 -
- E.cnim kiiçiik leddi ay 
p;ıı ç aı;ı) 4 - .Fı it ı. l<eck 
Grizingde potpuri 5 - G 
kler - Donna şikita - İs 
tüıü 6 - Rich. Heulıerg 
süitirı<l eo - Kak 'icdcn kı 

ool f Gı unow - Beri in V 
23 00 Son ajans habea 

esham ı a in il at , k anıbiy 
borsası (fiyat) 

23.20 l\tüıik (C~·ı. 1..>a11 

?.J ~5 - 'H Yatıo~i ı 



İngiliz ateşe rnili
teri divanı harpte! 

1 
Pekin : 11 (a.a.)- Japon ordu- ı 

sunun Pekin'dcki sclalıiyetdar şefi, 
lngilterrnin Çin büyük rlçili~i ata· 
semilitcri Albay Speaı 'i muhakeme 1 

etmek üzre 5 Temmuzda kalgan 'da 
hususi askeri bir ınahkenı~nin top

lanmış olduğunu bildirmiştir. 
Çin cephesinJcn gelen albay 

Spear, kalgao civarında Japon hat· 
!arından geçmek isterken, Mayıs 
~onlarında Jcıpoolar tarı.fından trv
kif edilmişti. Japonlar, albay Spear' 
in. evvelce haberdar etmedrn Japon 
hatlarını geçmeğe trşebbüs suretile 
enterrasyonal adetler hilafına hare
ket eylediğini ileri sürmüşlrrdi. 

Japon ordusunun pekio'deki se
lahiyetdar şefi, kalgan'da albay S 
pear'i muhakeme etmek üzere kuru
lan divanın, adi bir divanıharb ol
ınadığını fakat yabancıların alakadar 
buluoduğu meııeleleri hal için tesis 
dilıniş hususi bir askcı i mahkemeyi 
teşkil eylediğini de tasrih dm işi ir. 

Fransız - Çin komitesi 
azası Londraya geliyor 

Londra : 11 (a.a.' - Fransız -
Çın komitesine mensub Fransız me. 
huslanndan mürekkeb bir grupun 
Yarın Londra 'ya g~lmesi br:klenmek 
trdir. Heyet, bir fogiliz mebus gru· 
pu tarafından avam kamarasrna da

vet r.dilmişlir · 
Fnmsız melıuslaıı weslmiosttr' 

de şereflerine v::rilccek olan bir -zi· 
yaf ette hazır bulu;ıacaklar ve Uzak 
şark vaziy~tti hakkında yapılacak 
müzakerelere iştirak edeceklerdır. 

Sovye tler birliğinin Çin 
sefiri bir otomobil kazası· 
nın neticesinde öldü 

Moskova : 11 (a.a.) - Sovyet
lcr birliğinin Çin sefiri Luganetz-0 
re}ski ile refikası ve şoföıü . kııtesi 
ıle sefnin tedavi görme kıe otdugu 
l'skaltulo kür istasyor u arasında, 
7 - 8 Tr:mmuz gecesi nıkuhulan 
bir otomolıil kazası neticesinde öl· 
ınüşlerdir. 

Kııtasi So\ yel le r t:ırafındarı ~t ş· 
kil edilen komisyonun yaptı~ı tahki- ı 
kattan k..zanın direksiyonda hasıl 
ol;ın hir bozukluktan ilrri geldiği 
1"sbit eılılmiştir. 

-------------- -lK a-;-a taş 

'--- Plajı 

Ço~ukt C "d' aran ennetı ır 

"" ""1.ııa llnt., ~'"•nızı bu tabiat cenne · 
"• Fa-,;"aamdan, Na,•aslnde •• 
fllerne" •••rından mahrum eı: 
d,. lkt SJ~çı" hiç olmaea Hafla · 

" o,.aya götürünüz. 
1 lkı t;'lhı 
t.l'ı eı<lıı ıııunl.ı:rnnı otobu, -:cl\:I" 

İki beton köprümz 
dün törenle açıldı 

__________________ __, ______ , ______________________________ _ 

Y ugoslavyan·ın 
• 

Ankara : 11 (Telefonla) - Ela· \ 
zıg ae Palo arasında yapılan ıki !Je 
ton arme köpıü bugün törentc açıl 
mıştır. 

yenı elçisi 

Dı:miş Mustafa işi olduğunu ve 
geçirecek vaktı olmadığını söylemiş· 

scde Fatma mutlak konuşmak istedi· 

gini söyleyerek (Mustafayı kapunurı J O • k h kk d 
önünde durmaA'a mecbur etmiştir. Mus ı anSln a in a 

Ebedi Şefin muvakkat 
kabrini ziyaret etti 

Ankara : 11 ( Telefonla ) 
Yugoslavyanıo yt'ni Ankara elçisi 
bugün rdakettindc Eiçilik erkanı 

olduğu halde Ebedi Şt·f Atat ürkün 
Etnoğraf ya Müzesindeki muvakkat 
medfenini ziyaret etmiş ve bir Çe
lenk koymuştur . 

Uzak şarkda 

tafa kapuda beklerken Fatma içeri 
1 girmiş ve kısa bir müddet sonra tek j 

rar kapunun onüne çıkarak elinde hlt 
• du~u bir tabança ile Mi.istafanın üzeri 1 

ne üç el ateş etmiştir. Kur~unun üçü ' 
de Mustafaya isabet cttiginden zeval 
lı cansız olarak yere yuvarlanmıştır. 

Hadise yerine gelinnigi zeman 
.\lustafa ö!ii bulunmuş ve derhal ıniid • 
dei ıımumiliğc ve zabitaye haber ve 
rilmiştir· Doktoı öliiyii muayene et
likten sonra defnine ınlisaade etmiş 
ve katil Falmııda e<'ı hal tevkif oluna 
rak Ceyhana gelirilroiştir. 

Müclrlei umumilik lahkikaıı:ı de 
vam etmektedir. Mamafi hadisenin na 

japon tayyareleri Ameri- , sıl ceryan eıtigine ve cinayetin sebeb 

kan heyetine boırıba attı !erine dair kati bir şey anlaşılmamış 1 

sdda, Fatma ile Mustafanırı ara<;ında , 
81\Y HULUN PROTO':>TOSU 

Vaşington : 1 l ·a a.· Hariciye 
nazııı Hul/, Chungking'deki Aıneti 
kan heyetınin ja pon tayyar el eri ta
rafından bombardıman edilmesini 
japonya srfıri Horinuşi nezdinde 
protf'sto etmiştir. 

Horinu~i. bu prol esto notasını 

almak ıçin Hull'ii ziyard etmişhr. 
Tokyo'Jaki Amerika maslahat 

güzarı da buna benzer bir proles 
toda bulunmuştur' 

İngiliz Ziraat müsteşarı 
dün istifa etti 

epeyce bir zamandanberi gizli bir mü 
nıısebet oldu~u ve Mustafanın nişan
lanmasının Fatmayı kıskançlıktan çıl· 
ğın bir hale gelireıek bıı cinayete 
s~vk cttıgi kuvvetle tahmin olunmak. 
tadır. 

Mı- - Se 

Hatay bayramı 
Hazırlık 

- Bır inci sahifeden artan -

- Birinci sahifeden artan -

smeti umumiyede demokrasilere kar· 
şı sempati gösteren siyasi mahfil· 
lerde de pek ihtiyatlı bir şekilde · 
karşılanmıştır. 

Siyasi mahfiller, dahili vaziyd 
pek nazik olduğu için Avrupa iş
leri hakkında tefsirlerde bulunmak· 
tan iı;linap etmektedirler. 

Reisicümhurlu~a n:ımzet göste
rilmesi ihtimali olan ayan·meclisinin 1 

muhalif d::mokratlardan Clark, ha· 
lihazırdaki bitaraflık kanununun 
tadiline itiraz ederek bu '.kanunun 
tadili kapalı bir şekilde F tansa ve 
lngiltere ile ittifak mahiyetinde O· 

lacağını ileri sürmüştür. 
Cümhuriy~tçi muhalifler demok

rat partisindeki ihtilaflardan istifade 
ederek Reisicüınhur, ayan rneclisinin 
hariciye encümeninde bitaraflık ka· 
nununun tadilini talep ettiği zaman 
yeni bir hezimet(' uğramağa hazır
lanmaktadırlar. 

Vaşington : 11 a. a. - Uan:zig 
de Polonyalı bir posta müvezzii, 
serbest şehrin mektuplarını tevıi 
ederken 4 nazinin hücumuna uğra 
yarak a2ır surette yaralanmıştır. Po. 
lis, mütecavizleri bulamadığını beyan 
etmekttıdir. 

Casusluk, Aşk, İhtilal, Ölüm, Heyecan velhasıl her sınıf halkın merak ve 
alaka ile takibedecckleri büyük progra n 

Asri • 
sınema 

Bu akşanı · 20,45 de 
VATAN KA' GUSU .... A~KADAŞUK o~:cusu ..... AŞK 

1 l a ı'nzimam eden CASUSLUK .... MUCADELE .... HARP ve )UO ar 

t Ş T E: 

( istiklal Feda ileri ) 
o na>anlar : VILLI BİRGEL HANSİ KNOTECK 

Ç k Ry zici mezalim ve işkenceleri altında inleyen Polonyalıların 
arlı usyarın e . · k ·· · 

k d. .. b l"kl ·rinİ elde etmek ıçın yaptı lan en çetın rnucadelclerı , 
en ı oz en ' ı; •• • h 

k l 1 · canlı bir suretle g0stercn, nu·vzuu tamamıle akıkatle ıı 
t>n anlı lar ~' erı . .. · · · d · 

b .... k eı.:siz şalıesc-rı gormeletıııı lnlkıııııza tav~.ıyc .. e crız 
alınmış bu uyu " {MUDURIYET) 

YRICA : - Büyük Aşk -H~yecao - Sergiizeşt filmi 
A M h Kovboy BUCK JONES tarafından 

eş ur 

Kahraman Süvari ( ) 
Sinema lnüteaddit Vantilatö.r ve hususi tertiba tla çok DiKKAT: -

serinlcştirilmektedır 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğretmc:n 

• Duhuliye 15 " 
Asri 

ve 

" 

T.ıl<:bclcrc 

" 

20 
10 

250 

kuı nş 
kuru~lur , 

Telefon 
____________ __;1~04~4~3----------------------

Adana Belediye Riyasetinden : 
. 't K naradaki büfe ihale tarihinden itibaren 1 Ma-

l - Beledıyeye aı . a .1 k üzere şartnamesi mucibinb': açık 
yıs. 942 tarihine kadar ıcara verı me 

arttırmaya konulmuştur. b .... s at onda Belediye da· 
2 - lhalrsi 20 - 7 - 939 peı şenı e gunu a. 

imi' encümr.ninde yapılacaktır. . ··dd ı· 
.. . Ma ıs. 942 tarihine kadar olan ıcar m.u e ı ıçın 

3 - Bufenın 31. . ~ . lıı muvakkat teminatı yedı buçuk lira· 
muhammen icar b\~delı yuz !ıra 0 P 

Londra : 1 l (a.a.} - Zirf4at ne· 

zaretiııin parlameııto müsleşarı Lord 
feversham, bazı şah~i sebablct do. 

layı iı;tif a etmiştir. 

l - 23 temmuz günü, partio;n 
vilayet ba::-kanları tarafından Hatay 
parti başkanlığına tebıik telgrafları 
çekilect"ktir. 

') Anavatan dahilindeki bütün 1 

halkcvlerinde mevrna uygun hitabeler 
irad ve şenliklrr tertib olunabağı gi-

Muhabir alacağtz 1 
dır. . ldukları tenıinalı para makbuzlaı ile birlikle 

4 - fstekJıler yelırmış 0 
. .. k 'ste,·cnler her güıı 

"h 1 d • .. ve şartnamcyı gorme ı ı 
ı a e günü aimı cncumerıe . • · 

8 
12 - 16 10816 

Mısır fılosu vücudlanıyar 

Kc.lıire : 1 l (a a.) - Nazırlar 

meclisi, Mısır filosunun altı ınuhrib, 

4 mayn gemisi ve 1 sahil muhafızı 
krııvazörden ibaret olacak olan ilk 
piiri"isini vücude 
vermiştir. 

getirmeğe karar 

• bi 23-24 gc-cesi hathvleriyle par· 
ti ve bel, diye binalaı ı aydın)atıla· 

caktır. 

Pazarları 

Gazetemize bir Şehir Muhabiri 
alacağız. 

Asgari orta mektep mezunu 
bulunmak şartil<:t, bu vazifeye talip 

1 
olanların gazetemiz idarehanesine 
müracaatları. 

Amerika 
Kanunun 

,..-
1 

bitaraflık 

Kara taşa 
Otobüs 

-, 
1 

Kayıp harbiye ayniyatı 

Takviyeli Alay tarafından dol
durulmuş olan, ç~lik torna Videlara 
ait 117805 şayılı Harbiye ayniyatı 
zayi olduğundan hükmü kalmadığ: 
ilan olu ur. 9-12 10834 

tadili 
- Birinci sahifeden artan -

1 ! dir . 
Enl:üıııcn J'ch. s:tı ifı ldlcpkr scr

<lelmedij'{'i takdiıdc hüküınctin hıı 

işi Aycın nıecf,sioe havale etmekten 
vazgeç·ınesi nıııhlerneldir. 

Bitaraflık kamınunun tadili ıııe· 

selesinin Rıııvcll ile kongre arasında 
bir ihtilaf şeklıni aklıgı müşahede 

cdilmcktcdır. 

Ht:ı' glln i~lc.)· en Otobu.,ten 

b:ı~ka Pa7.:ıı· gUnlc.:ri a.' nv.:ı. digu 
bit· OtobUs i~lctilccekıir. 

Bu Otuhiis, Saat kulesi karşı

sında Çar~ı Hamamı - Ulucami 
köşesinde bekleyecek ve oradan 
harı·ket eJtcektir . 

Sabahlan tam saat 7 de 
50 kuruş 

c 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otr l civarında 

Tahsin ecza nanesi<lir 

Fillrnk il,a Ayan ırı cclisind r. t.ld u k
ç.ı miihiııı bir ziimır: Rıızvelt t<ııa

fından takibedılen ha ı ıci siyasetin 
heyeti ııınıımiye-;ınc lıiicuın etmek
tedir ve asıl nıiicadelc de bu saha
dl!cıı . 

1

1 YAZLIK Si NEMAYA 1 
BU AKŞt\M 

Her Halde Gidiniz 
Efk.lrı uıırn111 iyerıi 11 ck-.cı iyeli. dün

Y" :-.ıılhuaun idarııesiıı<' çalışmak t<1n 
ıb;ırd ol.ııı Rci:.ıcüııılıunın uınumi te
lakkılcımı ı.ısv ip clnıckle heraber 
paı :aım~ııtonıııı ckscı ıycli, ınemlekelirı 

her ~<-!ydcıı C\'Vcl Arııc rikaııın ıstik· 

lalını ve t;ıın bitaı Hflıgını tch l ıkcyc 

düşürecek lı .ıı ckcılcrdrn içtiıı.ıp cdıl 

rntsıııi islcdıg-i kana<ttıne istinrıt el· 
nıcktcdıı . 

HiikiıııH· t • miis.tit h ir hal şekli 

bulmanın iın~<insızlıgını anlıy;ıı ;ık A 
yan nıeclisıniıı ınulıalcfeti!c kaışılıış 

nıarıı.ık içın pı ojeyi bu meclısc tevdi 
et111cktcn v,ız gcçti~i takdin.lc ekse· 
ri> et 1 idcılerinin bitaraflık ha nunu 
müzakerelerinin tehirini kabul ede· 
cckleri söylenmektedir . 

Beya:-saray'ın etrnfıııdakilcı c gore 1 

Reısiciiuıhur , belki l3üyiik QkytJnus 
s..ılıilleı iııc yapacagı !-tcyahalin lark 
hiııı ileri alarak bu sepı hali esn<tsın· 

da haı ici siy:ısctinı izah ve müdafaa 
içın ~.ılısuıı ııı(icadclc elmcği tercih 
- ·--\ ·~-

Sinemi':nın en çok sevilen Şık ve centilmen JönpıöıniytHıi 

Wı·ıı·am Povel !1
1
1 iıe güz~ı Annabella 
,, ve cazıp 1 

Tar:ıf ınd:ın f, vlrnlade 
lıiı· t;trzd..\ y;ır·.-tıl:tn ııın·;ı: ıııı Oriiu:ıl ve .;ok gid('nk 

Baron es 
Ve Uşağ~ı _-ı.=..-

Fran:-ı ıca Södu nllktcli vı: çok gU1.c.:I filmi gi.irllnUz 

Bu fılm seyircileri eğlendirecek ve memnuu cdcce,tir 
iLAVETEN : Yeni Dunyn llabcrleri 

Dikkat - Dikkat 
14/7/937 Cuma günü ·~kşam~. 

f · ı <'C h.ızıı J:HIUllZ. Senenin en ınu.:ın<ıın ve en büyük bir ı ınmı . goı ıı~c,. 
Bu fev<a ladc ljabescr büyük facıa aıtıstı 

WARNE.R BAXSTER ve gU:tel 
GOLRIA STUART ta.rııfıııJ;rn ;-a.'·ıtııı 

dikl.~ıl lıiı · t:ıı·zılıı , ar'atılan, acılı.lı ve be,\ t·caıılı filıııleı·in en nıuc,sil'İ 

( aen CRdürrmedfm » 
ş • h a s e r 1 d 1 r ı v839 

$! .. ıı ı s s.ı:z: _ ı _. ___ c . ıs ı ı ı s ~..., . ı 
i 

Bdediye nıuhasebesine müracaatları ılan olunur ·4 

yeni -çıkan kanur: ve nizamlar 

Milli Mükellefiyeti Müdafaa 
Kanunu 

Kar.un No : 3634 

_ Dünden artan 

Kalıııl tarihi:? 6 1 ~39 

Nrşıi tarihı:l 6 6 19]9 

k • k t'aların iskanları veya konaklamaları par;,s17. 
M dd 20 - As t-rı 1 

• • b k 1 a c I gübreleri mülk sahıbıne ıra ı r. 
olduğu hallerde hayvan arın • • 

Beşincı I" asıl 

f d kara nakil vasıtalarına milli ıııiidafaa 
H zar ve se er e "k 

a nıükellı·fiyeti tatbı ı 

k
· ı talarının h aıı r<la tı:ılı ri r ve tasni fire ve kamı-

M dJ 2 l Na ı vası . 1· .. .ı f .. 
it e .- . 1 hallerde· bu vnsıtalara ırnl ı mu 1Ja aa mu 

b. . . ddf'sındc yazı ı . d • 
nun ıııncı ma lb" trselliirn koınıiyonuna ve bulunnıa ıgı 
k . b"k ve ce ırıt> • ~ 
ellefıyetı tat ı ına. 1. . aid lılillin i~ler, Milli Miidafaa Vl·k:ılc· 

h IJ k l.k besıne tes ıınıne ~ . . 
a · e as n ı · şu . . ddede yazılı harp mıikellefiydı koınısyoıı· 

tinin emri dahilinde, 8 ıncı rrıa 

lan tarafından yapı'ır. d t 1 rir tasnif işleri 
1-\ - Hazar a a l ' . 

"d f niikelltfiyeti tatbik olunacak brn nakıl 
Madde 22 - Milli mu a aa ı 

vasıtaları şunlardır: k hay\'anı olarak al (aygır , iJi~). kısrak, 
1 B. eı. yük veva ·oşurn • - m '<, • •• 

k k d nan.fa ökuz, 
atır, eşe , eve, 1 ' • • •ha kızak 

kt'.; her nıı:vı Mn ' . ' 
2 - Bunların ç.e ıg b'li hı:r biiyüklükk yiik otomt>'ıili, nıolo · 
3 - s· 'ki t bınek otomo ı ' iSi e I r 

siklet cer için traktör ı ıe emsa ı.J bir Milli MiidaLıa V c:kiiletinin tr'sbil 
M• E az üç sene e. . 

adde 23 - n ükellefı}•di ko.nisyoıılnrı !:lraf ından nakıl vası 
c ti~· ! da lıarp m · ı · d ,.ı zaman ar N k.1 vasıtalarının ttıhrır ıe} etın e: 
tal h · · , ptırılır. .ı 1 

arının ta .. rırı ya b J .. n bı"r "ııba•; .. veya su ec "' .., ' ' 
Askerlik şube re ısı ~ .J ~ h 1 Je l Iükumel veya beledi} c lıayl.ı-

• . 1:>olunnıa1..11gı a l 

Askerı lıır baytar, . t r'·est bir baytar ve bu da bulunmazsa . ı arıç en se u . rı, bunlar da yok ıs<' 1 

atlı sınıftan bir sulıaby,I da bele-diyenirı seçeceği bir kişi, kö) lcrdr köy 
Ş l . kasr1 a ar . 

e ur veya .. • .. k· ·a vasıtalarını tahrir ed t:n heyet k bayttlr ycı ınc 
rnuhtarr ve motorlu "1 

bir ına.kine mii:ehassısr bulunur. d 1 l 1 k .. k'. l ' k 
Madde 

24 
_ 23 lincü ınadJc ı: ya111 ıeyd eı. ·oy, ·oy c <ııa!;'aı;ı 

k · ı ve. tcçhiza tını ıııua yene. ve lcslıı t ederler. Mırı ı nknııııı 
na ı vasıtalarını .. .. . . ·· ·~ · 

·. k .. d dioin fazla olması yuzunden bu tahmın uzun .sureccgı 
g<'nış ve oy a e 

Jl\I Var ' SH'i 
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!\dana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---------

KiLO FlATl 
- En az - l-fn_ç_o_k _ 
K. S. K. S 

C fNSI 

Koza 
-Piyasaparlağı -:--- - 37 50 

Piyasa temizi - • ı-----ı-----

l< lr vland -n:s-o--ı-.ı1 

Satılan Mikdar 

Kilo 

YAPAGI ---- ·· ---- ----
Beyaz _·--1 _ 1 - 1 --···---!'ivah 

ÇICIT ------

----1---1 - 1---
"Yerdik. ı 1 -· ı Yerli 

-·-.-·TohıımlııC- 4,50 · 5 .so-- - ·-----

l<ı•!!-ıl ay Kıbrıs 
--.--v~rıi 

Men tane 

HUBUBAT 
ı 3 ~o - 3.57 _ _ _ ı 

'2,50-- 3,50 --
_......_ ___ _ 

- ..,..-·-----
3.25 -3.57-,-- - ---,,--

ı----- - -----Fasulya 
-y~~·"------ 'J,9" il 

ı-----
Delice .. 
Kuş yemi L 

Keten tohumn ., 
ı· 

Susam 16 1 l 

--.-~--~--_U __ N, ______ 
0 
_____ ~T 

['ört yıldıı Salih J 
-

Üç .. " 
[.ört yıld11 Do~nıluk 

üç • .. 
~im it ,, 
[ örı yı ld11 Cımhuriyet 

Üç .. " _ ...:..__-"----"----- - ----
~m.~it;__~~~~··~~~...-.:.._~~~...-.~~~~~~~-1 

~.,~ 1 

livrrpol T rlgrafları 
11 ı 7 I t 938 

Kambiyo ve Para 

iş Bankasından alınmıştır. 

-H-a-·ı.ı-,-------,==5-_-_-57 ...:L:;;:"~eı:...,......-.,------ ı=---
v Jel

. 
1 5 04 

Rayişmark 
aı ı . ) ----------- - - -- . - Frank (Fransız __ 3 3) 

, __ V_ad_e_li __ I_I. _ _ ___ --~ ~ Sterlin ( inıriliz ) __ 5 93 
Hinrl hazır 4 1 28 - Dolar (Amerika~) _ _ ~/ r,7 

-N-ev-,-0-rk-------ı·-9 63- - Frank- ( isvi~-re) 00 00 

\ . 

~umbar,·bir.i 

I~ 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

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

1 f1<inciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2COO Liralık 2.000 Lira 

5 " 1000 " ~ 000 • 
8 " 500 " 4 000 • 

16 350 • 4 000 • 
60 " 100 • 6 .000 • 
65 " 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6 250 • 
435 32 000 

T. iş Baı . kasına para yatırmakla , yalnız para biriktırnıiş olmaz, ayni 
zamanda talih nizi de denemiş olursunuz 10661 

1 ! 
.. ı 

Sudan k~ymag·~ · 

tamam~n çık;mr 

Kolay işler. 

Yapılışı bas ittir. 

Fiyatı ehvendir. 

.L\dana l\1ersin ve ha va.lisAca '"\las 

Adanada hükumet caddesinde 

Nevyork mekt~ 

- İkinci salıifedcn artan 

tir . Ziı a bu kadar de• inliğe dl 
'I' lrcrk vasıtalar, ancak son 1 

içinde icat edilcbilmıştir. Ea 
ni icatlara rağm,n, heyetin ~ 
cağı işler son derece güçtiır 

Jaınestovn şckri. müthiş b 
imayı takip ecl~n bir yer s•~ 
neticesinde. 1680 yılında .~ 
'e sulara gömülmüştür. Sah11

1 
lan iki bina, vaktiyla burafar'' 

yük bir şehir mevcut oldutull' 
fer söylemektedir. Bu facıadı 
ce mi yoksa binlerce kişi rııi l 
gilmiştir, henüz malum dtği' 

Umer Başeğmez ticarethanesi 80 

Jaıne, tovn şehri, vaktiyle J1! 

bir :ransit yeri idi. l,;panyol ; 
gı:le•inden gelen altın külçe!-' 
ş• hirde depo edilir ve ondan· 
ispanyaya gönderilirdi . Ri•1 

gört', bu şehir halkı altınla 0' 

cak de"cede zengin imiş . /(ı 
Hall'in iddiasına bakılırsa, bU11 

bazı evleri bile ahından kurf11' 

ınış . 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENİ MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

ç·ft an 
Kaplıcasl faaliyete geçti · 

! Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
ediniz ' • 

Türksözü 
<; iindclik siy ası gaıete 

abone şartları 

1:.1 Ayl ı k 

6 Aylık 

3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 

1200 
600 
100 

100 

Hqetin yanında götürdü~ 
gıç aletl eri, sırf bu araştırrı>' 
imiil edilrııişıir. Her dalgıç. dt 

"'\ dibine inerken , icabında kcr 
1 36 saat yaşatacak oksijeni Jı 

Jikle indirebilrcektir . Dalgıçfl 
arasınd• tdrfon irtibatı da ol 
lır . 

l) ı ş ı n c ınlckçl l t:ı ı çın Abu ne 

lıedelı dcgişme7. ya l ım pos la masrafı 

zammedilir. 1 
2 - ilanla r ıçın ıdarcyc miııa

caal eılılmelidir . 

i
l Muhakkak ziyaret 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

•Seyhan Tapu Sicii 
luğıından: 

Bu kadar derine inmekte~ 
lükler malumdur. Dalgıç 30' 
dainlikten sonra, ancak adı•~. 
aşağıya lıırakılabilmekt~ ve 

rrtle, gittikçe arlaıı tazyike f 

etti<ilmekte1ir. Ufak bir arıı1 

demektir. Mesela, 80 veya lt
1
, 

re derinlikte iken , dalgıcın · 
kanamış olsa, ne kendisi bun' 
çare bJfa l ıilir ve ne de yıık' 
oııa yardım etmek imkanı '~ 
Kendisini süratle vukaıı çe~ 
tazyikin iini değişmesi Y~ 
ölür , bun.unun kanaması ~ 

M ~ emur edince de, dalgıç cihazında 

1 arızalar mrydana gelir ki ' t 

Radyo aktüvitesi bütün dünya K~plıcalarından 
Yüksek zen gın bir tabia t hazinesidir 

·Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesa ne t a şı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

· ı Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
K<'nfora, temizl i ğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Lira Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyl~ otnl 
Ta~ odala r ( 4 kısılık ) 
Birinci baraka ( 4 hisilık ) 
ikinci b:'lrnka ( 4 kışılık ) 
Hususi ba nyo 
Umumi banyo 

ya tak Ucrntı 

Büyük istifadeler görec ek , memnun kalacaksınız 

Çiftehan ~ apllcasını bugüPk 
haliyle bir kere görünüzü 

10611 41 

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

Seyhan Vi1ayetinden: I 

1 - - Husuzi idarenin bir senelik ihliyac ı ol~rı aşağıda cins ve miktaıı 
yazılı ( 425 ) dört yüz yirmi !ıeş lira muhamm n bedelli odun ve kömür 

2 - ~artn~mesi hususi muhasebede görülel ilir. 
1

. açık eksiltme sureti 'e satın alınacaktır. 

I 3 - Açık eksilme 27 - 1 emmvz - 939 P< rş ı- mbe günü saat ( 1 t ) 

1 
de Vilayt't Daimi end<m•nind-. vapılaca k tır. 

1 4 - lst• klı ol2nlaıın ( 32) ·otuz i~i f"ral ,k I• ll!İr. •I ınkl~zu 
ile birlikte Daimi erciim•ne n üncıat •lmelrri iian o'unur. 

Gnsi Mikta rı 

Kok kömürü ( 10 ) Ton 
Kuru ı;amodunu ( 400. I ) Kilo 

Mcngal kömüni ( 1000 ) Kilo 

9 - 14- 19 -:l4 10832 

Beheri 
Kuruş 

3200 

1,75 
3,50 

· Tuları 
Lira 

320 
70 

35 

425 -1 

.!\dananın Canııli kö ı• iin ı l e kaim hu.:lut 
l a rı ~ a ıkan garben ceouben Binardan 

a l ınan su şimalen yol ile mah fol on i 

diidünmlü bahçe Arap Hacı Ahmed 
3 J O .de Tapuya bağlanmadan ölınc
sile vereselerinc kalmış ve verescle 1 

ölümü intaç eder. 

Mamafih, lıüyük lehlikrlr' 

mrn, bu derinlikte ç.alışalıW' 
iki dalgıç bulmak mümkürı 

tuı . 

Ji• 

ıi namırıa senetsiz ıasarruf ahkamı! !"""' __________ ./_. 

kanuniyesinc binaen namlarına Tapu 1 

ya rabıt edilecrğindcn mahallen 
keşif ve tahkikat yap•nak üzere 22 1 

Temmuz 939 Cumartesi günii ma. 
halline m~mur gönderilecektir. Vaki 
tescil talebine karşı bir hak iddia 
eden varsa on gün .. kadar karşıyaka 
Tapu Sicil Muhafızlığına ve ,muay 

yen günde vesaikile birlikte mahal 
linde bulunarak geleoek memura 
mü ra cat eylemeleri ilan olunur. 

10442 

Doktor 

Elektrike 
Her türlü Elektrik ve.~ 

tesisatı, Elektrik malztın•''' ı 
ve Elektrik aletleri tdnıirat• 

v ram Ampulleri, Ganz fab 11 

mulatı Adana Acenlalığı · 
Eski Orozdibak karşısı 

l v736 ~ 

Opera tor 

Hadi Kiper 
~~ 

Alrnanyada tahsilini ikmal elıııiş ve Berlin baslalıanelerin.l• 0\ 

det asistanlık yap•nışlır. Hastalarını Abidin µaşa caddesinde f'vfu~t~ 
fat cczahanesi karşısında hergün sabahlt}ın saat 12 - R, oAlr 

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

or. Muzaffer Lokm8 
fç hastalıkları müteha sısı 

Hergün 
başlamıştır . 

"jl muayenehanesinde hast .. arır1 1 

____________ _.rrıiiJı'' 

Uınunıı neşriyat ~ ,,~ 

Mdcid Gı.ıı,; ~l 
• .. rıı't 

Adana Türksoıu 


