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Deg li telegraf gazetesi vasıtasig le 
r ....................... ~ .................... ~ 
; ismet İnönü t 
;Hava yollarında ~ 

Suriyede 
dün işe 

yeni idare 
başladı 

Milli Şef inOnü'nün 
lngiliz milletine mesajı 

! • 
• • Ankare : 12 (Telefonla)- i 

i CUmhurrelelmlz, MUll Şef i 
~ ismet lnönll dUn saat 18 t 
t e do§ıru, beraberlerinde i 
i MUnakele ve muhabere i 
i Vekilimiz B. Art Çetfnkaya i 
i olduju halde Devlet Hava t 
i Yoeıarımn yeni umum mu ; 
i dUrlUk binastnı ••reflen- i 
i dlrml~lerdlr. Mmı ŞefLmlz i 
; binayı dolaşmış ve çahş t 
i maları hakkında umum • 
i mUdUrden izahat alrnı,1ar- ! 

• 
Müdürler meclisi içtima etti 

S . t·> (l lu,u.,i) - Kabiııc ve • am . - · 
• . . .. h · f · ni görmek Uzrc 

ı·cısıcum urun -vazı csı 

~ at.ti. lk ti~at ıııudurl UgUne eski 
at muduru Yusuf Ataullah t:n"iı 
hın muşlardır . . •teşkil edilen Mudurler Meclisi i~e 

Türkiye' deki rejim başlangıcındanberi "Demokratikdir,, bnslamıstır. . 
. .ı'.\\c~lis, Dahili_,c, .\\ali.)c. Adlı-

\1 . 1. \1" 111 lkLisat U ıınıııı 

Dahiliye mUJUt·U Behiç 1 
hem nıı.:clisin rei..,j ve hem de 

n· iandnrm:ı kll vvctleı·in in idari 
ciidir. 

.' e, , a::ı.rı ve • ı . l 
,\ludurleri adını :ılan döı·t azat nn 

lngiliz Milletine 
Türk 

mesaj Hatay meselesinin 
Balkanlardaki 

halli 
vaziyet 

lngiJiz -
i dır. • 

mUtc~ekkildir. . 
l) h·ı · u lııı·luı:tıııe ınulkı.rt· a ı ıye m ' -

Yeni ,\\udurleı· ı\1cdi~i llk 
laıılısını yapmı ş , v:ı z ifcJcrinc ni 

deklarasyonu • • 1 ınönü, ayrıhrlarken zl . t 
ıuufetli-ıi İ~chiçulhatip , ı\\Ulki.' c ınll· 
l 1 ' . ' l) ftrnlan 1 hh-

vcrilı.:cek ml'ınuı·lan tesbitc ba~I 
(ır . ilk ı;ıkanlanlar ara.,ında esk 

hili.' ı.: nı lıdllrU :\dil Azma ile 
Blo\, :ı mcn-;up daha bir çok m 
l<ır vardır. 

Ankanı : 12 {Telefonla) Ulus 
arkadaşımııda bugün çıkan yazıyı ay
nen nakleôyorum. 

Milll Şefimiz, Deyli telegraf ga· 
7.etesinin hususi muhabirine bir mü
lakat ve bu mülakatın sonunda gene 
ayni ıraıete muba birine İngiliz mille· 

e tine hitaben bir mesaj vermişlerdir. 
Mesaj aynen şudur : 

Cumhurrelslmlzln lnglllz 
Milletin• Meea)ları 

'· lngiliz milletine Türk milletinin 
muhabbetli selamlarını bildirmenizi 
rica ederim. Türkiye Cumhuriyetiyle 
ittirakı İngili7. millt:tinin samimiyetle 
karşıladığını gorınek bizi çok sevin
dit miştir. Bu ıltıfak ı il ham eden siya· 
sete samimi yard ı mından dolayı bil
hassa 1ngiliz maıbuat ına mütcşekki· 
rim. İtlıfdka ka•şı duygular ı samimi 
olduğu k• dar da -g-irişt ıği tcahlıüılcri 
yapmak a1mın,J c ohm Türk ınilletin
ılc Jn~İh7. milleti sadık bır ııılilcfık 
lıııl;ıl'<-ık ı ıı. İk ı millet ••ı asınd.ı ki cı.1. ı 
cJo-;thık ıııiişkiil ~eneler ic;ındc de Toı k 
ınıllctının kalbinde derin 1..öldcrın i mıı· 

lıafa1. ctroiştır. İki memleket hr.r salıa
d ,ık i menfaatlerini temin nuktas:nda 
ve cihan sulhunun korunına:sıııda clclc 
yürüyebilmek için o dostluğun tckrıır 
ihyasına itimatla bakıyoruz. ,, 

Milli Şefimiz: tnönü'nün Oeyli Te. 
lcgraf gazetesi muhabirine verd ikleri 
mülakatı aşağıya kozuyoruz. Bu mülakat 
dün Londra'da çıkmış ve muhabir ta· 
rafından bize de ayni zamanda veril· 
miştir. 

Mülakeıt şudur: 

" Taammiillcri hilafına olarnk ba· 
na bu mulakalı verdiklerindtn dola
yı Ekselanslarına derin teşekkürlerimi 
ar7Cttikten sonra kendilerinden, Ata
türk reiiminin aynen demokratik bir 
İstikamette inkisaf etmek te olduğunu 
söyJcnıenin doğru olup olmadığını 
sordıırrı. Bana şu cevabı verdiler : 

Rejim baflangıcrnd•n bert 
deınokra hktlr. 

- Rejimin halkın neline ve halk 
tarafından müı akabr edilmiyc : matuf 
bulunmak itibariyle bidayctindeııberi 
demokratik bir esası haiz olduğu şüp 
lıcsir.dır . Geçmişten tam bir ayrılış 
teşkil etınesi \IC bunun rrniJlctın alİSİ 
ıçin hayali ehemmiye ti haiz: bulunması 
d~layı:;ilc rejımin latbıkatında ~başlan. 
~ıçtan itibal'cn az çok sıkı d avranmak 
ıcap etmişti. Lakin hiç bir 7.aman cc
biı· ve şiddet kullan ılınamışt ı r. ve re· 
İ•ıu daima her şeye, t eşk ıla l ı esasiye 
ka~csini vermiş f olan Büyük Millet 
~lcclisi yoliylc tatbik edilmıştir. Va-

'liyct inkişaf ettikçe rejimi yeni hal 
ve şa ı tlara uydurmak zaruret ve im
kanı has ı l oldu. ve mesala Riya6eli· 
cumhurda vukua gelen destişiklik mü· 
n;.ısebetiyle yapıl 3n serbest intihap 
ve ııoon 7.amanlarda mı·cliste bir müs. 
lak'.I grubun teşkili hallerinde oldu~u 
~'.bı halk, tedıicen idarede daha vasi 

ır iştirak hissesi kazanmıştır. Biitüo 
n11 iletin L ~ • • 1 
11 

•ıumyetlcrin tednccn genış ı 
•mc · b . sıne karşı olan mukabele tarzı, 

c:~ı kbu mesaimde teşvik etmişliı. 
di .. c lıalk V(.! gerek ma tbuat teoki-

., ve " 
1 hilcce .ınuta ea dermeyanm caiz ola· 

t.ıkcJirğı .hudutlar hu~usunda şayanı 
tt bır kavı-ayı~ :gosterm işl ~Jli r .,. 

•tey mea•leaının haUI : 
l\erıd·ı . 

Burıun 1 crıne Hatay'dan ba '1settim. 

ve ortaya atı l~n ıivayetlerc dikb tle
rini celbcttim. Bana 1 latay'ın Türk 
sınırlan içine avdet elm.!sini mucip 
o lan hususi sebepler oldu~unu söyle 
d iler : 

mşuları ile kttrşılıkh itimada dayanan 
iyi münas~betler Türk iye için arazisi
ni genişletmekten daha :t<ıymetli ve 
daha lüzumludur. Çünkü, bugünkü 
arazi hudutları içinde kendine uıun 

• yarefferlnden memnunlyat t 
! ıerlnt ifade buyurmuşlar. · 
t dır. ! 
• • • • · ~ · ~ · ~·~ ·~ · ~ · ~ ·~ · ~·~ ·~ ~ ....... ~ ..... 

( Ur Ugllnc cskı .,.anı e 
nU Ba.\'taı· . Adliy e ıııUdUrlUgllnc mal~
,_ . · . IJ "unıunı i .;İ 1 lal;! 
KCmcı tcnı,· ı :ı ınlll cı 
Rifat, ı\l:ıa;·if nıtıılurlUgUııe cs~i . ,\\,a-

li \'C mufctti .. lcrİnflcıı A hcltıll:ıbl El-. ~ 

- Halay Fransa ve Suriye ile 
elan münasebetlerimizi zehirliyen müı 
min bir me<ıele olmuştu. Onun halli, 

bu mü nasebetleri yeniden memnunıycte 
şayan bir şekilde sıkı ve sağ-lam bir 

mesnede raptetmiş bulunuyor. Ancak l 
bunun yeni bir müstemleke si)asetine 

delab ettiğin i söylemek hatfa oJur. Ko 

seneler yeteçek meşgaleleri vardır. Fuat A \J l 
Geçmişte müstemlekeler Tiirkiyeye p .. · gr a J 1 • ı • hava 
halıya mal olmu'itllr. Ve hu nlar 1 ür- ngı iZ filolarını 

manevrala kiyenin va rlığı için hayati ehemmiyeti M li V k "l • · 
haiz olan kaynakların inkişafı \'C va- a ye e 1 ımız yakında ! F d 
ziy~tinin t~kviyesi hususuna cid dr su- ] H ataya gidiyorlar ransa 3 
ıette engel olmuştur. 

- Gerisi ikinci ~ahifede -

Beledlyeye geçen Elektrik Santrali 

Elektrik şirketi dünden 
itibaren belediyeye geçdi 
Belediyeler baukasından 120,000 lira istikraz ya
pılıyor ; içme suyu tesisatı inşaatına devam olunacak 

BELEDİYE REiSi A NKARADAN DÖNDÜ : MUHTELİF 
iŞLER iÇiN AN KARADA YAPILAN TEMASLAR 

Belediyeye ait işler için Ankara
d.t temaslarda bulunan ~ehrimiı bele 
diye rdsi Kasım Ener Adanaya don· 
müş bulunmaktadır. 

Dun kcndisile görüşen bir ınııhaı 
ıirimiıe belediye r~is!, muhtelif işler. 
Ü7.Crinde izahat \ e Ankar<'ldaki temas 
latı hakkında malumat vermiştir. 

Verilen ir.ahata göre. Adana elek 
trik şirketi, dünden i tib<ııcn resmen 
beled ıyeyc geçmiştir. Kanuna gore, 
belediye bir sene ~irkcti ayni şekilde 
iş letecektir. 

Adana belediyesi, elektrik şirk c· 
tini 585.788 liraya ~atın alnı t şltr. Fa· 
kat elek tı ik~şirketinedeki 15,000 lira ka 
sa rncvcududa belediytyc devred ildi· 
ginden, şirket, belediyeye 570.i88 lira 
ya mal olmuş bulunuyor. Bu 15,000 
lira i'k taksite mahsuben derhal eski 
şirkP.t mümes')illerine iade edilmC"kte
dir. 10 kanuoevvel 939 da da 14397 
lira verilecek tir. l!:leklrik şirketini be 
lcdiye her yıl 46101 lira ödemek şar 

ı tile 20 sene taksitle almıştır . 
Belediye, kendisine devred i:en şir 

keti kanunun neşri tarihinden bir sene 
zaı·fmda tasfiyeye başlayacaktır. Bu 
bır sene!ik müddetin~h ita mında işlet
me şekli bir , kanunla tayin e dilecek· 
tir. 

maslarda Aöana Belcdİ)'esin e 120,000 
liralık bir ıkraz yapılması kara r

l aştırılmışhr . 

Belediyele r Bankası ile bu hu· 
susta antant kalınmış olduğundan 

şehr imiz Belediyesi bugün Vilayet 

vasıtasiyle iı.tıkraz taltbi muraca · 

atında bulun<1cakt ı r. 

içme suyu tesisatı 

Yarım ka lan lıoru ferşiy a l ışının 

yakın bir günde bi tirilme~i ve şehir 

halkının içme suyuM kavuşması için 
süratle tedbirler alınacaktı r . Bu iş 

lerin hcmt'.n ihale e 1ilmesi için te· 
şebbüsler yapılmaktadır. 

Arteıiyen kuyularının açılması ı 
bir şirkete ihale edild iğinden bu işe 

bugünterde başlanacakt ı r . 

Belediye ile Vakıflar 
idaresinin mesal•1 

E.vkaf U mum Müdürü i l ~ temas

larda bulunan Belediye Reisi.Adana 

Vakıflar idaresi ile Belediyenin ya· 
pacatı işler üzerinde mutabık ka l

mışlardır. 
Gerek yeni yapılacak Hal ve 

' gerekse Evkafııı digrr in~aa l ı hu-

Maliye Vekllf Fuat A ğrah 

İskemlcnın : l~ ı, llu~usi ı _ Tla
ber alchğıııu ·a göre Maliye \ "ak'l" . • . ı ımı:ı 
B . 1• uat Ağralı su bir kaç gl\ · . · n ıç1n-

dc l la l.:wa gelecek ve lıur" ..ı I · .. oa l\~3 

bir tcv:ıkkufu mUte:ıkip A . 'rupay:ı 

gıt.mek U z f"l'l" 1.,kendcrundan vey:ıh.ut 
ne.' ı·uttan vapura lıinccckt.ir 

Mali,·c V l ·ı · · · \ ' . • . c u ımı :ıın m sc:y:ıhali-

nın hususi mahivctfr olcllı •~u • - l • eı s0y eıı-
ıncktcdir. · 

PiYANGO 
Büyük 

Gün 
ikra miye ler ikinci 
çekilişe kaldı 

i~ı~nbul : l'2 ( Telefonla ) - Tay 
yaıe pıyaııgo:;.unun 27 incı tertip .... 
..... l 1 .. uçun 

cu "'eş11 esıne >tıgu11 başl ıı ndı. Bugün-
kü keşidede büyük ikramiyelerin h _ 
hemen hiçbiıisi çıkmamıştır. Kcşid.~~e 
y~rııı da devam oluııacaktıı. 

3000 lira kaıtınan nıımaralar 
23128,1661 

1000 liıa kazanan nunıaıalaı; 

4251 

500 l i ı a kazananlar 

151 10527 14284 15934 19518 
20291 23462 23517 23827 27412 
33701 

200 llra kazananlar : 

11 63 2658 3108 3848 3878 
6693 2149 9422 10573 10999 

1191 7 17017 19120 2180 ı 23 709 

24555 25905 26055 31519 32387 
34000 38364 3896~ 38975 

Fransa üzerinde 
kilometrelik bir 

iki hl 
uçuş 

Londra : 12 - ıı. a. - Diin sa· 
bah sa.ıt 9 da ingiltcrcden lıarcket 
eden logiliz hafıf boınbaıdınaıı tay
yareler, fılosu , Frans11. toprakhnı 
üzerinde 1300 kilometre katettıklcn 
sonra saat 4 Je hareket 
det etıni~tir . 

üssüne av· 

Ayni gün saat 8 de Jıarckc l et· 
miş olan Jngil.1. ağır bombardman 

tayyareleri filo!>u, fransanın Au ü1.e· 
rinds 2000 kılometrclik bir uçuş ya
parak altı saat sonra hareket üsle· 
rine dönmüştür. 

Siyasi makfillerde bu uçuşların 
pek büyiik bir ehemmiyeti haız ol· 
duğu . çünkü bunların lngiltere ite 
Fransa arasındaki sıkı dostluk bağ.o 

!arını sarahaten gösterdiği 
ed ilmektedir . 

Bu uçuşla r, halka lngillcrc 
va kU\'Vetleri hukkında bir fi~ 
ınckle ve lngiliı. tayyarclerini 
kabiliyetlerinin ne kadar bii 
duğunn dünyaya isbat eyleme 

Loııdra : 12 - a. a. - " 
bayrağını ~östeımegc ,, mat 
biı lerın ilki olmak üzere 150 
bombardınan tayyaresinin Fra 
rakları üzerinde uçmasından 
memnuııiyetini beyan ed~n ' 
Chronicle .. gazetesinin dipl 
muhaniri, yakında bir Iogiliz 
filosunun Polonya ve ağ'lebi 
Balt ık devlet leri araıısı u 
uçacağını haber vermektedir 

ı. 
1
, :.ı Su huru: ! /Jclrdı ·t:nirı A,iburn n ldıı. Rı·lf'dı 

- ·"" harrı= yoı.nı · r ~ k D " · •. d ~ . k l ·r .. 1111ıa 11lm orııı ~otma~a ka/ · dı , ı~rr im ıloktor 
·' "' 1•11 fn ı da ·tor ıı • . , 
(i l 

. b 
1 

fır dedi. ı 'ı' nılıııy<·t hdcdı ·ve,Jı• ı h ma/ ettwnekıerı 
\C/1111 b111 ('/7\H •ı . 

ılı il 
1 

,~ l ıdıımlııı lıu lıaı uzu ırad edene r111ımet ııkıımu"ı·orlar. 
· er ırılr f! ııı 1 

Onfıır sa,dec:ıı .'evhan 11ehrwde lıof!11/anlam rcıhmcr rıkum,,/.Jrr ı ol<ıı ak' Cvl!Jcc h~sbit edılene mü nafi 
ba~lan;trıi bir mü tcınleke siyasetinin 

ıcı oldu una dair işaa edilen 

letlkraz me••I••'·· 

A nkara da Belediyd r- r Bankası 
Umum Müdürlüğü ile yapılan tc· - Gerisi ikinci sahifede - Gerisi ikinci sshifede -

1 \Ol. 



Ankara Radyo ev r 
Yazan : TARIK SERFICE 

.nkara yapıcılığındaki devamlı 
ffakiyetleıine asrın ıen mühim 
.aganda vasıtası radyoyu da 
etmiş. radyo evi ve Etimı-sut 

asıl radyo santralı bugünün eıı 
·rn, mütekamil radyo tecbizatile 
Je getirilmiş .. Bu cihetten dün· 
sayılı istasyonlarından biri ad 

yor. 
:adyo evi : Etnoğrafya müze 
in altında, asfalt cadde üzerin· 
:i kat üzerine İnşa edilmiş içi 
ılade muntazam taksimatlı zaıif 
binadır. Her vatandaş nazik bir 
adeden sonra bu hinanın içerisi 
21yor. 

1 irşe yağlı boya koridorlarında 
kapılarına kadar uzatılmış kıl 

kılimleri radyo evine azami 
izliği veriyor. Oda ve salon ka· 
ı kenarlarındaki lastik garni 
, kapanınca dışarının en ufak 
~ürültüsü dahi içeriye sızmıyor, 
ıtırılacak tulu muclan ve ses 
Stkliğini tanzim eden makina 
esi, mrrmer divar ve mermer 
alar üzerine konmuş tlirlü düğ 
ve el kuvvetlerile akıl durdu 

Ôyleki; ·'Bir dokun bin h din· 
asei fağfurdan,. beyti gibi bir 
nak, bir kol oynanı ı her feyi 
elrte getiıiyor, Sazende ve ha i, 

Jeltr için ,birbirinden ayrı üç 
ın var. Her salonun dışında 

ınan müstakil küçük odalardan 
ıker; sesleri net gelinceye kadar 
:ronun önündtki sazende ve ha 
delerin yerlerini tesbit eder. Ve 
er tabii tonunu bulunca yukarı 
ci daireye hat açar. 

En küçük salon tek saz ve tek 
)'Uculara tahsis ediliyor. Uiğer 

cisi on on br-ş s~natkarın vere 
i konser1er içindir. Ve ekseriya 
cdiğimiz alaturka saz heyeti için 
salon kullanılmaktadır. 

zıncır, ıüzgar, dalga seslerini taklit 
eden banyolu , vantilatörlü oda 
teferruatile gcı ülecek şeydir . Ay 
rıca bu odadan yine temsillerde 
hayvan sesleri • köy ' kır alemleri 
Aktörlerin konuşmaları arasında bu 
sesleri veren plaklaklar çalınarak 
temin ediliyor . Evin madeni mef· 
ruşatı temamrn lngilız mamulatıdır 
Hatta zemini mozaikli istirahat ~a 
!onunun koltuk ve masalarıda. 

Şimdilik Paris ile ayni tulü mevç 
üzrrinde çalışan Ankara radyosunun 
en bariz bir vasfı da;bir dalga üze 
rinden neşriyat yaparken , aynı sa· 
aite birbirini' karışmadan diger iki 
dalgadan birile başka lisanda,başka 
bir neşriyat yapabilmesidir . Ayni 
zamanda iki tulil mr.vç üzerinden 
çalışmak bu; ekser Avrupa radyo 
istasyonlarında bulunmayan ehem 
miyetli bir vasıftır . Mesela büyük 
Atatürkün Ankaradaki muazzam 
tarihi cenaze törenini bir dalgadan 
lisanımızla, diger dalga üzerinden 
de Almanca olarak ayni saatta ta. 
kibedilerek bütün safahatile dün 
yaya neşredilmişti. 

Her şey ile bütün bir tarih ve 
devir olan Ankara, iddiasını büyük 
Türk banisi:un kudretile yaratmış, 
başarmıştır. " O • nun dediği gibi; 
" Ne mutlu Türküm diyene ! • 

İsmet lnönü'nün 
lngiliz Milletine 

• 

- Birinci sahifeden artan -

lnglllz . TUrk dekl&ra•yonu 

Cümhurreisi, lngıliz . Türk beyan \ 
namasi ile müstakbel ittifaktan bah 

scderkrn lngiltere kuvvetinin Tür 
Üç s1lon yapılmasının başlıca kiye için rı e karlar ehemmiyeti var· 
ıeplcrinden biıi dr; bu salonda sa Türkiye kuvvetinin de lngiltere 
ıriyat dev8n; ederken diğer sa· ı için 0 derece mühim olduğu kana· 
da başka's•natkarların hazırlanıp atında bulunduklarını söylediler 
·hal faa li} ete g;çebilmesini temin j _ lngilterenin Akdcnizdeki va 

r. j ziy<ti zaafa uğrarsa Türkiye bunun 
En mühimi büyük salondur. in-

1 

aksülimelinden müteessir olur her 
tere nin rn meşhur bir radyo is iki memloketin gayretlerinin birbiri· 
.yo.ı salonunun ayni tipte bir nin aynı sulhun muhafazası olduğu 
ıdelidir. Bu salonda ( 1 LO ) kişilik için karşılıklı menfaatları namına rs 
oıke , tra ko nser verir. Ve yine ki zamanlar la olduğu gibi gene yan ı 

ı salorıd~ balkonilc beraber nefis yana mevki almaları zaıuridir. 
<s koltu kl~rında ( 170 ) hususi lngilıerenin mecburi askrrlilc hiz 
ıvetl. orkestrayı dinleyebilir . Fa metini kabul rtıniş ol rıasınddn Tiir 
~l <zam: dıkk;,t ve srssizlikie . . kiye çok JnPmnun olmuştur. çünkü 
ı••arl rn hususi bir harçla yapılmış kuvvetli bir lngiliz ordusu sulh cep 
ı üç salonun ikisind( divarlara 1ı~sinin bakası için elzemdir. 
mınle ldvan arasına bir in~aıı bo· Bu yrni münasebetin Tüıkiye 
mda hıısu .~i yapılı kalın l:oir kumaş nin halihazırdaki tıcarel sistemini 
!rilmiş. Bu; aksi sadayı , ihtinzı 1 serbest mal mülladelesi haline ge· 
e 1iğ ederek seslere tabii tonunu , 1 tirıniye yardım etmek hususunda bü 
1engini veriyor. Ayrıca plak neş · yük ümitler beslenmektedir. 

yatı vapına 11e plaka ses alma oda· Balkanlarki vazıyet 
olJuğu gibi ; asıl konuşmaların 1 

Nihayet Cumhureisi Balkan ar-
~p.ıldığı, a. jaııs0laı m , haberlerin ve ·. I ı b 1 dJki vaziyetten bahis buyurdu ar u 
ldığı espıker.odasında da otomatık .. b L ·r·· k" · B ı ı • . . munase etrc ur ıyenın u garıs a 
• elle çalEışkan ~lak n1:şkrıyat ~akı-

1 nın Balkan Antantına iltihakını gör 
sı var . serıya p a neşrıyatı 

, ................................................................... ...,, 
Pamuklarrımız Hataylılar asker- Elektrik Şirketi 

• • 
ıyı vaziyette 

r 
tiklerini nasıl 

yapacak 
dünden itibaren 
Belediyeye geçti 

' Bölgemizde pamuk mahsulü çok , 
iyi bir vaziyettedir. Bazi yerl"rimiz 
de az miktarda kuvet görülmekte 
isede Ziraat mücadele teşkilatı sür· 
atla tetbir almış ve mucadelrye haş 
lamış uulunmaktadır. 

Pamuk fiatlarıda d ha şimdiden 
ı,;ifçiyi sevindirrcek bir sevıyeyi bu 1 
muştur. açığa 41 kuru~• kadar pa 
muk alınmaktadır. 

idmanyurdu - Tar.sus 
maçı pazara yapılıyor 

Şehrimiz ldmanyurdu ile Tarsus 
idnanyurdu arasında pazar günü şe 
hir stadında bir m~ç yapılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi, En çok sı· 
cak gölgede 33 dereceyi bulmuştu, 

İhzari sınıflara 
alınan talebeler 

Hatayuların askerliklerini nasıl 
ifa edecekleri hakkındaki kıınuıı bu 
hafta içinde meriyete girecektir. 

Askerlik kanununun ikinci mad
desine göre, yabancı meneleket· 1 

lrrden Türkiyeye gelenlerdeı\ 22 ya J 

şını bitirmiş olanlar ihtiyata alın 

maktadırlar. Hatay hllkı da Türki· 
yeye yeni iltihak etmiş olduklarından 
bunların da buna göre muamele 

görmeleri için şimdi 23 } aşında 
bulunan 332 doğumlularla daha 
evvelki doğumlular ihtiyata alın 
mıştır. 333, 334, 335 doğumluların 

yoklamaları 1940 seııcsi yoklama 
zamanlarında yapılacak ve yaşıtları 

ile sevkedilr.ceklerdir. 

333 ve sonraki doğumlulardan 
balen polis ve jandarma bizme· 

tinde bulananlann bu hizmetlere 
girdikleri tarihten itibaren yaptık· 
ları hizmetin muvazzaflıklanndan 

sayılması hu vazifelerinin devamı 
bakımından faydalı görülmüştür. 

Doğurnları itibıriyle ibtiyata 
geçirilmeleri icahed,.nler arasaıda 

ihtiyat subayı yetişme şartlarını ha· 
iz olanların da askerlik kanunuoon 

ikinci maddesine göre ihtiyat subayı 
yetişmeleri arzul~rına bırakılmış· 

- Biriuci sahifeden artan -

susunda idare ile Belediye arasında 
fikir birliği hasıl olmuştur. 

* 
Dünkü sayımızda Belediye ile 

Vakıflar idaresi arasında , " Yağ 
camii civarının imarı meselesinde " 
ihtilaf çıktığım yazmıştık, 

Dün aldığımız maliimata göre 
bu anlaş;ımamazlık izale edilmiş ve 
Belediye, Evkafın teşebbüsünü mu· 
hik görmü; tür • 

Piyango 
- Birinci sahifeden aıtan -

100 lira kazananlar : 

1 476 728 1171 2541 
7271 2839 9095 10850 10983 

11380 11686 13235 15551 14568 
17327 18963 19183 19415 20079 
20182 20827 21900 27387 27546 
28076 28116 28188 28335 28794 
30164 39559 33939 3444\ 35082 
35811 36190 36529 37702 37594 
38975 

!50 llra kazananlar : 

Yabancı mekteplerin ihzaı i sı· 
nıflarında okuyan talebelerin lisan 
Öğ•endikten sonra alınacakları sı 
nıflar hakkında Maarif vekaltti ye· 
ni bir karar vermiştir. Bu karara tır. 195 958 360 520 626 

712 915 1147 1365 1708 göre, ihzari sınıfta lüzumu kadar dil. 

Öğrenen talebe ilk mektebi bitirerek ı 
gelmişse orta kısmın birinci sınıfı· 
na, orta tahsilin her hangi bir sı· 
nıfından gelmişse :ıasdikname~inin 
tekabül ettiği sınıfa alınacaktır. 

Maarifte yeni tayinler 

Orto tedrisat umum müdürlüğü 
şube müdürlerinden 1 B. Nurettin 1 

Bayman mesleki; tedrisat umum 
müdür muavinliğine, zira•t bankası ) 
müfettişluindeıı Hasan R~fik Eıtuğ 
Maarif vekaleti hukuk müşavirli 
ğine, yük.ek iktisat ve lic.ret mek .1 
tebi müdürlüğüne veka letınde bulu 
nan Nihat ;Sayar, Samsun maarif 
müdürlüğün~ E•kişehir lisesi müdüı ü 

~~ _Dolan, Kıitahua maa o ıf rı:ı i idür 1 

lugune Kütahya li s•si kınıya mu 
allimi M•zlıar Arkan, Edirne ıtıaa 
rıf müdürlüğüm: Edırno ıııuallım 
mcktt bi miidürü C·ıııil Üner, S ey 
han orta mektebi müdürlüğün~ ınu 
s_iki. muallim mekteLi Türkçe mual· ı 
lımı H, Basri Yüctl nakil ve tayin 
edilmiş!~ 

1 

meyi çok istediğini ve bunun ıçın 
Türkiyeıım h"r zaman çalışmış ohlu 
Aunu ve bu gayenin tahakkuku hak 
kında ümid•ni hala k ~srııemiş bulun 
duğunu söylediler. 

Ziraat müdürü 

Vilayet ziraat müdürii Bay Kad j 
ri mezuııen g;ttigi Kütahyeden av 
det ttmiştir. 

1729 1864 1940 174 2356 
2538 2703 3074 3419 3653 ! 
3690 4051 4160 4341 3~491 

4653 5007 5079 5092 5007 
5181 5689 5698 5755 5092 
6051 6070 6244 6312 6856 
7146 7698 8203 8301 8494 

1 
Karataş 

.._ ____ Plajı 

Ço..:ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat cenne· 
tinin Hava•ından, Ne•'••lndan 
ve Faydalarından mahrum et
memek için hiç olma•• Hafta
da iki gUn oraya götUrllnllz. 

1 ler guu nıunta ıa ro oloLUs .sefer 
lcri vardır . 

8673 9073 9149 9172 9701 
10041 10042 10124 10140 10316 
10578 10773 10802 10891 11008 

1 21599 11654 11790 11818 11990 
12046 12302 12694 12930 12996 
13179 13352 13471 13620 13774 
13777 13896 14061 14089 14098 
11790 14269 14308 14594 14725 
15010 15291 16090 16142 16580 
17009 17274 17287 17494 17798 
18841 18873 19036 19598 19662 
19778 20268 .0397 20529 20885 
21113 21318 21414 21695 21737 
21951 22452 22842 22862 22915 
21135, 23512 24712 25221 25737 
25786 5868 26072 26315 26663 
26642 26854 26966 27604 27619 
28030 28446 28541 28501 28594 
28h13 29299 29492 30487 30718 
31085 31695 31742 3\807 32160 
32478 32591 32863 32867 33585 

1 33813 31818 34020 34032 34254 
34757 32169 35221 35278 35420 
36115 36408 36944 37092 37238 
38350 38565 38347 38855 38900 
39218 39302 39349 39339 39455 
39955 

uradan idare ediliyor . r----------------------------------------------------------·"" 
Sesin plağa alınmasındaki fay· LONDRAIViyananın en ~ıymetli 

alan: Provalarda ecnebi lisan üze MKTUBU mahpuslarından bırı olan 
d ~ - sabık başvekil Von Şoş u en hatip plaka alınan sesindeıı -

usurlu t~leffuzlarını dinliyerek tas- nig de hala metropol otelinde! 

ih imkanını bulur . Sonra da pro· Bazı ecnebi gazetelerin ileri sür 
ramda günü, saa tı tcsbit edilmiş dükleri gibi uvallı mahpus Viyana· 

ühim konferans ve ya hitabelerde dan ayrılmış değildir . 
~er hatiJI o gün bir mazeretle ve· Madam Şuşnig'e herkes arasın · 
!miyorsa doldurulmuş plaklardan da rastlamak mümkündür .. Eğer is 

if •de edilir. tenirse kendisine kocası lıakkında 
spiker masasında mikrofon önün sual sorulabilir. Fakat hiç kimse 
amamen bütün bir dikkat" ve ona zavallı kocasından bahsetme· 

t keoifnıek şarttır . Yoksa bir ınekte ve daima bir casusun kendi 
ürük meçhul, uzak dinleyicilerin sini talcibetmekte olmasından şüp 

aklarında gök gürültüsü gilıi helenmektedir. 

Şuşn ig 
Jnsarıı d;, ha ziyade hayrette bı. 

rakan Madam Şuşnig'ırı herkesle ga· 
yet sakinane bir şekilde konwıması 

ve i:ap t den yerlerde i:tifat edebil 
mesidir. Mamaf•h sesinin tonunda 
daima acı bir ahenk sezilmektedir. 

Sabık başvekil Şuşnig hiç bir 
taraftan hava almayan küçük boş 
bir odada mahpustur. Gece gündüı 
ışık yanan hücresinde bir polis me 
muru nöbet bekler ve mahkum ile 

Nasıl ? 
bir tek kelime bile konuşmaz ! 

Bir zamanlar Hitlerin elinci senei 
devriyesi nıünasebetiy le sabık baş· 

vekile karısiyle birlikte Almanyanın 
lıir köşesinde daimi nezaret altında 
serbest yaşamasına müsaade edecr· 
ği zannolunmuş ve lıu ümit ile Şuş · 

nig bir müddet daha iyi yaşamış, 
bir kere bile ışık görmediği odasın 

da bir sene müddetle bu ha yal ile 
tescili olmuş idi, 

Bilahare bir gün bır memur go 
lip de sabık başvekile' Hitlcrin ken 
disinin eski yerinde kalmasını muva 
fık gördüğünü söyleyince, sabık ba 
vekil kendisine malik olmamış ve 
yere düşerek bayılmıştı. 

O tarihtenberi Şuşnig kendisini 
tamamen toplıyamamışlı , 

Şuuru her ne kadar yerine gelmiş 
ise de sıhhati bir türlü düzelememiş 
tir. 

Nöbetçinin ifadesine göre Şus. 
niğ hasta bir halde ve başı elleri 
arasında muttasıl ağlamaktadır. 

ıis eder. Radyo temsillerinde su ,\'----------------------------------- .. -------------- - - ------- -•• :. 

O!JTIK BAHiSLE R 

Ankara 
Siya seti 

(E)} iz Bulgarlar. ı•eni Tiirk dip 
1!::2Jlomasisinin Tıirk milleti he 

sabına elde ettiği muvaffa 

kiyetleri umumiyelle takdir cdiyo· 
ruz, Bu muvaffakiyetlerin ehemiyeti 
ni ve beynelmilel kıymetini itiraf ve 

te~lim ediyoruz; fakat, bütün bu mu 
vaffakiyetlerin, sulçu bir siyaset ve 

uzağı gören bir diplomasi sayesinde 
elde ediliğini ve bu itibarla da, di 

ğer balkan milletleri için teşvik edi · 
ci bir mahiyette olduğunu pek az 
kimse kavrıyabiliyor. 

Bir millr.tin küvvetli ve kahra· 
man olma~ı iyi bir şeydir. Lakin, lıu 

yüksek vasıflardan az fedakarlık 
ederek çok faydalanmak için, bun

ların uzağı gören bir diploması ve 
devamlı ve dürust bir siyasetle mü 

terafik olması lazımdır. Dökülen kan 
lan ve yapılan fedakarlıkları inkar 

eden kimse, büyük bir vicdansızlık 

yapmış olur. Fakat, bu kurbanlar 
biç bir fayda temin etmez. 

Niçin ? 
Bunu herkes biliyor, lakin, itiraf 

etmek cesaretini ııöstcremiyor. 

- Mir -

[RADYO) 
B00UNK0 PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE - 13 /7 /939 

12.30 Program 
12 .35 Türk mü11l(i 
l - ... . ..... . .. - Mu· 

hayycr peşrevi. 2 - Sadellin kay 

nak - Muhayyer ş;;rkı - •eni ey dıl. 
3 - Sadettin Kaynak - Mııhayycr 

şarkı Adına and içerim. 4 - .•... 

....... . .. - Ut taksimi, 5 -
Lemi - Uşşak şarkı - Ruhıırıdıı 
buldum. 6 - Lemi - U~şak şarkı 
Neler çekdim neler canan. 

13.00 Memleket saat ayarı , aj.ıns 

ve meteoroloji raberleri. 

13.15 - t4 Müzik (Karışık prog· 
ranı - Pi.) 

19.00 Prc gram 
19 .05 Mü,ik (Melodiler • P.I) 

19.15 Tüık müzil!"i (F. s ıl hcyc!ı) 

20.0() Mcnılekcı s•at ay arı , ajans 
ve meteoroloji habcıleri. 

20.15 Konıışma (Ziraat ca.ıli) 
19 4'.i Türk nıüzij!'i ( -l aik lü ı J..iilc· 

1 i ) 
20.50 - Tüı k Müz o gı 1 ü s· 

man bey - Hiizz~ııı şaıkı - Nc~c

yabı lutfun olsoın '.l - ishak varaıı
Hüzıam şarkı - Bilemem hende na 
sıl diişdüm. 3 - Ahmet Rasim -
Segah şarkı - Benim sen nemsin ey 
dilber. • - . .......... . -
Aya~ halk lüık iis ü - ,\yva çiçek aç-
mış yaımı. 5 - . . .... . 
Mahur !ürkü - Tepeler tepeler. 

21.1 0 Konuşma 

21.'25 Neşeli plaklar - R. 

21.30 Müzik Schumann - Pıano 

konsertoşıı, çalan Alfred Cortol -
Pi. ) 

22 00 Müzik ( Küçük Orkestra 
Şef : Necip A~kın ) ı Fı an' 
Liszt - İkinci macar rapsodisı 2 -

Hanns Löhr-Büyük Vals 3- Tsch· 
aikowsky - Haziır şarkı opus 40 Nu. 
2. 4 - J. Brahms - Macar dansı No. 
17. 5- Knudage Rıisager - Bir en· 
tcrmezzo 6 - Rııbinsl<.in - Kostilrn· 
lü balo süitinden Nopoli balıkçıları. 

6 - Hanschmann - Andalusia (ls
p•nyol valsı) 8 - Lautenschlager 
Yıldızlaı a doj!'ru IFanleıi) 9 - Hans 
Löhr - Düğün marşı. 

23.00 Son ajans hab<:arlcıi, Ziraat, 
esham lalıvilal, kambiyo - nuf.ut 
borsası (fiyat) 

23.20 l\liizik (C:zband) 1'.1) 

23.55 - 24 Yarınki program 
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ve havalisine gidiyor mecburi İş birligi 

şalı mızın 
k gezisi 

l l a.a .. Genci kurmay 
şal Fevzi Çakmak re· 
cral izzettin Çalışlar 
alı ve Huseyin Avnı 
bugün saat 12 de şeh 
"ştir şehir kahraman 
n Başkanı şeref ine 
nanmıştır. 

cvzi Çakmak şehir met 
an kadın erkek binler 
rti belediye heyetlf'ri 
şılanmış sayın Mareşa 

!ilerimiz tarafından bu 
edılmiştir. 
raınan ordunun şerefı. 
Yapmakta ve şehir bir 
•rası arzetmektedir. 
. Muğlada geçirecek o 
rkanıharbiye Reisimiz 
tarafından bir ö~le zi 
tir. 

İye vekiliıniz 
ula gittiler 

: 12 (T elcfonla) - Da 
z B. Faik Ôztrak dün 
rcsc bağlanan ~hususi 
bula hareket etmiş An 
bazı vekiller mebuslar 
elenlcri ve dostları ta 
lanmıştır. 

ol Londraya 
idecek 

12 ( A. A. )- Havas 
avya Kral Naibi Polun 
raya seyahat edece· 
tedir. 

kanunu gele
plantıya kaldı 

12 ( A. A. )- Amerika 
si hariciye encÜmt"ni 
rıurıu müzakeresini kon 
ek toplantısında bı·ak· 

Z-Romen 
laşnıası 
l 2 ( A. A. ) - lııgiliz ar 1 anf aşnıası lw 5al>ah 

12.alanmışlır, Hu anlaşma 
Ya Leş buçuk nıil yon 
'kr~dı açılmaktadır . 

gümüşleri 

12 - a. a. - Ec. 
rıün dünkü alım fiatı 

·15 cent olaretk ibka 

Alman gemileri Radosa 
Harp malzemesi çıkardı 

Mandraki 
Harp 

limanında 16 İtalyan 
• • 

gemısı toplandı 

Londra, 12 a. a. - Deyli He. 
rald" gazetesinin on iki adalardaki 
hususi muhabiri, bu adaf arda yapıl 

makta olan hazırlıklara germi veril 
di~ini gautesine bildirmektedir. 

Deyli Herald' ın hususi muhabiri 
hu telgrafınd~ diyor ki : 

Alman gemileri, Rodos adasına 
mütemadi surette lıarp mafz,.mesi, 
ihraç etmektedir. Mandraki limanın · 

da 16 ıtalyan harp gemisi demirli
dir. Bu a-emilerin arasında en son 
sistem yedi tane denizaltı gemisi de 
vardır, 

12 Adalar umumi valisi general 
Graziani'nin emri ile, Patınos adala 
rındaki sivil halk tahliye edilmiş ve 
Kalimnos adasına götürülmüştür. 

Fakat sivil halktan birçoğu, mo 
törlerle Anadolu Tiırk sahillerine . 
iltkaya muv;,ff ak olmuşlardır. 

Nıhayet g'f'neral Graziani, son 
ıünlerdt-, İtalyan memurlarına 

0

sivil 

Japonlar merkezi i 

Çin hükumeti kur
mağa çalışıyor 

halk ile her türlü münasebette bu· 
lunmayı menedt'n bir kararname neş 
reylemiştir.J 

Puis : 12 a.a - ltalyan maka 
mlarının yukari Adige'de oturan re· 
nebiler hakkında ittihaz ettiA'i ~ted· 
birlerden 15 kadar { ransız ınutazar· 
rı r olacaktır, 

Bu mıntıkadaki ecnrbiler kısa bir 
müddet zarfında burayı terketmek 
emrini almışlardır. 

Selahiyettar Roma mahfill,.rin
den şimdiye kadar bu hususta malu· 
mat almak münıkün olmamıştır, 

Oern, : 12 a a. - N,.ue Zurchen 
Zeitung gazc:tesine göre, Tirol'dı! 

oturan ve bu bölgeyi terk kararına 

dahil bulunan isviçrdilttre son itara 
kadar yerlerinde kalmaları için emir 
verilmiştir, Zira Bern hükümeti mtst
le hakkında diı:lomatik münakaşalar 
yapılmadan önce bir tehir kararı 

istihsal edilebileçeği uttıidtndedir. 

Çin dolarına 
karşı taarruz 

Londra : 12 a,a. Dün avam ka 
marasıhdA Atnele parti~i ntebusların 

yaya protesto 

Tokyo: 12 a.a, - Demoi aiansı· 
nın selahiyattar bir menbadan öğ · 
rendiğiııe göre, Japon hükumeti, 
Moskovadaki büyük elçisini, Saka· 
lin adasının Sovyttlere ait kıs 
mında kömür ve petrol madenleri 
işleten Japon kumpanyalarına karşı 
yapılan f cna muameleler hakkında. 
Sovyct hükumeti nezdinde şiddetli 
protestolarda bulurımağa memur 
etmiştir. 

Domei ajansına göre Sovyet ma 
kamları iapon petrol ve kömür kum 
panyalarını müstahdimlerine bazı eş 

ya vermek taahhüdüne riayet etme· 
digi için Sovyet mahkemesi tarafın . 

dan ağır par:\ cazalarına çarptırmış- I 
tır. l 
japon büyük e~çisi _i~pon k~mpan 

yalarının bu taahhiıtlerını yerlerıne ge 1 
tirmelerine sakalin adasının şimal kıs 
mındaki Sovyet makamlaı ının veril· 
ınesi lazım rsyanın naklini! menetme· 
!erinin se be biyel verdiğini ileri süre 
rek protestosunu yapmıştır. 

Avrupa vaziyeti ve 
Uıak Şark hadisatı 

Londra: 12 ali. - ''NeVs Ch· 
ronicle., gazetesinin diplomatik mu· 
harriri uzak şark hadiselerinin Av. 
rupa 'vaziyetinin inkişafı üzerinde 
pek geniş bir mikyasta müessir ola 
bileceğini yazmaktadır. Bu g ne teye 
göre Japonlar, Tokyo müzakerele. 

rıni dört Çinli mahpusun akibetini ta· 
yinelen ibaret olan mahalli mesele
ye inhisar ettirmek istemiyecekler 
dlr. Meselenin genişletilme!\İ ise 
Amerikayı, ~ .. ranttayı ve Çinde men. 
faatleri olan diğer memleketleri ala· 
kadar edeceği için bu memleketle. 
tin yardırttl temin reilmeden hiçbir 
harekete geçilmiyecf'ktir. 

Bu müddet zarfında lngilferc 
aleyhindeki tahrikat pek tehlikeli 
bir $ekle girmiştir. Bu tahrikitın 

Nafia vekilimiz General Ali Fu 
at Cebesoy bugün Zonguldak ve ha 
valisinde bir tetkik seyahatına çıka· 
caktır Nafia vekilimizin beraberinde 
Nafia vekaliti mütehassıslari ile son 
günlerde lngilteaeden davet edilen 
liman mütehassısı da bulunacaktır. 
General Ali Fuat Cebesoy başta 
kömür olmak üzere Zonguldak mın 
takasının bütün ihracatını idare ede 
bilecek şekilde yapılması kararlaş· 
mış bulunan limanın yerini teshil 
edecek ve bu arada Zonguldak ve 
civarı kömiir havzalarını ve burada· 
ki nafıa teşkilatını tetkik edec~ktir. 

Budapeşte : 12 . a.a.· Mecburi iş 
servisine birkaç bin genç alınacak· 
tır. Bunlar kısa bir askeri hazırhk 
devrrsinden sonra ziraat ve sanayi 
işlrrinde çalaştırılacak ve nasyonal 

sosyalist ve dini prensipler dairesinde 
yetiştirilecektir. 

Belçikanın Japon 
elçiliği 

Brüksel : 12 a. a. - Eski nazır· 
!ardan Pierre F orthomme, Belçika· 
nın Japonya dçiliğine tayin edil· 

miştir. 

--------------------------------------------------------! 
C 1 k A k

• lh . _ 01.. H yecan velhasıl her sınıf halkın merak ve 
asus u ' ş ' tılal, um, e . . ... 

alaka ile takibedeceklerı buyuk progra.n 

• 
sınema Asri 

B akşam 20,45 de 
VAT AN K u ARKADAŞLIK DUYGUSU ..... AŞK ... 

b 1 
~\~usu .... CASUSLUK .... MÜCADELE .... HARP 

ve un ara rnzımam eden 
iŞTE: , 

Ç 
(Ik OR!~~~~~~~ BIRGk~nc~;!~! '..~~!;~~~ıların 

ar • usyanın ezıc1 mezalım ve ış e · ·· d 1 1 · 
k d. .. b l'k . . k . . yaptıkları en çetın ınuca e e en , 

en ı oz en ı lerınr elde etme 1çın t ·ı h k.k tt 
en kanlı harpleri canla bir surette gösteren, mevzluku amamı ~ ~ ıda. en 

1 b 
· ~ )erini ha ım,za tavsıye e errz 

a 1 nmı~ u büyük şsiz şahrserı gorme (MÜDÜRiYET) 

AYRICA . - B" ük Aşk -Heyecan - Sergüzeşt filmi 
Meşhur . Kov~~y BUCK JONES tarafından • 

( Kahraman Süvarı ) 
tertibatla çok 

Yaz 
Balkon 25 kuruş Ôğretm~n ve Talebelere 20 kuruş 

10 kuruştur . 
Duhuliye 15 • • • • 250 Telefon Asri 

10443 
Vang-Şing-Vay bu hükü
met başına geti itecekmiş 

dan bdlenger japon makamlarının Çin 
dolarına taarruzları Ü.P.f'rine lngiltere 
hükOmelinin Çin dÖvitlerinin i1.1lik· 
rarını temin için yeni bir tedbir al· 
mağı derpiş edip etmediğini sormuş 
tur. 

Japonya tarafından oldugıJ kadar 1----~~~~--~~------------------------~·~------~ 
Almanya tarafından de yapıldığı 1 Y · k k . zamlar 

Nevyork · 12 a. a. - Evvelce I 
Çin halkı üzerinde böyuk bir nüfuzu 
olan Vang-Şing-Vei'ın idaresinde j 

hakkındaki ,übhder artık kati bir enı ÇI an anuı: ve Dl 

Çinde Merkezi bir hükumet tesisi- Sir john Simorı şu cevabı v"r· 
ni istihdaf eden Japon siyaseti Nev mİftİ:. 

mahiyet almıştır. 

Amerikan hariciye 
encümenine teessür 

york Times gazetesini eoJişe)·e sev. Hayıf yeni bir harekete geçil· Nevyork 12 a.a, _ fki Lüyük 
ketmektedir. mesi için halıhazırda hiçbir müıake 

• 

Sabah gaıetesiı bilaraflık kanunu· 
Bu gazete diyot ki : re cereyan dmenıektedit. nUn tArlili tttlitaketelerinin kongrenin 
"Vang-Şiııg- Vei'ın yakında Bunıın Uzerine Hellenger maliye d gelecek içtima evresine bırakılma. 

nıerkezi Çin hükumetinin ildi il!\n nazırının kambiyo ınııvazrne serma· 1 kk d - ı· · h sı lB rn a ayan mec ısı ;ıriciye 

Milli 
~ - -
Müdafaa Mükellefiyeti 

Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:7 6/1939 

NeJri tarihi: 16 6 1939 

edilcc~ı Öğrenilmektedir. yesinin Çin döviziniıı istikı arını te · encümeninin verdıği kararı teessürle 
BY hüktlmct, şimdi Pekin ve Nao min elınete kafi geleceği ka:ıaatın· karşılamaktadır. _ O ünden artan -

khıde bulunan i farelc·rie lıirleşe· de bulunup bulunmarlığıı ı .!IOrnıuş Nevyork 1 imts, Berlin ve Ro b"t'' teçhizatile merkezi bir kö 
cektir. Bunu müteakip Japon Vaug - tur. mada izhar edilen memnuniyeti le yerlerde bir kaç köyün nakil vasıtalar. u un ·1 ·yerek muayene ve ta 

Şıng-V~i t_.n~fından kUııılan lıüku - Sir john Simon hu suale karşı barüz cttirmrktedir. de toplatılarak vt fakat yığıntıya meyd~n,vedrı mı)l) kilome reden faz) 
. k 'o koy er en . . . . 

mcti tırnıyacaktır. clrı şunları şöylcmi~tir. Nevyork Herald Trilrnnc, bu rır orada yapılır. Ancak bu m~r nı b. hafta evvel bıldırılmesı s 
' ' J 1 - f l 1 1 k • d h • · k 1 ·· •· ~n en az ır Bu hal (.:iıı ue tayatı mcrı aa • l3u ılıeselt· eti slJal r-tle mÜh& ıaşe kararı, a ilt :sıyaııet sahasında Re uza o mamsı ve toplantı gununu 

l 1 t·ı 1 . ı ı lazımdır. leri olı.n Aın ı ikanm, ııgiltt"t ı: ııih ve dınrmck dalıa dogrtı olur. ngıltcre isicumhuıun bir hezimeti. demokrat re ı e top anmanın temın o unmas . b" defa erinin yoklama! 
l k M 1 · sene<Je ır 

dı~er Jevlc;tlcrin ıü uki ve ~i>·a.si lıüku netinirı Çin dolarının istikrarı partisinde temizlik yapır,ak is!eyeıı adde 25 - Tahrir heye~ n.ı h •ferinin seçeceti adamları 
' k f 1 R 1 1 l d k.. htıyar eye. mü~ki11letıhİ ar ttıraca tır. için sar edeceği gayrt:llerdrn bt" lcu oozvc tten a ınmış lİr ne' i ıntikam zamanın a m~rkeze gelen oy 1 • emurlarını komisyona çatırar 

Yeni hü~iimetin Almanya, hal ya ger temamile haherdar edilecek tir. ~f'klinde göstermektedir. ınerkezde bu işleri de gören bcledıye mkl . son malumatı tahrir defte 
ı h b"' .. . kk d verece erı 

ve tabii Mançuko tarafından t c:r al u~un naklıye vasıtaları ha ın 1 ' rılmek üzere kayıd ve işaret ederle 

tanınacağını tahmin ederı bu gaze· 1 YA z L 1 K s .
1 
NEM AVA 1 lr:rıne adedi fazla olanlar başa geçı h" . de yaş itibarile milli müdaf Tah . h 1 • 'k' . kanunun ırın 

te, şunları ilave ediyor. .. rır ~ye~ erı o sr"ne ı ın~ı. ha vanlardan at, idiş ve kısraklar 
"GJrp dtvlctlnine karşı açtığı mukellefıyelı tatbikına elvwşlı olan ?O ~dahil), eşeklerde 4 - 15 {dah 

mücadelede, Japon ordusur.un elin· BU AKŞAM 4 - 15 {dahil}, ve katırlarda 5 ·ı) d clerde 4 15 (dahil, yaşın 
de bu suretle rskisinden daha kuv· Her Halde Gidiniz! J · manda ve öküılerde 3 - 12 (dahı ' evların tahr"ır, tedkik ve tasnif 

Sinemanın en çok sı:ıvilen şık ve ceııti ıııen önprömıyesı I 1 tay 
vetli deliller bulunrıcak garp dev· 0 anlarla üç yaşına {dahil) kadar 0 an 

Wı·ıı·am Povel 1 iıe güıe.' ı· Annabella 1 • • ı t !etleri neticede Çındeki yeni haki· crını yap·n ar. I da ikidrn fazla hayvan sahi 
llleclis reısı ı e cazıp ' Ôk" . . d f h ı yazım arın 1 1 

• katlaıı tanımak mecburiyetinde ka. Tnr:ıfından f .. drnliidc . uz cınsın en çi l ayvan .. ba tan itibart'n sıra ile yazı ır 
tlse geldı' lacaklardır,, ı tı · ı k lerı deftere hayvanları adedine gore, ş · ı r 

lıir t:ırzda ~:ırntılan mc\'Zllll Orjiunl \l' ço' o,mııı:ı:ı l:)ll l 'C'c iki h . . kur'a ile tayın ounu. . .. 
: 12 f ransada 14 • ~yvan slahıblerı arasında sıkrla nenin ikinci kanununun bırıncı g 

8 
a a. - Dün sabah B o e s ayvan arın yaşları doğdu arı se 

ulga. a r n . nünden başlar Mu rııtanın :mebusan İ b . . . lı an serbr-st Laytarlarla serb 
l şanof gelecek hafta em muz ayramI v u ..; ~add: 26 - ·ı ahrir hcyetl~rınde.~~a~ıldıklari miiddctçc Milli Mü 

ı ;n~r~'da bulu1acaktar. Paris, 12. a. a - 14 temmuzda e şagl makt~~ mt~tehassıslarına bu vaz~fede. kcek mikdarda ücret verilır . 
• 

0

1 
ıcı group tarafından yapılacak grçit rrsmine Fransız kı faa hutçesınden Vekaletçe teshıt edıle · d t d'ır.. r memurl ., o M P Frnn.,11.l' :ı Sö ~hı nUktcli ve .,:ok gıızcl filmi gö .. unu r. G k h ·r heyetın e ça ışan ıac 

t c~~- uşanof, Lond · talarilc birlikte lrığiliz kıtal arı da Bu film seyircileri eğlendirecek ve memnun edece'., tir ere bunlara ve gerekse ~a. r~üdafaa Vekaleti bütçesinden hare 
1 anı ve J ·ı· . . . k d k . 11 ı 1 • harcırah kararnanıes·ıne gore Mıllı 

ı 1, 1 •1 . • ngı ız rı- ıştıra e ece tır, iLAVETEN : yeni ı >un.' a :ı ıcr crı 
1 e sıya5- "k verilir. b k 1 tim 

'' 1 ve ı tısa· Diğer cihetten öğrenildiğine go 0 1 k k a 1 _._,_,,,__ O i k k a t ~ . akil vasıtalarının aş a arana sa 1 

: ı{a(Pacaktır, re 200 lngiliz ba:uiye t'fradı ile ' ' 14n/939 Cuma günü (lkşamı Madde 27 - Tahrira tabı n iması halinde sahibleri kasaba! 
" ) Scı1cn 'ın eıı n1lıa·1 zıı0 n1 ve en hu"yu"k bır fılminı . gornıc)tc lıaw lıınııııı. h h · b ld çıkarı eclısj .. a - t3ulaar Royal Marines" j .. bandosu 14 tem .. veya er angı ir ısebcble e en 1 k .. 1 d ihtiyar he) " tcısi ? . o .. Bu fev«aliide şaheser büyiik facıa aı tıslı M''I" M" d f 1 • komisyon arına ve oy er e 

,a gide arısten son· muzda. Jskeri geçit resmine ictirak W .. RNf.R a•xsTER , t! guzcl. 
11 1 

u a aa mükellefiyet erı k ı.. ı 1 rde lağvedilen m\ 
Celc L " "' "' lt>rirıe ve aynı Zamanda belediye tr.ş i atı ~ ·~ yere "f d'l - . 

r. bir h,.b"c ondradan edecektir. . GOLRIA STUART t:ırahnJ:ın snynnı 
1 

• "ht' I . 'f lerını"n hangı daırelerce ı a c ı ecegın 
"' ... h ı r·ı ı · ıııllc,:-.iı·i ar Vt ı ıyar ti vızı e anı "'"' 1 ."re nazaran Bundan mada,, Vindictivc' ' is· ıl"ık'-.~t Ljr t-nrzda '\ nratılnn. anklı ve c,, cc:ın 1 

l ııı Cl'lll (;il • ıeye erı dd . d 1 b 1 ...1 ... n .... u d 1 ~ b h .. 1411211933 . . . naıneııin altıncı mı csm e yazı ı c eu 
siyasi "c .&'lliz ricalinden ınindeki lngiliz kruvazörü de Ant·: ( Ben Ol do rm e m il a IS tarıhh nızam 

---...~--ı~kti . .;;..;_· .......... _._~ili.___.._...,._.,__..IJ.&ıll!La._.bl&jt&JW~'--~~----~~R....!•~h~•!!....!•~·~r~ı~d:...:..1~r------~·o~s~39~~!!!!!!!!!JL ________ ~------~S~o~n~u~-V~a~rL) __ ~~9~5~8:J~-
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Tüm Satın Alma Komisyonu Reisliğinden: 
Cimi Mikdan Tutarı ltk teminat ihalenin 

Gün Tarihi Saat Şekli 

Sad"' Yağ 10.300 11815 886.33 Pazartesi 3117139 9 Kapalı zarf, 
Yulaf 700000 247ö0 1858.57 .. " 

ıo 
" " 

Adanadaki Askeıi birliklerin ihtiyacı için yukarda cins ve miktarlarile tutarları ve ilk teminatları yazılı iki 
keltm iaşe ve yem maddclui kapalı zarfla tksiltm~ye korulıruştur. ihale gün ve saatları hizalarında 
gösterilmiştir. 

2 - Eksiltmtsi Adanada Tüm Karargahında Satın Alma odasında yapılacaktır. 
3 - Teklıf mektupları eksilme için belli edilen saattan bir saat evvel komisyon riyasetine verilmiş 

bulıınaeaktır. 

4 - Şartnamesini görmek isteyenler lstanbul, Ankara Lpvazım Amirlikleri Satın Alma Komi<yonları ve 
Adana Satın alma komisyonlarında her gün görebilirler. 13 - 18 - 23 - 28 10846 

Adana Borsası Muameleleri 

1 
Elektrik evi PAMUK ve KOZA --

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az €n çok 

lOkKSÔL.C 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkar ı r 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

, 
.. .... 

' 

· \ 
i . 

14- \\il '" 'lf .. . ... -- ·~ K. s. 1 K. s. 
~oza 

~ ""== 

36,25 __ ,_ 37 50--

Kilo -
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisat., Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektı ik ildleıi tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

Adana Mersin ve havalisAca"tas ~ .. -~ ...... 
Piyasa parlafı • 
Piyasa temizi • 

1 

ı 
Klnland 37~50---, 47 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Si vah - çl~IT -
1 

1 -

1 

-
Yerli "Yemlik. 

1 • "Tohumluk. 4,50 5.50 
-

HUBUBAT 
Bujtday Kıbns 1 

• Yerli 4 

• 
Men tane ___ 

Arpa 3,25 3,30 -Fasulya 
Yulaf . ~7 ' 
Delice 
Kuş yemi -
Keten tohumn 
\ :ercimrk 
Susam ' 16 1 

U N. - - Dört yıii:ılZSalih 
.. üç • • :E ~ Dört yıldız DoA"roluk .. 

-"' tC üç ..2 c • • 
o - Simit :: fi .. 

:.ı: > Dört yıldız Cumhuriyet " "' <.> 
üç ... .. .. 
Simit .. 

. -
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

121 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pıne Scwim 

Hazır 1-+ 61 Liret 1---
Rayişmark 

Vadeli ı. 06 -3- 35 Frank (Fransız) 
Vadeli iL -4--67 

_i_l31 
---sterlin ( ingiliz J_ s-93 

Hind hazır 

Nevyork 9 63 

Adana asliye Ticaret ı 

Hakimliğinden: 

Mersinde mukim tüccardan Meh 1 

met Buğdaycının Adanada Abidin j 
paşa caddesinde tüccardan Abdül 1 

kadir Melek ve Mustafa Melek ve 1 

oıla~ı ticarethanesi alryhine ikame 
eyledıği 4 kıta l'mre muhar1er se 1 

netle alacağı olan 2119 lira 96 ku · ı 
ruşun adenıti tediyesirıden dolayı 

müddt>alcyhlerin iflasına karar ve· 

rilınesi hakkındaki davanın yapıl· 

makta olan duruşmasında : Müddei 

Dolar ( Amerika ) 1261 67 
Frank ( isvicre) ()() ()() 

Diplomalı bir eczacı 
aranıyor. 

Seyhan Kızılay 
Merkezinden 

MerkrsimiL dispanserinde diplo 
malı bir rczacı çalıştırılacak ve ay· 
da yetmiş lira ücret verilecekdir. 

Çalışmak isteyenlerin şartları 
öA-renmek üzere merkezimize müra 
caatları i an olunur. 

8-11 - 13 10828 

aleyhler namına yazılan davetiyenin 1---·---------

,.-
Pazarları 

Karataşa -., 
Otobüs 

lf<r gUo işleyen OtobU>ten 
başka. Pazar gu~leri ~yrıca digcr 
bir OtobUs işletılecektır. 

Bu Otobüs, Saat kulesi karşı
sında Çarşı Hamamı - Ulucami 
köşesinde bekleyecek ve oradan 

hareket edecektir . 

Sabahları tam saat 7 de 
50 kuruş f 

1 c. 

bul edilmiyeceği malümları olmakl 

1 • '1 Adanada hükumet caddesinde ,...--1 - -· 

Eski Orozdi bak karşısı No::85 
lv736 17 

1 ~ ____ ......___ 

Omer Başeğmez ticarethanesi 81 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediye tahsildafları için ( 6000 ) cilt makbuz bastırılmak üzere 

şartnamesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur, 
2 - ihalesi temmuzun 24 üncü pazartesi günü saat onda belediye 
daimi encümeninde yapılacaktır . 
3 - Behrr cilt makbuzun muhammen bedeli onbeş kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk hesabile ( 67) lira ( 50 ) 

kuruştur. 
5 - !etekliler ya!ırmış o!duklaıı t~minat para makbuzlarile ihale gü 

nü daimi ~ncümene, şartnameyi ve numuneyi görmek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine mü• acaafları ilan olunur. 8-13-18-23 10827 

TlJRXİ)'I! 

~IRAAiiANmsf 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfil, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: - -

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • ~ .5 .000 • 
8 • 500 4000 • • 

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

250 • 25 .. 6 250 • 
435 32.000 

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

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENİ MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifteha n 
Kaplıcası faaliyete geçf 
Banyo - Lokanta - Gazino - ote 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek iç0İ~ trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıl 1 

a 

Muhakkak ziyaret ediniz ! 

' Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarıo.d' 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesid1' 

1 :Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek, Mesane t~f 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak 1~ 

1 
Birkaç gününüzü burada geçirİ~ 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacal< 51 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak licretı 
00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilık ) 
50 lkincı baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

~ 
Büyük istifadeler görecek, memnun kalaca!<''~ 
Çiftehan r. aphcasını bugür0 haliyle bir kere görünüı 

10631 42 ./ 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenicami civarında 

T oros eczahanesidir 

··d~r 
Seyhan Marif p..tıı 
lüğündeıı : 

~ ( 

1 
Merkez !,tiklal Okulunt ıı' 

lira 96 kuruşu bedeli keşif 1 
b' 

-----------~-ıi!o!~ j tı 27 Temmuz 1939 PerŞ'.:eı' 
, saat onda ihale edilmek u 

Kayıp ınühür 

12-1-939 da namıma yazılı 
mührümü kaybettim. Bu mühürle 
hiç kimseye borcum olmadığı gibi 

bankadan başka hiç bir yerle de 
muamelem yoktur. Yenisini yazdıra 
cağımdan eskisinin hükaıü olmadığı-
nı ilan Pderim. 10845 

I eksiltmeye konulmuştur _ 1 1 
!sıeklile ıiıı % 7,5 ıer11 10 ~ ,,ıt 

zu ile birlikte ayni gün ~e ~,I 
!ayet Daimi encümeninde ~ 

_ 0ıe .r 
lunnıalaıı, keşıf ve şaıtn~ Oi'" 
mek için de hergün Kültu• ıuıı"' 
lüğüne başvurmaları ilan ° ıo-' 

8 13 lt.-2/ 

.. ,4 
-·J~ 

Umumi neşriyat mu~ 

mumaileyhin, gösteril~n adreste ol· 
madıkları ve Hata ya gitm.işle'nr 

de Hatayın neresinde ikamet ettik 
leri de malum olmadıkları beyanile 
bila teblig iade adilmiş olduğundan 
davetiyenin müddialeyhlere ilanen 

tebliğine karar verilmiş ve olsuretle 
yapılan tebligat üzerine vekilleri gel 
miş ise de vrkaletnamesi olmadıfrın· 
dan muhakemeyi bırakarak gitmiş 

olduğundan müddeialryhlerin gıya
bında muhakeme icrasına ve gıyap 
kararının vukardaki sebeplere bina 

en ilanen tebliğine ve muhakemenin 
15 eylul 939 cuma saat 10,20 tali· 
kine karar verilmiş olduğundan mu 
ayycn olan işbu günde müddealeyb 
lerin bizıat gelmesi ve yat.ut bir 
vekili ka 1uni göndermesi ve aksi 
takdirde muhakemeye bir daha ka· üzere ilan olunur. 10844 "------------·-------------...: 

Genel evlerde Maraşlı Emine 

yanında Salih kızı Emine 

Macid Giiçlıl J 
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