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BÜYÜK MiLLET MECLiSiNDE 

Hatay'ın ilhakına dair ıavi 
hanın ınüzakeresi başladı 

Dörtyol ve Payas'ın, Hatay Vilayetine bağlanacağı, 
olacağı söyleniyor Merkezin Antakya 

CEVAT AÇIKALIN'IN GAZETECİLERE BEY ANA Ti 

Ankara : 30 ( Telefonla ) - Ka. 
mutayın bugünkü toplantısında Ha· 
tayın anavatana ilhakına dair olan 
kanun projesi, muvakkat Encümenin 
tetkikinden geçmiş olduğundan mü· 
zakeresine başlanmıştır. 

Antakya : 30 - a. a. - Ana· 
dolu ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor : 

Dün Hatay Meclisinin dağılma. 

sından sonra , fevkalade murahhası 
mız Cevat Açıkalın , gazetecilere be
yanatta bulunmuş ve ezcümle de· 
mittir ki : 

Türkiye Cümhuriyeti ile dost 
Fransa hükümeti arasında imza edilen 
mukavelel~r mucibince Türk cami
asının ayrılmaz ve ayrılmamış bir 
parçası olan güzel Hatay anavatana 
avdet etmiş bulunuyor. Bu müteyem
men netice ile 20 sene bütün ruhu 
ile bu gayenin tahassülü için cansi-

SATYE 
DAVASI 

Dün üç maznun 
daha yüzleştirildi 

YIRTILAN DOSYA HAKKINDAKI 
TAHKiKAT DERiNLEŞTiRiLiYOR 

lstanbul, 30 (telefonla) - Satye 
binasının D~nizbank tarafından satın 
alınması işinde sorgu hak imi iği tara· 
fından dinlenenlerden Büker adında
ki şahidin ifadesiyle bu hadisenin 
mevkuflardan Jerane şirketi müdürü 
Meteos Temel, ve Reosürans eski 
ikinci müdürü Malik Kevkeb ve Re
asürans avukatı Adil Ôdül ifade• 
leri arasind~ mübayenet bulun · 
duğu için bugün yüzleştirildiler. Dev
let alım satım işlerindP. fesad karış
tırmak suretiyle menfaat temiı:i, res· 
mi evrakta sahtekarlık ikaı, memuri· 

perine ve fedakarane çalışmış ve 
bıı mutlu günü beklemiş olan mü· 
cahil bütün Halay ahalisinin Vekili 
olan Hatay meclisi , Halayın dört 
gözle beklediği ümniyesinin tahak· 
kuku üzerine Halayın anavatana av· 
deli mesut hadisesini , misali vatan 
perverlik sayfalarında nadir görülmüş 
heyecanlı ve seliibetle bir celsede 
verdiği kararla tesbit etmek suretile 
vazifei tarihiyesine nihayet vermiştir. 

Fevkalade murahhasımız bundan 
sonra Hatay davasında çalışanların 

başında bulunan Antalya mebusu 
Tayfur Sökmen'i hürmet ve muhab· 
betle yadetmeyi bir vazife bildiğini, 
Halayın tarihi ülküsünün tahakkuk 
ettiği bu son aylarda anavalaııa kar· 
şı muhabbetle çarpan bütün kalpleri 
kendinde tecessüm eli rmiş olan Mil· 
!et Meclisinin güzide azaları Hatay 
Mebuslarını ve Meclis Reisi Abdül-

gani Türkmen'i selamladığını , vazi
fesini yapmış olan Hatay hükumetini 
ve onun başında Antep Mebusu Ab· 
durahman Melek'i yadetmenin ken· 
disince bir zevk olduğunu söylemiş 

ve demiştir ki: 
Hatay Devlet ve Hükumetinin 

şu suretle tarihin altın yazılarla kay· 
dedeceği sayfalarına geçtikten sonra 
Hatay anavatanın bir vilayeti olacak· 
tır. Yeni Vali gelinceye kadar devair 
başında bulunanlar merkezden fev· 
kaladr murahhas vasııasiyle alacak· 
lan talimat dairesinde umuru cari
yeyi temşiyet edeceklerdir . 

Antakya : 30 - a. a. - Ana
dolu ajanşının husus! muhabiri bil· 
diriyor : 

Dörtyol ve Payas'ın Hatay Vila
yetine bağ'lanacağ'ı ve Hatay Vilayeti 
merkezinin Antakya olacağ'ı muhte· 
mel görülmektedir . 

Münakalat işlerimiz 
Münakalat vekilimiz Ali Çetin 
Kayanın bu hususdaki beyanatı 

fstinye Dok fabrikası iş vaziyeti 
ve radyo abune Ücretleri meselesi 

lslanbul : 30 (Telefonla) - Mü
nakale vekili B. Ali Çetinkaya bugün 
de t•tkiklerine devam etmittir bu ara 
da istinyeye giderek Dok fabrikasını 
gezmiştir öğ'leden sonra liman reisli· 
ğine gitmiş ve kadroları gözden ge· 
çirmişlir. B. Ali Çetinkaya bu tetkik 
leri hakkinda şunları şöylemiştir. 

Bugün lstinya Dok fabrikas nı, 
malzeme depolarını, ılokun etrafında 
bulunan arsa ve binaları tetkik ettim 
lstinye deposunda çalışan müstahde· 
min ve amelenin saat hesabı üzerine 
iş gören muvakkaten tutulmuş bir ta 

kım kimselerden ibaret olduğunu gör 
düm kanaatime göre bunların orada 
ki mesaillerini ve hayatlarını tanzim 
etmek lazımdır. Amele ve müstahde
minin soyunmaları elbise ve eşyalarını 
koymaları temizlenmeleri ve istirahat 
etmeleri için ayrı ayrı yerler bulunması 
lazımdır halen burada bu hususla hiç 

bir tedbir alınmış değildir alakadarlara 
bütün bunların temini için icabeden 
talimat verilmiştir ayni zamanda Do· 
kun daha fazla randıman verebilmesi 
için nelere ve fabrikanın takviyesi hu 

-Gerisi üçüncü sahifede-

yet vazifesini suyistimal mevzulu olan --------------- ----
bu tahkikatta bugünkü müvacehe 
12.500 liralık komisyon işiyle ala. 
kadar bulunmaktadır. 

Hazırlık tahkikatında Fındıklı· 

daki Saliye binasının Denizbank ta· 
rafından satın alınmasında muamele 
Mctcos Temelle Atıf Ödülün yardı· 
miyle ikmal edilmiş ve şirkeıten 12..500 
lirayı bunların aldığ'ı tesbit edilmiş
ti . 

Şimdi bu evrak meselesinde bir
birini tutmıyan ifadelerin telifine ça-
lışilmaktadır. 

Diğu taraftan Denizbankın bina· 
lar servisinde ki dosyanın aldırılması 
evvelce bı.nkanın bina ve yapı servisi 

şefi tarafından tanzim edilmiş olan 
4 8.938 tarihli 223.000 liralık keşif 
raporunun müsveddeleriyle birlikte 
yırhlması, bunların yerine aynı ~ube 
şefi. tarafından yazılan 269.455 liralık 
kctıf rapor.unu~ konulma~n ve bu ra
p?run ca~ı tarıhlc yani 4.8.939 tarj .. 
hıyle tanzım ve aynı şefle diQ-cr al&. 
\cah memurlar tar e hndan im-aa ve 
havelc mua_mclcleri ~aptlmaaı üzerin
d de tahkıket dcrınlcttirilmcktcdir. 

e hususta bir ehi~ vukuf tetkikat 
Bu aktadır. Tahkık_ata daha b'r kaç 
yaPm edilecetı anıa,ılmaktadır. 
gön devam 

İngiliz Hariciye nazırının mühim bir nutku 

İngiltere icabında bütün 
kuvvetini kullanacak 

''Yapacağımız ilk iş, 
taarruza karşı koymak!,, 

Londra : 30 (a.a.) - Hariciye 
nazırı Lord Halifaks, enternasyonal 
işler enstıtüsünde bu akşam söyledilti 
nutukta evve!A bir senedenberi hasıl 
olan dejtişiklikleri hatırlatmıştır: Yu· 

l
nanlstan •e Romanya')& yardJm, p 0 • 
onya ve T- k" . f ur ıye ıJe karşılıklı müda· 
88 anı•şrnaları 

Müteakib ' L . yctler a· 
1 

en, ord Halıfaks Sav· 
ır iti J zakercı . Ye yapılmakta olan mü· 

tercccfi.~ırı_? >:akında muva(fakiyct aös· 
.. uınıdi · . h e 

ru ız ar etmif ve de· 

miştir ki; 
"- Eğ'er lngiltere, teahhüllere 

girişmiş bulunuyorsa, bu daha başka 
teahhütlere de girişmeyi kabul etmi· 
ye amade olduğunu ta1ammun eder. 
Eter memleketlerin emniyet ve istik· 
IAli ortadan kalkacak olursa lngiJte· 
renin de emniyet ve isti&..J4Ji vahim 
bir tarzda tehlikeye düşer. lngillere 
enternasyonal hakkı ve nlzamt müda
faa için harbt- hazır bulunaıaktadır. 1 , 

- Ceriıi üçüncü sahifede -

' 

"' ankara elektlrlk ,ırketl önUnUn vaziyeti ... eçen Y•Omurlarda 

•• 
Universitemizde 

Talebe sayısı 

Tıp Fakültesine girmek 
için kayıtlar konacak 

!stanbul : 30 (Telefonla) - Şim
diye kadar yapılan istatistiklerden 

öğ'renildi~ine göre üniversitede talebe 
adedi her sene mühim miktarda art
maktadır. 

Bu hal bazı fakültelerde ders 
tatbikatı için müşkilati mucip o\. 

m ktadır. Bilhassa tıp fakültesinde 
bu vaziyet daha bariz bir şekilde· 
dir. 

Ünive,sile idaresi bu müşkülü 
bertaraf etmek için imkAn nisbetinde 

tedbirler aldığı gibi önümüzdeki 
ders senesinden itibaren bu fakülteye 
girecek talebenin miktarını tahdit 

etmiye karar vermiştir. Yeni şekil 
hakkında alınacak tedbirler tesbit e· 
dilmektedir. 

Bunun için talebenin ehliyeti da· 
ha esaslı bir surette tayin edilebile
ceği gibi fakülteye alınırken ayrıca 

bir de eleme imtihanına tabi tutulma· 
ları muhtemeldir. 

Adana Valisi 

Valimiz Rıza Çevik An. 
karada en11ıiyet umum 
müdürlüğü vazifesine 

başladı 

il. Ali R1<a Çed!. 

Ankara : 30 (Telefonla) - Em· 
niyel işleri umum müdürü B. Şükrü 

Sökmensüer~ln mezuniyet alması üze
rine yerine Adana valisi B~ Ali Rıza 

Çevik şehrimize gelmiş ve vazifesine 
başlamışlır. 

_Tür~sö~ü : Bay Ali Rıza Çevik'e 
yenı va_zıfesın_de de muvaffakiyetler 
temennı ederız. 

BAŞŞEH~R'DE 
SON YAGMUR 

• 

Ankaranın bir 
yağmurlardan su 

çok caddeleri 
altında kaldı 

Ankara : 30 (Telefonla) - Dün 
Ankarada çok fiddetli yağmurlar 
yajtdı. Şehrin bir çok sokakları su· 

!ar altında kaldı. 
Engin yerlerde bulunan bir çok 

evlerin bodrumlarına su girdi. Bazı 
caddelerde nakliyat iki üç saat kadar 

durdu. Bııgün yağmurlar durmuı_ v~ 
belediye sokaklarda süratle . temııh
ğe başlamıştır. 

A/mangaga lngiltere
nin verdiği muhtıra 

İngiltere, Almanya ile hiç bir 
zaman harbetmek istemez 

O ELER YAPILMAK iSTENiYOR. 
ALMANYAYLA GÖR ŞM~HTIRAYI FENA KARŞILADI 

ALMANYA 

FAKAT 

Hitler nisan 
Londra: 30 a.a. - I T -Al· 

sonlarında verdiğ'i nutukl\:tf;~:i söy· 
man deniz anlaşm_:ıs'.nı fe_s de 27 nisan 
femi• ve Alman hukumelı L d 

• . k fiyetı on -
tarihli bir muhtı(a .' 1 ~ ~y. lngiltere 
ra hükumetine bıldırmıştı, . 

1 
Al-

h .. k' . B 1• sefiri vasıtasıy e 
u umetı er ın . . deniz itilafı 

man hükumetine yenı bır. f 
akli için bir muhtıra .vermış ır~htırada 

lngiliz hükume_h :~ım:k niye· 
Almanyayı çenber ıçın 1 ga 

ld ,... karar arın · 
tinde olmadığını, a 131

• • tikliillerini 
yesi küçük devletlerın ıs 1 ·ıı -

' ·e esasen ngı e 
muhafaza olduğunu ' k. ani garan· 
renin, şarla bağlı ~lara ' y za uğra . 
. . . d 1 ti r bır taarru 

tı ettı~ı eve · . . fili bir 
dıkları takdirde, garantılerınl el d"ır 

· - yıeme: e · 
mahiyet vereceğı~ı sln illere Almanya 

Muhtıraya gore, ır di"'er ·· ı dursun, 5 
ile harp etmek şoy e · ı e nazarı 

. . k k u munsı an 
mıllellerın hu u un l · ı· Al· f 1 llg'I iZ -
itibare almak sure 'k-e memleketin ih· 
man ınünasebatını 1 1 ması esa· 

··ı kabilen tanın 
tiyaçlarının mu e . d ·na ve kuv· 

t. c"'ı aıı 
sına istinat el ırm 3 h len de arzu· . t. ve a 
vetle arzu etmış ır 
dadır. nın feshettiği 

1 ·ı Almanya ngı tere, . silahlarında 
denız 

deniz anlaş":'a.sını, f dasız bir siliih-
islikrar t~mını ve b=~ımından faydalı 
!anmayı onl~m~. Halbuki Almanya 
teliikki et'.'1e t~ 1ı'°edemiyeceği bir ta· 
lngilterenın ka ~ k önceden mü· 
kım sebebler gosterere - . . b 

d h. lüzum gormeksızın u 
şavereye fa hı etmiştir. Bununla bera-
anlaşmayı es h-
b 1 .11 e hükumeti Almanya u· er ngı er . 
k - 1. .1 bı'rlikte sağlam bır esasa ume ı ı e , ... 
müstenit açık ve katı hır anlaşmaya 
varmak imkanını tetkik etmeğe Amade 

bulunmaktadır. 
lngiltere hükümeti, bilhassa aşağı-

•daki noktalan bilmek arzusundadır, 
• 1 - Alman hükameti, böyle bir 

itilaf akdi maksadiyle ne zaman mü
zakereye girişmek arzusundadır? 

2 - Yeni ıtilafın meriyeti zama
nında onun feshi veya tadili hallerini 
derpiş edecek ve her iki tarafça mu· 
valakat edilebilecek ne gibi maddeler 
teklif etmek tasavvurundadır? 

Almanya muhtırayı fena 
karfı!adl 

Berlin: 30 a.a. - lngiliz memo. 

randomu Almaııyada fena krrşılan· 
mıştır. Gazeteler, bu memorando· 

mıın B. Hitlerin 28 nisan tarihli 

nutl uua bir c~vap teşkil et-

mekte olduğunıı beyan ve lngiltere· 

nin Almanyayı çenber içine almak 

siyasetine devam etmekte olduğunu 
iddia eylemektedirler. 

Gazetelerin başlıklarında ez· 

cümle şöyle denilmektedir. 

Geç kalını~ cevap, Almanyanın 

933 deniz itilafından vaz geçtiğinini 
tamamiyle anlamamazlık, lngilterenin 

Berline vermiş olduğu mağrurane 

nota. 

Gn. Gamlen 
Korsika'da 

Paris : 30 ( Radyo )- Franııı 
Genel Kurmay Başkanı General 

Gamlen teftiş tnrnesine çıkmış ve 

ilk olarak Korsikaya gitmiştir • 

( 
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BÜGUNKU PROGR•~ 

TÜRKiYE RADYO DIFüZlı' 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD~ 

ANKARA RADYOSU Usta Mehmed'in 
Başlıca Avrupa devletlerinin 
harp kabiliyet ve kuvvetleri 

ölümü meselesi 

Gazetemize gönderilen 
bir mektup da hadisenin 
doğruluğunu tekid ediyor 

---- Yazan ----

A. GRASSET 
" lllustraıion ,, Usta Mehmed'in ani olarak so· 

kakta öldüğünü yazmış ve o gün 
ölü eahiplerinin matbaamıza gele· 
rek, müteaddit müracaatlar vaki 
olduğu halde . belediye doktorunun 
vak'a mahalline gelmemiş olduğun · 
dan şikayet ettiklerini de ilave et

miştik. 

-il-

191i de temamile imha ve hacz 
edilmi~ olan Alman donanması müd 
hiş bir süratle yekinmekten bugün 
Almanya : Doçland tipinde (Cep zıh 
!ısı) üç zıhlıya sahipdir ki bizim zıh 
lılarımızdan daha kuvvetli ve sür 
atlidir. bundan başka Fransanın Dün 
kerk zırhlısına cevap veren 26 bin 
ton hacminde ve yeni iki zırhlısı, 50 
denizaltı gemisi vardır. Donanması· 
nın mecmuu hepsi modern gemiler 
olmak şartiyle 150,000 tondur. 

Almanyanın harp kudretini 2ös 
teren tabloyu bitirirktn şark ve ğarp 
hududlarının müstahkem hatlarla hi 
mayc edildiginide işaret etmek lazım 

dır. Fransa Majino hattının karşısın 
da vücuda getirilen Zigfirid hattı bir 
kaç ay içinde 300,000 amele kulla 
nılmak suretile yapılmıştır, Ayrıca 

şunuda ikıve edelimki, Alman top 
rakları, mükemmel bir şekilde orğa 
nize edilmiş, kuvvetli bataryalerle 
mücehhez bir müdafaa postaları şe
bekesinin himayesi altındadır. 

Binaenleyh, şu saatta Almanya 
her hangi bir komşusuna en müdhiş 
ani bir tecavüze hazır korkunç bir 
harp makinesine sahipdir. Fakat bu 
nu söyledikten sonra şimdide Alman 
yanın yukarıda söyledigimiı üç sua 
la [bu ani hücum bir netice verme· 
digi taktirde] nasıl cevap verebilece 
gini gözden g çirelim : 

Kendikendine kafi gelmek - normal 

zemanlarda, Almanya, 1938 yılına 
gelinceye kadar kendesine lazım o 
lan buğdayın yüzde yetmiş, sekseni. 
ni bizzat istihsal etmekte idi. hubu· 
bat bakımından fakir olan Bohemya 
ve Avusturyanın ilhakı, köylüleri fab 
rikalara hücum ettiren kesif silahlan 
ma faaliyeti. bu vaziyeti büsbütün 
güçleştirerek ve Almanyayı hariçten 
buğday idhaline daha fazla mühtaç 
edecrktir. binaenaleyh Almanya, bu 
gün zaten mevcud olan tekayyüda 
ta ve buğday stok !arına rağmen baş 
layacağı harbe 1917 de olduğu gi 
bi ekmek vesikasile girtcektir. 

imal - Alman demir endüstri· 

si çok kuvvetlidir. Alman fabrikala 
rı 1938 de 25 milyon ton çelik İş 

, !emiştir. Bu mikdar lngiliz ve Fran 
sız fabı ikalarının mecmu imalatından 
fazladır. Çekoslavakya fabrıkaları 
nın iltihakından sonra ise 
Alman demir imalatı her halde 
beşde bir nisbetinde daha fazlalaş

dığı şüphesizdir. 

Bol miktarda ağaça da sahip
tir, Bilhassa Çekoslovak ormanları 
nı da istediği gibi işletmek imkanı· 
na kavuştuktan sonra .. 

Fakat bu kafi değildir. Silah. 
mühimmat, tayyare, tank ve elbise 
yapmak için daha bir çok diğer ilk 
maddelere mutlak surette ihtiyaç 
vardır. Halbuki, Almanya bu mad. 
delerden bir çoğu için temamile 
yabancı memleketlere mühtaçtır. 

Meseli : Demir? Almanyanın 
bugünkü demir ,endüstrisi istihsa. 
)atını muhafaza edebilmek için se· 
nede 30, 45 milyon demire ihtiyacı 
vardır. 

Filhakika Avusturyanın 4 mil· 
yon, Südetlerin de hemen hemen 
ayni miktarda olan demir istihsala. 
tının ilivesile Alman demir ocakları 

kendisine senede 12 milyon ton 
demir vermektedir. Binaenaleyh, 
Almanya, her sene har çten yirmi 
milyon ton demir idhaline mecbur. 

dur. 

Nikel? temamile hariçten ge 
lir. Bakıra gelince : Yestfali ve Saks 
miden ocaktarının istibsalatı Alman 
yanın bu midene olan ihtiyacının 
yarısını ancak karşılayabilmekte 
dir. 

Çinko ve kurşun için de vaziyet 
aynidir. Üç senedenberi toplanan 
160,000 tonluk arsinik stokına rağ· 
men bir harp zuhurunda Almanya 
bu madde hususunda da sıkıntıya 
düşecektir. 

Almanlar yeni bir elektroliz u· 
sulile boksitsiz alüminyüm istihsa· 
line muvaffak olmuşlardır, r akat bu 
usulün de Almanyanın ihtiyacına ki 
fi gelmediğini, Romen boksitlerini 
ele ıeçirmek hususunda sarfettiği 
mesaiye bakarak görmek mümkün· 
dür. 

Stoklara rağmen manganez ve 
pirit ihtiyacı krndisini göstermekte 
gecikmiyecektir. 

Buna mukabil Alman kimyager· 
)eri sentetik azot yapmağa muvaf· 1 

fak olmuşlardır. Bu suretle Almayna 
haricin nitratına mühtaç olmaktan 
kurtulmuştur. 

Kükürt, asit kloridrik, kafur ru. 
hu ve asid sülfürik hususunda da 
ayni şekilde haricin elinden kurtul· 

muştur. 

Bugün Belediye reis '.vekili im· 
zasile aldığimız bir mektupta bu 
hadisenin temamile asılsız olduğu 
bildirilmektedir, Ne kadar garip bir 
tesadüftür ki hemen ayni saatta, o 
gün hadiseye bizzat şahit olan ta 
nınmış ve sözlerine temamile linan· 
mamız icap eden bir zattan da ha· 
disenin doğruluğunu ve belediye dok
torunun hakikaten mütcaddid müra 
caatlar vukua geldiği halde vak'a 
mahalline ancak bir saattan fazla 
bir tehirle ~geldiğini tekid etmek 
tedir. Bu zatın imzası ev aşağıya ay· 
nen koyduğumuz mektubunun aslı 
idaıehancmizde mahfuzdur. 

işte Belediyenin Tekzibi 

, Türksözü Gazetesi mes'ul müdür· 
lüğüne - Adana 

Gazetenizin 29/6/939 tarih ve 
4468 sayılı nüshasının ikinci sahife. 
sinin beşinci sütununda Usta Meh 
medin ö 1 Ü m Ü başlığı al-
tındaki zazınızda Belediyeye 

telefon edildiği halde beledi -
ye doktorunun ancak bir saat son· 
ra hadise mahalline geldiği denil· 
mekte ise de; Belediyenin devam 
saati olan 7 de daireye gelen ve 
kendisinin o dakikaya kadar hiç 
bir şeyden hab~ri olmayan Başta 
bib Halim Erguna Belediyenin ves· 
tiyeri Bekir tarafından bir şahsın 
tahtalı cami yakınındaki yoldan 
geçtiği sırada düşerek öldüğü bil 
dirilmesi üzerine derhal ölü otomo 
biline binerek vak'a mahalline gitmiş 
ve hükümet doktoru henüz gelme 
miş olmasından dolayı tıbbi muaye 
nesini yaparak defnine ruhsat ver 
miştir. 

rım. 

Keyfiyeti _tevzihan beyan ede-

Belediue Reis Vekili 

H. Ataş 

iştede idarehanemize 
gönderilen mektup 

Türksözü Gazetesi 
ne - Adana 

Müdürlüğü· 

Petrola gelince : Ou hususta 
Almanya büyük bir müşkilat '. için 1 Dairemiz memurlarından Hikmet 
dedir. Sulh zamanında yedi milyon Tuganın babası olan Usta Mehme
ton petrola ihtiyacı oldugu halde din ölümü hakkında sayın gazete 
Alman petrol ku:-uları ancak sene· ' nizin 29-6-939 tarihli nushasında 
de 300,000 ton istihsal etmektedir, verilen malumat hakikate temamen 
Buna, Alman sanayiinin miden kö- uygundur. 

mürü katranından istihsal ettiği bi Hadise dairemizin pek yakının· 

Malatya fabrikası Yreni 
tip imalata başladı 

Bu milli müessesemiz kadın ve erkekler için 
fevkalade güzel yazlık kumaşlar çıkardı 

Taknlk ve imalat bakımından, •ehrlmlzdekl Malatya Bez ve 
iplik fabrikası günden gUne tekamuı etmekte va lf hacmini 

genlflatmektedlr. Bu mllll mU· 1 1 
essesemlz bu yıl yani tıp yaz- M . . . .., } . 
ilk kuma,ıar imal atmlf ve anısa ogretmen erı 
bunları piyasaya çıkarmıflır. • • , 

Bu kumaşlar çok zarif ve çok şehr1m1ze geJıyor 
sağlamdır. Gerek kadınların ve ge 
rekse erkeklerin zevkine uygun olan 
bu yazlık kumaşlya aynı zamanda 

:da ucuz bir fiyatla satılmaktadır. 
Bu kumaşlardan zarif bir elbiseyi 
14 - 16 liraya mal etmek kabildir. 

Bir buçuk yıldanberi sessiz se· 
dasız bir halde faaliyet gösteren bu 
milli müessesenin çalışmalarından 

çok müsbet neticeler elde edilmiş 

olduğunu görmekteyiz. 
Bu fabrikamızın çalışma hayatı· 

nı ayrıca bir tetkik mevzuu yapa· 
cağız. 

Eski sıtma mücadele 
dairesi binası 

Adana hususi muhasebe tahsil 
ve tahakkuk şubesi, sıtma mücade· 
lesinin oturduğu eski binaya nak · 
)etmektedir. Oranın taşınmasına bu 
gün başlanacaktır. 

Feke Tapu Memuru 

Feke tapu memuru iken yeni 
kadro dolayısiyle açıkta kalan Bay 
Tahsin Akkaşın Tuncelinin Ovacık 
kazası tapu memurluğuna tayin 

edilmiştir. \ 

Hususi ınuhasebe müdürü 
1 

Evvelce mezuniyet istedigini yaz 

Öğrendiğimize göre, Manisa 
öğretmenlerinden müteşekkil 33 ki 
şilik bir grup memleket içinde muh· 
telif mevzuda tetkiklere çıkmış · 

(ardır. 

Bu grup 12 temmuzda da şeh
rimize geiecektir, 

Maarif müdürlüğü öğretmenle· 
rin bölgemizde yapacakları tetkik 
seyahatına ait bir program hazırla· 

maktadırlar. 

Verilen mezuniyetler 

Şehrimiz ilk tedrisat müfetıtiş · 
!erinden Bay Cevad Esen ve müze 
katibi Bay Mehmet Yaylalıya birer 
ay mezuniyet verilmiftir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı geçmiştir , En 
çok sıcak 35 dereceye kadar yük· 

selmiş tir, Ufuklar kesif sisli , gece 
rüzgarsız ve sıkıntılı geçmiştir , 

Ticaret okulu Müdürü 

CUMATESI - 1/7/931 

13,30 Program 
13.35 Türk müziği 1- • · · 

- Rast peşrevi. 2 - Nuri tıl' 
Rast şarkı - Hailim bir naslı l 
3 - Sadi Hoşses - Rast şa~ 
Ela gözlüm. 4 - , • • • • • • 
Rast şarkı - Çalıma bak efcd• 
Kazım Uz - Bayatiaraban şı~ 
.Ayrılık nekadar acı. 6 - J-liil 
Fahri - Tahir şarkı - Uzakd•" 
dı ıreçdi. 

14.00 Memleket saat ayarı, 1 

ve meteoroloji haberleri. 
14.10 - 15.30 Müzik (DaP5 

ziği - Pi.) 
18.30 Program 
18.35 Müzik (Bir uvertür ' 
18.45 Müzik (Küçük Orkestr· 

Şef: Necip Aşkın) 1 - Eıııııı' 
Kalman - Hollandalı kadın opel' 
den (potpuri) 2- ]. Strauss ...- ' 
hikayeleri (Vals) 

19.15 Türk müziği (ince s~1 

Jı) 

20.00 Memleket saat ayarı, 1 

ve meteoroloji haberleri. 
20.10 Neşeli plaklar - R· 

20.15 Türk müziği 1 - . · 
- Hicaz peşrevi. 2 - Refik fı~ 
- Hicaz şarkı - Mahmur ufu~ 
batan gün. 3 - Melek Hiç - ~ 
şarkı - Çıkmadın bir la haa k•

1 den. 4 - Lemi - Hicaz şar 
Severim hep güzeli senden ese' 
5 - Şemsettin Ziya - Hicaı İ 
- Ne babtımdır ne yari bir • 
dır. 

20. 35 Türk müziği {Halk ıiirl 
ri) 

20.50 Konuşma (Dış p91iti~' 
diseleri) 

21.05 Temsil 
22.00 Haftalık posta kutuS~ 

nebi dillerde) 
22.30 Mizik (Operet seleksY~ 

rı - Pi.) 
23.00 Son ajans bıbearl r, 1J 

esham tahvilal, kambiyo - " 
borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (Cazband) p,I) 
23.55- 24 Yarınki progratıl 

dığımız, şehrimiz hususi muhasebe J 

müdürü Bay Hasan Güler, iki aylık 
bir mezuniyetini bugünden itibaren 
kullanmağa başlayacaktır. Hususi mu 
hasebe müdür vekaleti vazifesini va. 
rldat müdürü Bay Sırrı görecektir. 

Şehrimiz Ticaret okulu Direktörü 
Bay Sami Oskay bir ay mezuniyet '---·----....., ....... ---

da vaki oldu. Bir Ptolis memuru, Şah· 
sen ben ve dairemizden diğer bir 
arka iaş Belediye hekimliğine kısa 
fasılalarla telefon etmemize ve ay
rıca bir kaç çocuk !göndermemize 
rağmen cenaze sokak ortasında bir 
Raatden fazla yatdı kaldı. 

Bu gibi vak'alarda acil bir mü· 
dahelenin hastaya hayat, aileye ba 
ba cemiyete bir vatandaş kazandır· 
ması ne kadar muhtemel idi ise, me 
deni bir beldenin kaldırımları üstün
de her hangi bir ölünün, etrafına 
toplanan yüzlerce kişinin nazarları 
önünde yardımsız ve müdahalesiz 
s~atlerce yatıp kalması da herhalde 
bizler için yüz kızartıcı bir vaziyet· 
dir . 

Kıymetli ikazınız dolayısile şük· 
ranlArımı ve bilvesile hürm,~tlerimi 
takdim ederim. 

almak için Vekalete 
bulunmuşlur. 

müracaatta 

Ziraat memurlarına 
hayvan yeın, bedeli 

Ziraat vekaleti, ziraat muallim· 
)erine, mücadele teknisiyenlerine ve 

pamuk kontrol memurlarına hayvan 
yem bedeli verilmesi hakkında bir 
kanun proiesi hazırlamıştır. Vekalet 

projenin hazırlanmasını mucip sebep 
fer layihasında şöyle demektedir . 
" Vazifeleri icabı daimi surette me

muriyet mıntakalarında ve lüzumu 
halinde memuriyet mıntakaları dı

şında seyyar olarak istihdam edilen 
ziraat muallimlerinin ziraat müca 
dde başteksiyen ve teknisiyenlerin 
ve pamuk kontrol memurlarının 
harcirah kararnamesine göre öden· 
mektedir. Bunların tedaıik ede 
cekleri hayvanlar için yembedeli 
verilmesi bu memurları seyar bir 

hale getirecek ve ayni zamaod• 

cirah ve diğer masraflard ıı ti 
ruf temin edecektir. 

P . .. . t .Jlil 
roıeye gore, zıraa mu• . 

rinin ziraat mücadele beştekni!', 
ve teknisiyenlerinin, pamuk kol' 

memurlarının vazifeleri icabı te<' 
h "' kine mecbur bulundukları aY 

için ayda on liraya kadar yeıf' 
deli verilecektir. Mezun bulun•~ 
mezuniyetlerinin üç aydan fi~ 
için ve hayvanları elden çıkar,ı' 
yenisini tedarik edilinceye kıd•~ 
bedeli verilmiyecektir. Yem bt .f 
rinden hiç bir vergi kesilmiyeC 

Hususi 
memurları 

1 

Ayni tarihte tayyare fabrikaları 
da lngiliz ve Fransız tayyare fab· 
rikalarından daha çok imal etmekte 
idi 

Yalnız göze çok çarpan bu 
müşahedeler, Almanyanın garp imi· 
)atına lüzumlu olan ilk maddelerden 
hemen hiç birisine sahip olmadığını 
ve bu maddeleri yabancı memle· 
ketlerden idhale mecbur olduğunu 
görmeğe mani teşkil etmektedir. 

milyon ton sentetik mevaddı mür ,----------------------------------------
teile de ilave edilebilir . 

1 
_ 

Şehrimiz Hususi Muhascb:f 
ridat ı<.atiplerinden Bayan J-1 f 
Kozan ile Sicil memurlarınd•;,r 
Duan Ôzpamukçunun maaş 
birer miktar zam yapılmı:_:; 

·nd' 
fata satılmıştır. Meseli, içlcrı~ 

Almanya kömür itibarile çok 
zengindir. Senede 250 milyon ton 
miden )(ömürü istihsal eder ki, bu 

·miktar kendi ocaklarını idareye bol 
bol kafi geldiğilgibi teknisyenleri· 
nin rüyasını gördükleri kimya har· 
bini kazanmak için lüzumlu olan ze· 
hirli gazları da imale bol bol ye

tişir. 

Bu vaziyeti öğrendikten sonra ı PARIS -, Napolyon'un ge-
Berlinin Romen petrollarına yak· MEKTU~ ~~nlerde bulunan 
!aşmak hususunda harcadığı gay- • d / mektubunun, 
retler daha iyi anlaşılmaktadır. Fil ~ · ı 0 

g u n ~ . metin o n satırı 
hakika senede 8- 10 milyon ton 1 e geçmemıştır. Ancak, bu kısa 
petrol istihsal eden Romanya, Al· mektuplar. Napolyon'a dair hatıra. 
manyaya, sulh zamanında hariçten lar arasında en büyük nedretler· 

satın almağa mecbur olduğu 4 veya dendir. 
5 milyon ton petrolu satabilir. Fa· 
kat şurasını nazar dikkatten uzak 
tutmamak lazımdır ki : Harpte pet 
rol istiblikini sulh zamanındakinin 
üç misline yükselmektedir, 

- Sonu var -

Bu mektuplar büyük bir mah-

remiyetin ifadesi olduğundan, hep· 
sini de Napolyoo kendi eliyle yaz· 
mıştır; bunların metinleri, Napol)'on' 
un, Josephine de Reauhornaist'en 

Napolyon'un Mektupları 
ayrılmasından duyduğu ıstırabı unut 
mak maksaJile başladığı ve bugü 
ne kadar bilinmiyen bir aşk ma 
cerasını ifşa etmektedir. 

Bu aile arşivinde bulunmuş olan 
bu m·ktuplar, bizzat sevgiliye de· 
ğil, Napolyon'un kız kardeşi Pren· 
ses Pauline Borgheseye yazılmıştır. 
Napolyon'un kız kardeşi, karısından 

ayııldıktan sonra ağabeysini teselli 
etmeğe çalışşıın ve aslen bir lıaı . 

yan olan madam de Mathis ile onu 
tanıştırmıştır. 

Bu mektuplar, sevgilisinin so· 
ğukluğundan. bitmez tükenmez kap. 
rislerinden kız kardeşine şikayet e. 
den, sükunet içinde bir saadet vo 
hakiki bir şefkat arıyan Napolyon' 
un hislerine tercüman olmakta· 
dır. 

Bu mektuplar arasında en ente· 
resan olanı tabiatiyle en yüksek fi 

kaç satırlık bir mektuba 26. ~ 
rank verilmiştir. Üç aa tırlılc 11~ 
mektup 10.000 franga, altı 5,~; 
bir mektubu 16,000 lran~a, j3, 

altı ntırlık bir mektubu ıse 

franga satılmıştır. ~ 
ıcı~r 

Napolyon'un bu kısa rrıe yl' 
rına verilen yarım milyonun ıri 
sından fazlasını bir lngiliı ıco 
yoncusu ödemiştir. ~f 

Slll°ıu 
Dovçe Algımayne · 

-
in 

i 

d• 



---------------------------------------------

İngiltere icabında bütün 
kuvvetini kullanacak 

''Yapacağımız ilk iş, 
taarruza karşı koymak!,, 

- Birinci sahifeden artan -

Mllll ~ mUdafaa eahaaında 
yapılan gayretler 

Lord Halifaks, sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

Amerika'nın 
bitarafhğı 

Bitaraflık kanununun ta
mamiyle ortadan kalk

maşı reddedildi 

AMERİKA MUHTEMEL BİR 
1 IARBE GİRMEKTEN ÇE
KlijECEK Ml ·~ 

Macaristanda umumi af 
ilan olundu 

Budapeşte : 30 - a. a. - Kar· 
patlaralh Ukranyasının Macaristana 
ilhakı hakkındaki kanunun Macar 
parlamentosu tarafından kabulü mü 
nasebetiyfe Naip umumi af ilan et
miştir. Bu af, hiç bir milliyet ve ırk 
farkı olmaksızın bu topraklarda 
milliyet veya siyasi gerginlik işle 
rile alakadar bütün mahkumiyet 1 

!erle henüz intaç edilmemiş davalara 
1 

ve zan altında bulunanlara şamildir. 1 

. En büyük sergüze~tler .... 

Asri 
Görülmemiş maceralar şaheseri .... 

sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

Ömrünüzde duyınadtğımz heyecanı, tatmak, akıllara durgünlük veren bin 
bir çeşit sergüzeştleri görmek için mutlaka en büyük macera Ytldızı 

( Kenmaynard ) ın yarattığı 

( Esrarengiz Dağ ) 
Misilsiz es~rini görünüz. 30 büyük kısım tekmili birden 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğretmi!n ve Talebelere 20 kuruş 
Duhuliye 15 " " " " 10 kuruştur , 
DiKKAT : - Sinema dahili Vantilatörler ve hususi tertibatla 

serinleştirilmektedir 

"- Milli Müdafaa hususunda 
sarfetmekte olduğumuz gayretin bu
güne kadar emsali görüJmemiştir. De· 
niz ve hava kuvvetlerimize artık mey
dan okunuJamaz. Ordu, henüz küçük 
olmakla beraber gl:rek bizzat kendi 
hüriyetimizi ve gerek diğer milletle
rin hüriyetini müdafaa kudretini hıı. 
izdir. Fakat bunlar ancak, taarruza 
karşı harekete getiriJecektır ve İngil
tere yeni bir taarruz takdirinde gi
rişmiş olduğu teahhütleri yerine ge· 
tirmek üzere kuvvetlerinin tamamını 
kullannnya katiycın azmet • 
mis bulunuyor. 

bir tarafa bırakılacak olursa mual· 
lakta bulunan meseleler kolaylıkla 
halledilebilir • Bugünkü silahlanma 
gayretleri umumi kaynakların inki
şafına sarfedilse milletlerde herke· 
~in nefine olarak müşterek çalışma 
arzusu uyanır ve milletler gerek 
siyasi mutalebab , gerek iktisadi 
müşkülatı bem enternasyonal sahada 
hem de müstemleke sahasında kati 1 

muvaffakıyet ihtimallerile müzakere 1 

etmek vaziyetinde bulunabilirler. 1 

Vaşington: 30 (Radyo) - Ame 
·rikada , bitaraflık kanununun reye 
konulması celsesi tehir edilmiştir, 
Bugün bunun neticelenmesi pek 
muhtemeldir. 

İzmir vilayetinde yol 
seferberligi başlıyor 

10773 
Telefon Asri 250 1 

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

Enternas~onal feJsefeJeı i bizimki· 
ne uymuyan memleketlerde İngiltere
nin hareketine dair yapılan tefsirler 
yanlıştır. Bu tefsirleri yapanlar da 
bunu pekilA bilil.orlar. 

0 iftira ve zorbalık önUnde 
boy1U1 eamıyecaıızı" 

Bunu lngiltere pekala görüyür 
ve keza daha uzak yerlerde bulu 
nan vatandaşlarımıza karşı yapılan 
hareketleri de görüyoruz. f ngiltere 
ne iftiralar ne de zorbolıklar önün· 
de boyun eğmiyecektir. 

Büyük Biritanya milletine kar$& 
yapılacak her hareket, hu meydan 
okuma onu daha ziyade bir· 
leştirir ve onun azmini bir kat daha 
artırır. lngiliz milleti, eski prensip
lerinden katiyen vazgeçmiyecekitr. 
Buna karar vermiştir, 

Evvela tecavzün yolunu kesmi 
ye azmetmiş bulunuyoruz. Bunun 
içindir ki, müıterek tehlikeye karşı 
koymak için diğer milletlere ilti 
hak ettik. 

0 Almanya kendi kendini 
çepbar.Hyor 

Bizim bu hattı hareketimiz 
Alm<!oyanın ve ltalyanın Çem

ber içine alınması suretinde tefsir 
edildi. Şunu kaydederim ki, Alman
ya bizzat kendi kendisini tecrit et· 
mektedir, Bunu, ekonomi sahasında 
otarşi, siyaset sahasında endişeler 
uyandıran hareket hattı ve kültür 
sahasında da ırkçılı~ı ile yapmakta-

dır. Almanyanın bu infirat vaziye
tinin devam edip etmem~si Alman 
yanın kendi elindedir. Çünkü iş bir 
liği siyasetiyle her an buna nihayet 
vermek mümkündür .• 

" Hayat sahası ,. meselesi yeni 
topraklar ilhakı suretile halledile
mez. Bu mesele, ancak, daha kiya· 
setli dahili bir nizam ile ve harici 
münasehetlerin iyi)eştirilmesile hal· 
!edilebilir • Komşuların istiklalini 
ortadan kaldırmak tamamile aksi 
bir netice ver:r . Bu yolda , tatbik 
olunacak, .. Hayat sahası " nı biz 
reddediyoruz . 

Silahlanma maeratları bafka 
lf iare •arfedllseydl 

f 
Bu suretle ne Almanya ' ne de 

talyanın k d' . . 
1 

en 1 emnıyetlerı için kork 

b~a ar~na mal:ial kalmaz.Fakat böyle 'ı 
ır rnılletle · , ' 

d 
r camıası ne Kuvvet ne ı 

e ıorbal k k k • bir alern .. ı . oı usu içinde yaşıyan t 
U ~ıe~ınc kurulamaz. 

. rnumı l:>ır I 
ıstenildiği ' d . an aşmaya varılmak 
b .. 1 ı dıa ol E oy e bir ani unamaz . ğer 

aşrna h h rının azaltılmaai 1 arp azırlıkla · 

K Y e garant' d'I uvvet nazari"e . h ı e ı emez. 
, il er t"' I"' 

·olunu ka ar v .. ur u anlaşma 

Muhariplere gönderilecek silah· 
!ara ambargo konmasmı derpiş 
eden ve Reisicumhura bazı selahi
yetlcr veren proje üzerinde de ehem 
mizetle durulmaktadır. Si}asi maha· 
fılde söylendiğine göre, Amerika, 
muhtemel bir harbe kirmekten çe
kinmeğe doğru mütemayildir. Hü
kumet mahafili Blom projesinin ka
bulünü ümit etmektedir. 

·----------..... ------------------------------------------Kelimenin tam ınanasile mUkemınel ve çok gtlzal bir film 
görmek Uzerc 

MUstemleke siyasetinin nihai 1 

hedefi ı 
Müstemlekeler artık bugün mün 

hasıran zenginlik kaynağı ve iskan 
1 

mıntakaları olarak telakki ediyorlar. 
Mukaddes medenileştirmek vazife 

si., fıkri galebe çalmıştır, Her türlü 
müstemleke siyasetinin nihai hedefi 1 

muhtar bir hükümet olmalıdır , 1 

Y akm veya uzak hedd alakadar 
1 

milletlerin kendi işler ini bizzat lcen 
di)eri görebilecek iktidarda oldukla· ' 
rına nazaran bu olmalıdır. 

Bu hususta milletler anlaşınca , 
müstemleke toprakları dünya zen 
ginliklerinin müştereken işf etilme· 
siue gittikçe artan bir kuvetle hiz 
met edebilir. Ve bu takdirde ıiyasi 
cihetten olduğu gibi ekonomik cihet 
ten de daha ileri gitmeğe ve açık 
kapı prensibi de dahil olmak üzere 
bugiin manda altında bulunan top-

Vaşington: 30 a.~. - Mümes
siller meclisi, bitaraflı .< kanununu 
temamiyle ortadan kaldırmak hak 
kındaki ailen teklifini 68 reye karşı 
195 rey ile reddetmiştir. 

Münakalat 
işlerimiz 

- Birinci sahifeden artan - ' 

raklarda tatbik olunan prensipleri susunda hangi braşlara ihtiyaç oldu 
genişletmiye amade olacağız. , ğunu öğrenmiş bulunuyorum, 

Zihniyet deOlfllrmek ıaızım 

Fakat, milletler cidden bir hal 
tarzına varmayı arzu etmezlerse 

' 
muzakereler eyilikten ziyade fena· 
lık yapar . Sözcüleri dost bir mem 
leketi takbih eden ve lngiliz siya
setine karşı çirkin jftiralar yayan 
memleketlerle müzakere imkanı yok 
tur. Eğer bu zihniyetin yerine baş· 
ka bir şey kaim olursa , İngiliz hü
kfiıneti, digerlerile işbirliği edeıek 
bugünkü siyasi ve ikıisadi emni· 
yctsizliğe bir nihayet vermek çare
sini araştırmak hususunda elinden 
geleni yapmaya hazırdır . 

Lort Halifaks milletler cemiye 
tinin muvaffakiyetsizlıği sebeplerini 
tetkik ettikten sonra sözlerine şöyle 
devam eylemiştir. 

Teşekkül etmekte olan mınt,.ka 
vl anlaşmalar sistemi belki de daha 
ıyi bir sistemin tohumuılU atacaktır 
İngiliz siyaseti yanyana giden iki e 

Ahnacak tedblrıer 

Ameıenin çalışma tarzının is!ahı 
ve fabrikadan daha fazla randıman 

alınması için icabeden her şeyi yapa
cağıı. Dokların alt tabakalarında ba
zı aksamın degiştirilmesi zarureti var 
dır bunun için de 200 bin liralık bir 
para harcanması icabelmeklcdir. Ala 
kalılara bu cihetin tetkik ve temini 
için eınirler verdim gerek İslinye gu 
rubunda ve gerekse Haliç havuz ve 
fabikalarda memur müstahdemin ve 
amelenin sıhhi duıumlariylc de meşgul 
oldum yapılan tetkiklerde devlet de
miryollaıı ve limanları işletme idare
lerinde çalışmalar için bir hastane in 

1 
şasına zaruret bulunduğu kanaatindeyim 
Denizyolları Vi! lınıanlan idareleı inin 
yeni kadrolarını bugun son defa göz 
den geçirerek muamelesini tekemmül 
ettirecegim yeni kadı olar 1 temmuz· 
dan itibaren tatbike başlanacaktır. 

Radyo l•lerl 

• 1 

lzmir : 30 -a.a.- İzmir valisi tet 
kikatı neticesinde vilayetin bütün 
kaza ve köylerinde yol seferberliği 
yrpılmasına karar vermiş bu husus 
ta bütün kaymakamlarla nahiye mü 
dürlerine bir tamim gönderilınıştir. 
B~. kara~ n~zaran Lütün köyler yol 
mukellefıyetıne tabi tutulmakta k'. 
lüler de kanunda tasrif edilen vazi~y 
feleriyle irtibatını temin etmektedir 

'( ~rşovada deniz günü 
ıçın yapılan merasim 

.. yar~ova : 30 (Radyo) - Deniz 
gun~ munasebetile burada büyük te 
z~~u.ra~ !apılmıştır. Merasim 50,000 
kışı ıştı.rak etıniştı. Eski muharipler 
ve denız birliği murahhasları da tö 
r~nde bulunmuşlardır. Polonya de 
nız kumandarıı Kronoski bir n t k 1 .. u u 
soyfemi~, Polonyanın Baltık d .. enızın 

den hiç bir suretle ayrılamıyacağını 
anlatmıştır. Bando Almanya ale h. , 
d k' "R y 

10 
e ı ota,, şaı kısmı çalmıstır. 

KARATAŞ 
PLAJ 1 

AÇ LDI sasa ~~ya~'.' b.i.ri zorbal~~a karşı koy ı 
mak ıkıncısı duoyaya musbet bir ya 
pıcılık ve sulhç1Jluk eseri temin ey 
!emek kani olursak ki diğerlerinin de 
düşüncderi bizim düşüncelerimiz gi 
bidir o nman müstemlekeler iptidai 
maddeler ticaret maniaları hayat sa 
hası ve silahların tahdidi meseleleri 
ni tetkik edebiliriz 

Münakale vekilimiz bundan son 
ra rac.ıyo programlarmın genişletil
mes radyo abone ücretlerinin indiri 
]ip indirilmiyecegi hakkında vaki o 
lan suallere de şu cevapları vermiş 
tir. Bu sene daha çok rahat 

Programlar mütahassıs ve sela edecek daha iyi yıyecek ı 

Belediye buzu 
Belediye buzunun beher kilo 

su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku· 
ruşıt satılmaktadır. Bu fiattan faz
la satmak isteyen buz bayileri hak· 
kında takibatta bulunulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü
racaat etmelerirıi sayın halkımızı,.. 

menfaatleri icabından olduğunu bır 
kere daha ilan ederim. 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

. . . daha mükemmel ejle 
hıyeth bır heyet tarafmdan hazırlan necekalnlz 

maktadır, Şimdilik daha fazla geniş,= ·---------! 
letilmesine lüzum görmüyoruz abone 

1 

ücretlerinin tenzili işine gelince şirn 
dilik bunu da yapamayacağız çünkü Adana Belediye Riyase-
radyo idaresinin abonelerinden tah l tinden ~ 
sil ettiği para zaten pek azdır. Mem 
leketimizde 300 kişiye bir radyo 
makinesi isabet etmektedir. Halbu· 
ki Romanya'da 'ıO, Yoguslavya,da 
200 kişi bir radyo sahibidir. Mem 
leketimizin geniş ve dağnık olması 
bir çok yerlerde elektrik tesisatı bu 
lunmaması radyodan istifade imkanla 
rmı ezaltiyor varidat arttığı zaman 

' ilk işimiz abone fiatlarmı indirmek 
olacaktır. Halka kolaylık olmak üze 
re radyo abone bedelinin iki taksit 
te alınması i~ini de tetkik ettirime 

Belediye zabıta memurlaıı için 
otuz çift fotin yaptırılacaktır. 

F otinlerin muhammen bedeli altı 

liradır. 
ihalesi temmuzun üçüncü pazar· 

tesi günü saı:tt onda belediye encü
men inde yapılacaktır. 

Nüm une ve şartnamesi yazı işleri 
müdürlüğündedir. Arzu edenler her 
giin oradan görebilirler. 

fstek !ilerin mezkilr gün ve saat
te belediye encümenine müracaatla-
rı ilan olunur. 10774 

BU AKŞAM 

YAZLIK Sinemaya 
Ged iniz ve Beyaz Perdenin cinsi cazibesi en fazla olan yıldızı 

Oolores Del Rio 
ite Büyük Karakter Artist 

:( p E T E R L O R E ) 
Tarafından Yaratılan Fransızca Sözlü 

Düşman 
Maskesi Altında 

BUyllk Bir A•k va Emsalsiz Casusluk FUmlnl OörUnUz 

İki saat çok heyecanlı, meraklı \'C sizi . Başından ~onuna kadar tesiri 
altında bırakacak müstesna bir fılt'rı seyretmış olacaksınız 

ilaveten : Renkli nefis bir ( SILLI SENFONi ) 

ve istediğinizi bulabilirsiniz. Program Saat 9 da Başlar · · · 10994 
Sinema Akşam saat 6 dan itibaren açıktır Temiz Blifesinden istifade eder 1 

y ~~i çıkan kanilr. v~ nizamlar ı 

---
Orman İşletme Talimatnamesi 

- Dünden artan -

Madde 14 _ Me-nurların ve müstahde~le~in. ücretlerine a,_ ameleye 
·ı k · ı e kesme ve taşıma vesaır ıstıhkak bedellerıne b, te· 

verı ece yevmıye er ' · · ·ı· · d · b harcırah vesair masraflara da c, servısı adı verı ır. 
sısat ve emır aş . 

H da 
b her hafta nihayetınde ve c, masrafı da vukuuna 

a, er ay sonun • 
göre tediye olunur. . . . 

r 1 t 
· nasraf servisi için revır veznesınde 500 lıraya kadar pa· 

ş e ınenın c, ı . . . . . 

b 1 d 1 b:ı·r 
3 

ve b servislerının tedıyesı tahakkuk eden mebalığ 
ra u un uru a ı ı . , 1 

· · h kk k "ktarında ve tediye zamanında bankadan vezneye para 
ıçırı ta a u mı . . ·~ . 

1 k t d
. t vezneden icra olunabılır. Vezneye alınacak mebalıg çıft 

a ınara e ıya . . . . . 
· 

1 
b" m·u·teaddit çeki~ tahsıl olunur. Ve muhasıp ıkıncı derece~ 

ımza ı ır veya 
de imza eder. . 
. M dd 15 _ işletme revirinin kasa, yevmıye, muhabere, kopya ve 

a ed ft ·
01
·n noterlikçe tasdik edilmiş olması şarttır. 

muvazene e erı 
M dd 16 - Satış bedelleri vesair ha~ılat ya doğrudan değruya vez-

a ez· ~t Bankası vasıtasile tahsil edilir. 
nece veya ııa.. ~ . . 

M dd ı 7 _ işletme revirinde hesap ve muamelata aıd vazıyet cet· 
il _ah e başında ve ortasında revir amirliğine verilir. • 

ve en er ay k . 1 d h'd' k .. fi . l 
Madde 18 Vahidi fiatla yapılaca ı~.er e va ı ı ~Yi\$11 • at ış et· 

• A • • e bölge şefi tarafından muştereken verılen bır kararla 
me revır amıı ı v . . . . 
t 

. J ( ·ı rı"n istihkakı alakadar memurların verece'it ıstıhkak ra-
ayın o unur. şçı e . . . 

.. t ·d muhasib tarafından tanzmı olunacak ısbhkak bordu-
poruna mus em en 
rolarile teshil ve tediye olunur. . . . . A •• 

Madde 19 - Pazarlık suretıle yapılacak. ~şlerde ışlet~e revır .a~ırı 

b ··ı f" b' l'kte karar verirler. Pazarlı, ışı alanın da ımzasını ıhbva 
ve o ge şt ı ır ı . 
eden bir zabıtname ile tevsık olunur. 

Tutarı 500 liradan fazla olan işlerin pazarlığı yapıldıktan sonra Or· 

m U M··Ju··rlügwünün muvafakatı alınma şarttır. an mum u . . M dd 20 _ lhtısasa tealluk eden veya müteahhıtler vasıtasıle yap. 

t 
a f e d . a zaruıi görülen ve keşif bedeli 500 liradan yukarı o· 

ırması ay aı vey ,. _ ı · 
1 1 

500 liradan fazla olan her nev ı mubayaat Orman Umum Mu. 
all ış ere d · · d ·· hh.tl "h 1 'I 

d 
.. ı··ı.,-· .. t v"ı' edeceği ş'!rait aıresın e mutea ı ere ı a e sureb e 
ur u5 unun as rJ 

yapılabilir. · · 
Bu işlerin muhanı~~~. fıatları ve şartla~'. ve ıha!enın yapılacağı g~n 

saat ve mahal ihale gununden en az on gun cvvelmden başlıyarak ilan 

edilir. 
lıan keyfiyeti; tutarı 5000 liradan fazla olan işlerde m ahelli vilayet 

gazetesi veya kaza belediyesi vasıtasile ve Ankara ve lstanbulda çıkan 
birt r gazete ile en az dört defa, tutun 5000 liradan aşağı olan işlerde 
ise yalnız mahalli belediyesi veya vilayetin gazetesi ile iki defa yapılır. 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
koz• ~ 

l5iyasa pıırlafı • 
l5iyasa temizi • 

Klevland 39 1 46.12 

YAPAi1iI . 
Beyaz 

1 1 1 Si~ah ..,. 
ÇIGIT 

Yerli •Yemlik. 

- "Tohumluk. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Bujtday Kıbrıs 3)0 3,65 1 . 

• Yerli 3.12 3.0~ -
• Men tane 

Arpa 3,52 3,55 
Fasulya 
Yulaf 3 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • 
·- D Dört yıldız Dotruluk ..o "' .><: ıı: üç -= c • • 
. ~ ~ Simit 

" ::.: Ei Dört yıldız Cumhuriyet .,. <)o 

üç .... 
" " 

Simit 
" -

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
30 I 6 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

p, .. Santim 

Hazır 5 58 Liret - --
Vadeli 1. -4 98 

Rayişmark 
Frank (Fransız) - 3- 34 

Vadeli il. 4 61 Sterlin ( İngiliz ) - 5 90 
Hind hazır 4 36 Dolar ( Amerika ) 1261 03 
Ne::ıork 9 41 Frank ( isviçre ) ()() 00 

.~ ,~umfıarCj~biri 

~ 
. -

... 

( 

TlJRJCl)'l! 

1 ~IRAAi"BANKASf 
• 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

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

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 • 4.000 • 

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

250 • 25 • 6 .250 • 
435 32.000 

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

SüdUn kaymaijını 

taın:Jınen çıkJrır 

Kola y iş l er • 
Yapıl ışı basittir. 
F i yatı ehvend i r . 

Çiftçi Birliğinden: 

Birliğimizin teşebbüsile ve~ 
Vekaletinin emrile üretme ç 
tarafından tecrübe maksadile ~ 
Akala pamuk sahalarında nıiil 
sısların huzurile 15 / Temmd1 

tetkikat yapılacağından B~rli~ 
azasından iştirak etmek istıyen 

vesait temin etmek maksadile · 

liğimize isimlerini kayt etti~ 
rica olunur. 1- 8 10 

.-------~~ 
YENi MOSTE'CIR IDARESlfll 

Yepyeni Tesisat tJt 

mükemmel konforlv 

İstanbul Oteli 

.... ~ · .. 
Adana - Mersin ve havalisi Aca"ltası 

Adanada hükumet caddesinde 

Müşterilerini mernıı 

edecek her türlü evs 
haizdir. 

~':'t': • ..,,..,. ~ ' 

Ö B " • h • 72 Yeni müsteciri 

--.......-~~--~__..~m-=-e=r==a=şe~me~~ıca=re=t==a=n~e-sı-==--·-· ~~~.-1~2~4-----H--ilm __ i_K_u.ş, 
Seyhan Defterdarlığından : 

Belediye Kadastronun mahalle 
kapı No. ada parsel mevkii Cinsi 

10 181 16 Karasoku Keme. Dükkan 
raltı cami civarı 

2/ 10 100 38 Eski un pazarı • 
Sarıyakup 

Muhammen Tapu 
kıymeti Miktarı T. müş· 
lira K. M.2 temilatı 

450 00 7 

300 00 15 

7 139 26 Uluca mi Irmak ha· 50000 00 864 hisse
de yirmi se. 
kiz hissesi 
hazine his · 
sesi 1624 
lira 

13 

53 

45 

57 

89 11 Sarıyakup ma 
hallesi yeme· 
niciler çarşısı 

93 8 Sanyakup saç 
bedesten 

mamı 

• 

• 

94 9 Kapalıçarşı Dükkan 
Sarıya kup 

93 6 Sarıyakup saç • 
bedesten 

250 00 12 

300 00 11 

450 00 8 

350 00 12 

Yukarıda evsafı ve muhammen bedelleri yazılı gayrimenkullerin mül
kiyetleri peşin para ile satılığa çıkarılmış ve ihale günü olan 24- 6- 939 
tarihinde bazılarına sürülen peyler haddi layık görülmemiş ve bazılarına 
da talip zuhur etmemi~ olduğundan mezkur tarihten itibaren bir ay 
zarfında pazarlıkla satışlarının yapılacağı ilan olunur. 10808 

----·------------ ---------
. 
rıyase-

Acıderedeki içme Ma 
den suyu açildı 

Her gün Misis 
üç tren 

Acıdere 
gider 

istasyonu 
gelir 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuıd 
:....---------·--7-~10:;,_ ____ ...,:1~07~8~5----------....., 

Yepyeni bir 
VE YENi MÜSTECiRiN 

tesisatla 
iDARESiNDE 

ı Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete ge 
Banyo - Lokanta - Gazino - O 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek i 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz Adana belediye 

tinden : 
1 

Buz dolapları 1 Göreceksiniz ki: 
lcarveisticarmukavelenamelerinden Fennin son tekamül eseri olan 1 Çl.FTEHAN KAPLICASI 

icar bedelinin •/o 2 si alınmak sure· · soğuk h a v a buz dolaplarını 

tile ibraz edilecek icar mukavelele· H Üs ey İ n R e s m İ Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalar!dıı 
rine pul yapıştırılır. Konturatnyu vak. T e c i m evinde bulabilirsiniz . y ··k k · b" t b" t h • ı 

1 
u se zengın ır a ıa azınes tında yapıp da belediyeye tasdik et· Fiat ehven,şerait müsaittir.Telefon 

tirmeyenlerden icar, kadar nizamna· ve elektrik malzemeleri blunur, Romatizma, Siyatik , Kum, Böbrek , Mesane t 
mesinin maddei mahsusasına tevfi· tesisat yaptırılır · 10763 Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak, 

kan harçtan başka •/o de bir buçuk 1 6-6 g. a. 1 s· k .. .. .. .. b d . rı 
ceza alınır. isticar edilen manallin ------------- ır aç gununuzu ura a geçı 
isticar edildiği tarihten itibaren bi r 
ay zarfında ne konturato tanzim ve Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacll 
ne de belediyeye tastik e ıti rmey• n Satlık Ev Tarı"feye bakınız 
lerden konturato harcından başka 

'fo 3 de ceza alınır . Bu sene icara 
verilen akaratm konturatları yoklama 
yapılacağından kontrol neticesinde 
konturatlar Noterlikçe tanzim edil· 
miş olup beledıye pulu yapıştırma· 
yanlar görüldüğü takdirde harç ve 
cezadan kurtulamıyanları ilan olu· 
nur. 10783 24- 27- 29- 1 

Hasanağa camii ci varında 99 
uncu sokakta 207 numaralı ev satı 

lıktır: Almak istiyenler Abidin Pa 
şa caddesinde Yusuf Aysan ticaret· 
hanesine [ müracaat etmeleri ilan 
olunur. 2 - 3 10747 

lira Kr . 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Bir gecel ik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kiş i lik ) 
ikinci baraka ( 4 kiş ilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

.. reli yatak uc 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalaca1' 

Hizmetçi aranıyor 

Çiftehan Y. aphcasını bugö 

1 E!~,!~~!~.~!,~ ~I _h_a_ı_iy_ıe_b_i-~0--63--~_e __ re_g...;;?;.;;...~ r_o_n_oı 
tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 1 

ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 

Evde çalışmak üzere bir biz 
metçi kadın aranmaktadır . iste· 
yenler idarehanemize müracaat 
etsinler . C. 

. mulatı Adana Acentalığı . 
J~ 

U . . t ırıü~ 
mumı neşrıyı •• 

1 
Eski Orozdibak karşısı No::85 

:-------------------------------------------...:..:...-,..,.,--~------------• lv736 10 

Macid Güçl" 
Adana Türkıözü 111 '

1 


