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Kanunusonı- ın4 5 Kuruş 

~ 1 ADANA: Telefon: 315 GÜı'JDELIK SiY ASI GAZE1 E Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 ! l 
safhalar Dansig meselesinde • 

yenı 

Bay Hitler Dansig 
devlet reisi ·olacakmiş! 
Oansiğ hakiki müstahkem 

getirildi Ordugah haline 
, 

Varşova : 19 (a a.ı B.r polon-
ya menbaından bıldirildiğ'ine göre 
hakr~i mustahkem orduğah haline 
gelmiş olad Danlzig'dt~i askeıi ha· 
zırlıklar sistematik suretle devam el· 
mckledir. Oantzig'in bütün mekteple 
ri Alman kıtaatı tarafından işgal edil· 
nıiştir. 

Dün serbest şehir yakınında top. 
cu talimini yapılmıştır. Oantzig'in u
mumi binalarile şehir civarındaki te· 
pclere tayyare dali'i topları yer\eş-
1 irilmiştir. Ovalara ağ'ır loplar tab'ye 
edilmiştir. 

Bu askeri tedbirlerin hedefi, mü· 
sallah b;r ihtilaf halinde şehrin polon· 
ya tarafından yapılacak bir hücuma 
mukavemet etmesini temin ve şarki· 
pnısyadaki Alman kuvvetlerinin g-el· 
mel~rini teshil etmektir. 

Londra : 18 ıa.a.) - Oaily Herald 
gazetesi önümüzdeki aydan itibaren 
lngilterenin Polonya ile diğer dost 
milletlere askeri tayyareler veımiye 

başlıyacağını haber vermektir. 
Bu gazete, imal edilen layya reler 

mıkllrının son derece ar lmrş oldu 
ğunu ve hu yiizden lıir çok fabrika· 
ların ış soatlerini ;11alıınıya başlamak 
arzusunu izhar elmiş olı'uklarını ilave 
etmektedir. 

Londra: ıa.a.) - NeW Bhronicle 
gazete;inin dıplonıatik muharriri şöy· 
le yazıyor. 

"- iyi bir Alınan ınenbaından 

bana B. Hıtleı 'in Oamig devlet reisi 
intihap edilmesi ihtimaline telmihler
de bulundular. 

Aynı muharrir ılave ediyor: 
Fülırer, esasen Oanzig'in fahri 

vatan<!aşıdır. Ve Polonya'nın veya 
her hangi bır hükümetin böyle bir 
intihap aleyhinde bir sey yapmaları· 
no imkan yoktur. 

O zaman mücadele, askeTi bir üs 
üzerinde olmaktan ziyade kanuni bir 
sahada devam edecek 1 ir, 

Diğer taraftan ayni gazetenin 

Varşova n>ııhabi rinin istihbaratına 

göre F orslcr ile Hıtler arasın Jaki c 

laki dolayisiyle yakında Danzig'de 

yeni bir hareket yapılacaktır. Filva 

ki serbest şehrin senatosu. 

1 - Danzig neıiriyle halkının 

şehrin Almanyaya ilhakıııı arzu et 

mektc oldukların• dair bir beyanna 

mr neşrı . 

2 - Hitlerdcn Danzigin şimal 

devleti namiyle şarki Prusyaya ilha 

kının emretmesini talep edrn bir ka 1 

rarname isdarı. 

3 - Danzigdeki Polonyalılaı dan 1 

biitün medeni hakların geri alının~ 

sını ve 1920 den sonra mezkur şch 

- Gerisi ikinci sahifede -

r·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·---~ 
! Bitaraflık Kanununun : 

tatil meselesi • 
1 
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SENATO 
: MUHALiF 
1 
1 
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RuZ\'ELT \'E llLL 
KANU:\'u l\' SCIL\T
LE TADiLi '>OKT.\l 
:'-IAZARl:'\llA ,\\LSIR I 

1 

1 

Vaşington: 19 (a.d) Be . 1 
j yaz sar-ayda üç snatten 1 

1 
1 

j fazla suren bir konfer-ans 
j fan sonra matbuata veri 
İ len tebliide, Sen11tonun bl 1 
İ raflık meseleslnl mllznke 1 
j reye muhalefet etmesi do 1 

İ laylsıle bu hususta kongre 1 
İ de derhal müzakere açıl 1 
j masının faydasız oldu§u 1 

İ izah edilmektedir. ! 
j Bb. Roosevelt ve Hull 

1 

j mevcut bitaraflık kanunu 1 

j nun sUratle tadıli lcabede : 
1 ceoı hakkındaki noktal na 1 
i zarlarını muhafaza etmek 
j tedlr. ! 

' 1 

·-·- ·-·-·-·-·-·-·- . ·-·-·-·-·-·· 
HALKEVİMfZDE 

HATA v 
GECESi 
.. Hatayda yapılacak büyük bayram 

munasebetıle Halkevimiz 23 _ 24 
Temmuz ak~aıııı için bır • Hatay 

gecesı • trrtıbetmiştır. Havalar do 

layısile bıı toplantı Halkcvi bahçe· 
1 sinde yapılacaktır . 

Rusga'daki 
görüşmeler 

.. ··-
Müzakereler azaıni bir 

ketumiyet içinde 
cereyan etmektedir 

ı•dı is. ı'J ,. a. - Fıoııısıı ve İn- ı 
~ılı1. hııyıık clçilcriniıı cHırı os:ltdcn 
~onr<t Mıı..,ı..c>VJlLı B. ,\\oloıof ile 

Yt-tptıkJ.ııı goıü~nıc<lcn sorıı.t J-f ,ı~ 
vas •·jrtn.•~ının Parislc elde ctlı>-ı 
ıntıb<ilıır.ı gorc lı..:r ikı tdı rıfın \'<t

ziyctındc bu göıli~nıc ncticesındl· n1i:th 
!\us hıı ınJ..ı~cır kc..ydolunnıiiınışııı. 

/lut ;ın!,ft'r rı_1•a."ırtı11drhi I'ran.~ı~ l.\/,t•ri J/,•ıclı 1-Ju·dı ·~''./ 1 rııiir/,iiu ırıııı-n/,/;u( 
/,a{nrlt•ri iiııiiudt» ılıtırr11tı t11t•r11,111111,,fr• 

1' ÜRK 
ASKERİ 

(Tayyare ile gelen resimlerimizden) 

FRANSIZ 
KONUŞMASI 

Müzakereler devam ediyo .. 
ORGENERAL ASIM GÜNDÜZ DÜN 
HEYYET ŞERErlNE BiR ZIYAfET VERDi 

Anl..ıtı.ı : 19 (1-ltıslısi muh•·biıiıniı ı v;ı iç·nrle g ç vakliı k•ıdar drvıırn et 

den iclt:funlil lııldırıyoı} Gcncrıd ını~ta. 

Hurıtzigcrın reisliğindeki Fransız as-

c~ce için hazırlıklar 
üzere lıir komite srçilmiş 
yete g çilmiştır. 

yapmak 

ve f•ali 

Hat•y g c~si hit•beli , mu· ki' 
şiirli p ırl~k lıır topl.ntı olac zkıt 1 

' a ır, 

l:lu geceye işliıak için davdiye 
kırt gi 1n kayitlcr )'Oktur l:l" .. ' 

· ulun 
Adanalılar Halkcvine tab'" d 
lidir İcr . 11 av et 

Yeni jandarma 
Komutanımız 

1 Hatay'a gidecek heyetler 
Bugiin şehrimizde Loplanıyor 

K mutayı ve Parti Genyön 
a eden heyetler bugün 

kurulunu 
şehrimizde 

temsil 

Kamutay ikinci reisi Say şem· 
settın GUnaltay (Sivas) 

23 Temıııuzda Halayda yapılacak 

büyük bayrama yurdun her köşesin· 

den heyetler gideceğ'i malümdur. 

Cenub nııntakalarından gidecek 
heyetlerle Ankaradan gelecek heyet· 
lerin de :.10 lemrnuzda şehrimizde bir
leşeceklerini yazmıştık. 

Dün aldıgıınız malumata gör~, 

l:lüyük Mıllet Meclısinı lcnısılcn Hataya 
gidecek olan heyetle Cumhuriyet Halk 
Rarlisi genyön kurulunu temsilen gı

decek heyet bugünkü toros ekspresile 
şehrimize gtleceklerdir. 

Büyük Millet J\.lcclisini lcnısil e
den heyet, meclis ikinci rei<i Şenısel

IUl Günallayın reisliğinde, meclis ida-' 
re amiri l:lay Halid Bayrak Ve divan 
katiplerinden Bekir Kaleli den müte
şekkildir. 

Partiyi temsil eden heyetle doktor 
Zihni \'e bay Hamdiden mürekkeptir. 

Gaziantep, lçcl, Urfa, Maraş 
heyetleri de bugün şehrimize gelmiş 

olacaklardır. 

• 

'---~M~E~M:L::E::K:E:_:T_:.M:_.E_S_E_L_~_L_E_R_ı_P_E_ş_ı_N_D_E __ _ 

ihtisas Maarif Şurası 
Komisyonlarında 

Mühim 
uzun 

mevzular iistiinde 
uzun 

Ankara : 19 ( Türksözü mııl•a
bın t..ıefonla bıldırıyor l -- Maant 

Ş • . . ı r'syonlaıı dün de 
urası ıhtısdS ti.0111 · 

1 · · e ruz toplantılarına dcvHın r rnış v . · 
. ı lerin tetkıkle· 

nanıeleı indekı mese e 
rine devanı etmişlerdir. lkincı .g~nuıı 
k . r· . 1 etlerinın hulasası 
omısyonlar a.ı ıy 

şudur : 
İlk Ôğrelim komisyoı.u : 
. . "fettişlerı lalıınal· ilk tedrısal mu . 

mının prensıp· 
nam es, ilkokul P1 ogra 

1 
T" kçe ve 

ler ve direktifler kısmı ı e ~r 'nde 
. . rnüfrcrlalı uzerı 

larıh derslcrı . b'r otret· 
nıüzakereleıde bu.unı~~ş ' o~ullarının 
m•nli ve 1 sınıflı y.. · d ·a· . k 1 ı..i uzeıın e ~ 
idare ve tcrlrn le 11 • 

lışınışlır . 
Oıli:ı Ôgrctiın kı>1nısyonu.: 

nler l alınıalna· 
Ö ..,.rcı ınL' · 

y,., dııııcı • k il rırıda ı.ı· 
t ıs .. t o -u J 

ınesı Ve.! oı lJ !CC I • • · fe!rr k ııdırıı: \' zı 
leb·"'yc v.ıptııtldcjı ~ ılc nıe~gdl 
hakkındakı lttlınıitlrı;ıınc 

k 1 r ·t1ınıstır . 
olıııuş ve ,ıt ;ır ,, • " 

k onr1oo\"onıı : 
Bed~n ·rertııyt''ı . 

J"klcıı t.ılınııılnaııH.'SI 
Jıınna,tık ~en 1 . . 

_ · • . d \ı,ıın cdı.ını!;ilıı. 
111 JZl'lkt:r t'IC'l \OC C 

Tek nık Ôgretıııı koıı.1> yonu 

---

duruluyor 
•) Tıearel o•ullarının muh~el'.f ."· 

nıflaıınııı Türkçe, tarih , yuıtbılgısı , 
<'ebir, jcometri , malbilgisı , ~~ıoko· 
mer.iyal , ekonomi dcrslerı mııfredal 
progrnmları üz.erınde çalışılmıştır. 

o) lnşnal okullarının muadd~I pıo 
gramları tetkik edilerek bugunku ~h
tiyaçlara uygun oldull'u netıccsıne 

varıln11ştır . 
Dilekler konıısyonu : 
Muitclif vilayet kültür müesse

seleriyle bazı zatlaıın rapor ve. dılek· 
feri tetkik cdılmış ve ılgili komısyon-
1.ıra verilmek iiure Maarıf Şürası 
umumi katipliğine sunulmuştur. 

Neşrıyal kemisyonu : 
Okul kitapları hakkıııdakı lali· 

malnaıne maddelerinin tetkıkine de· 
'"m cdilmi~lır . ' 

Yüksek Ogıetım komisyonu : 
Yüksek Ôı;ı-retımın ı;rayesı h.ıkkııı· 

daki 1ı1üıakcrch!ıc de\iam olunnıuş, 
illl•t Llil ve tcrııulcr ıneselcsinın ınÜ· 
lotke ·csıne b.işlanını~tn . 

Tıirkıı cd. ıalı.ılııı bugünkii dıı· 

ruınu \.C ana ıneselclcri ha~kındakı 
rrtpOr iizeı inde- çıtlı~nıcıiarın;_ı dC\'tıın 

etınili'tir . 

8. Sccds, Naggıaı, il. Molvtof;ı 
lhUiillakla hulundll ınesclelcr hrık· 
kında hükU netlcrınin nokıaı Od7.il• 

rını bılditmışleı dır. Bu ınescleJ eı , 
ınalüııı oldu . .:u ü,cıc gr1tt111tı cdılcn 
de\ lcllcı ın csaınisi, bılvitsılit lcccı

\·lizüa tarıfi. \'C Uiplo1n(ıtık nıÜZdkc 
tclcrlc birlıktc askeıı giıı üşmelere 
h;ışlaııınası hakkındokı Sov) ti tak· 
bidir. 
, Ôgrenıldigınc gorc, Londıa ve 
1 •rıs hükfımctleri bu meseleler u
zcrindek; noktai nazarlarını dcğ'ıştır· 
memişlerdır. 1:1. Mololof da gbrüsnıc 
nihaycıındc vaziyetı hükümctıne hıl 
dıreceg-inı söylemı~tir. 

kcrı heyeti ıle ınüz.ıkeı eler dün sa. 
bah saat 9 dan 1'2,30 a krldar de\ am ı 

elmişlir. 

'Misafir heyet cjl'lc yemegini hu· 
sıısi surcltc An.rnra P•las'ta yemiş ve 

-;.;:;ı beşe kadar Ankarn 1 •lasta kcn 
dilcı ine tah"s cdılcıı salonla• da çalış 

rnıştır. 

Orta avrupa da yeni bir 
I Darbe daha olamaz Yeni Jandarma KO 

mutanı mı 
Binbaşı Nazmı Ke z vgen 

P~k yakında d. Moloıof, !iceds 
N.ıggıar ve Strang arasınd.< yeni 
bır göıüşme daha yapılacaktır. 

Manı.!ıh Paı iste Moskorn göriiş 
rııel . . f k 

'"nın ınkışafı bahsınde en u a 
l•lınıındc bıle bulunmaktan ınılina 
Cdılmck lcdir. 

Mo•kova: 19 a. a. - H;ıvas a· 
J;ınsıncian : 

<liın 1~· Sırang, Sceds ve Naggıar, 
ııc '" •••I ıiç çeyrek 1:1 Molotof 

!1Ör uşmüşlcrdır. 
Yu.·~ ~rcnıldığıne göre vaziyette bü-

1 
O •r saı·h · u· nünıüıd a temin edilemcmış r. 
Y•pılac ckı toplantının ne zaman 
Pek Ya~~· malum değildir Mamafih 
tadır, ınd., yapılacaırı zannolunmak· 

-

Fransız askeri heyeıi dün saat 17 

de mıhnıanı.larlariyle bır\ikte Çocuk 
Barajına gıtmişlerdiı Oriida nıotorle 
h r gezinti yapmışlardır:. General ba· 
r'İ' gü1.cl bulmuş ve 1 urk ışçıs nın 

k . H.ık eseri karşısında lak bs ço nıuva .. . . 
dirleriııi bildirmiştiı. Dun ger c s.ıal 

20 de Genci kurmay ikincı Resi Or· 

1 Asım Gündüz m.sflfır Fransız gencra . 1, 1 askeıi heyeti şerefıne Ankara a asla 

34 kişinın ı,ir akşam yemeği vermiş
lir. Yemekte Genel kurmay ve .milli 
müdafaa vekaleti ileri gelenlerı ve 
Fransız büyük clçıliği erkanı bulun· 
muştur. Toplı:.nti çok samimi bir ha· 

Reslmlerlmlz P.T.T nln Nevyok 

Sergisi mUnasebetlle çıkardıGı 

yeni puı serisinden iki nUmu. 
neyi göstermektedir. 

Vılayd İ ndar ma koınuı 1 _ anı 

gına tayın edılrn tnnbaşı N . 
dZtııı 

Kevg~n vazıfesine haşlamıştır. 
-ı URK. Sô.!0 : Ndımi Kevgen I 

bunJaıı im nıuı.lJd rvvd vilayeti· 

mml~ vazife göım;iş, Jeğerli İş· 
ı~r başarmış ve krndisinı muhite 

çok sevdirmiş kıymetlı bit koınıı 
tandır. l3u drğerli askerden yeni 

yeni ınuvaffakıyrtlcr heklemekte· 
yiı. Kendisine hoş geldin deıiz. 

Polis şehidleri abidesi 
'"" 

Ankara : 18 a. a. Bugün İs-

F ız ve polonya gazeteleri bu 
ransu u··stünde ateş pü.skürüyor 

mevz 
1 

. • ük bir inkışof kazanacaktır. Muhıe-
Cıencıf• ııon~ı· ı y . d k.k b'I k· •· 

l'aris : 19 .ı.a d· h· I mel nıuhasıml.ır bır '' ı a ı c aı 
15tın .ın ·' ı ı · · h 

de'ın VaışO\'<'Ya ınuv;ıs.ı ~. . . bc<lılmedıgıni ve barış çep ıcsının cm 
1 ı ıourn.ıl g<11de . . d -d sedcn 13ouss;ırd. pe ı nıetod ve hem d~ s'lkunel ıçın e • e-

sinde dıı·or kı : d vam etıigıııi h:ç şiiphesiz biliyorlar. 
. olu A\'IUP" a ı· 

ln«iliılcr uyuıınıy ' ' ' . 1 . . D•·utellan londrad. an ıgora g<ı7.C-
o • t 1 at ıcdbır erını ·ıd 

ve Asyad• bliı.un ı ' ıy . esı •a 
111

_ ıcsıııe telefonla bı ırıyor : 
alıyorlar. 13ir surpııı d.ııb · } p F.nıin ve mahrrm kaynaklaıdaıı 
ınaz.., . _ brice y;ızıyor: gelen rapoı laı ın .\lmanyarıın danıigi 

J (da S3 " 11 ' • k 1 d ... '"ld oıırna 
1 
.. h isgal ı ın artı· ac: e etme ığını uı ır 

Lclı iş beraber ığ: a ' 
Fransız - k· 1 1 d ittifakı nıesi hay etle karşılanmaktadır . ., 

1 ı-uı ınu ave cer e, . 
zıı aınııkt.ı o' . Ekselslor diyor kı : 

tanbtıl polis şchidlcri için mcrasım· 
le bir abide dikilnıi~lir. 

ve ingıltcrenin polonvaya yaptc~gı Almanyanın bııul kcndı.inin ıkı 

1 
yardımı takviye maksadıyl•' ço •- G · · ·· '.. .., ahifede -

t ı , ı -· erısı uçuncu 
hı ;ır.h br l., 1 • 1 • ·" ' 

1 



MÜHiM MESELELER OSTÜNDE 

r 
POLiTiK BAHiSLER 

HARP OLAG:AK MI? 
OLMIY ACAK MI ? 

Yeni Vaziye 

~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~ ~u haberi nasıl izah~~ 

Bu meçhul halindedir; fakat malum olan 
yeni bir Münih daha olmıyacaktır 

Parti• ••f tt• . . T 1 b k k 
1 

~panya, eski bamilcrıııt,-
ffiU e ışımız a as A surat asacak mı? şu e e erı amp arı rada söylendiğine göre fr~ 

Dün Mersinden döndü 
·ve Hataya gittiler 

faaliyeti nihayete erdı· ~:~:r ı:pa~;~~:e ::~de~ef 
"Mihverin kemanları fena akort 

e dilmiştir . B. Çtmberlaynin nut .. u, 
Volkischer Beobachtcr gazetesine 
gö:-c Varşova noktai nazarının bir 
müdafaasından iberettir. Bu itibarla 
İngiliz Başvekili nin bahsettiği daha 
sakin ve berrak havanın trşkiline 

manidir. JtaJyan matbuatı da cJi}Or 
ki : B. Çemberlaynin nutku bir geri 
adım teşlcil ediyor, lngiltere kılıçını 
kınına koyuyor .. 

Ne kadar birbirine ııt olursa 
olsun, bu iki düşünce de yanlıştır: 

Oanzig meselesini ve lngiltere
nin noktai nazarını daha büyük bir 
sükunet ve itidalle izah etmek im -
kansızdı . Doktor Göbbelsin propa 
gandası bu b,.yanatı Almanyaya 
meydan okumak ldiye tefsir : eder· 
ken kendi hüsniniyetinin derecesini 
göstermiş oluyor .. 

Fakat lngiliz başvekili itidal ve 
sükun gösttrdi ve bir İngiliz Leh 
müzakeresine açık yolları gösterdi 
diye lngilterenin gerilediğinden de 
hahsrdilemez. Her iki tarafta da 
sulh zihni}etine, Avrupaya ve me· 
deni yete karşı işltnen cüı ümler, bu 

kadar sarih hisleri tahrif etmektir. 
Adaleti husumrt veya itidali zaf te 
lakki edenler yalancılık etmiş olur 
Jar. 

Mihver devletleri, İçine bizzat 
kendilerinin düşecekleri tuzaklar 

kurmak istemiyorlarsa Münihten be· 
ri esaslı bir değişiklik husule geldi 
ğini anlamalıdırlar. 

Uçurumun kenarında Fransa ile 
lngiltere Münihe giderek ateşli bir 

Yazan 

Vladmir Orİnesson 
l.e • Fi;;orv ·dıın 

ihtilafı halle karar 'erdilerse bunu 
bu hal ştklinin Avrupanın iztirabına 
nih •yet verectğini sandıkları için 
yaptılar. Münih anlaşması bir son 
olacaktı. Milletlerin karşısında manen 
bu taahhüde girjşilmiştir. 

Halbuki bu tesmi karardan iki 
ay sonra mihver mebuslarından biri 
ftalya Fransaya karşı bir mücadele· 
ye girişiyorlar ve üç buçuk ay son 
ra Almanya Münih anlaşmasını 
ayaklar altına alıverdi. Bunu bir sıra 
kuvv~t darbeleri takibetti. 

Avrupayı te.skin için girişilmiş 

olan teşebbüsten eser kalmamıştı, 
Ne vakalar, ne de vaziyet, 

Böyle olunca B. Mussolini silah 
patlatmadan bizi kendi hesabına 
yeni bir Münihe süriıkliyebilecf'gini 
sandı . Diğer taraf tan Hitler de 
Danzig hakkında ayni ümidi beslr
diyse bu iki diktatörün pek yanlış 
v.~ noksan istihbarata malik olduk· 
larını gösterir. 

Bu yaz zarfında Avrupada harp 
olacak mı, olmıyacakmı bilmiyoruz. 
Bildiğimiz bir şey vnrsa o da, bir 
münih daha olmıyacağıdır. 

Bu : nokta üzerinde Polonya, 1 

Fran~a ve fngiltere sıkı ve müte~a 
nit bir şekilde mutabıktırlar. Burıu 
zamında anlamıyacaklann vay ha 
Ji~e. 

Mersinde bulunmakta olan Parti 
müfettişimiz Bay Hasan Reşit Tan 
kut dün öğleden sonra şehrimize 

avdet etmiş ve partide bir müddet 
meşgul olduktan sonra yanlarında 
Maraş mebuııu Mansur Bozdoğan 

olduğu halde otomobille Hataya 
hareket etmiştir. Bay Reşit Tangut 

Hatayda ayın yirmi altısına kadar 
kala~ak ve sonra tekrar şehrimize 
döntcektir, 

B. Ali Rıza Çevik 
şerefine ziyafet 

Dün akşam Yeııi otelde Adana 
gençleri eski Valimiz ve yeni Em· 
niyet Umum Direktörü B. Ali Rıza 

Çevik şerefine bir ziyafel vermiş 
lerdir. Zıyafet çok neşeli geçmiş ve 
geç vakta kadar devam etmiştir Zi 

)afeti 23 Temmuz Hatay bayramın 
da Partiyi temsil etmek üzere Ha 
taya gitmekte olan Parti Merkn 
Heyeti Azasından Bolu Mebııııu 

Zihni Ülgen de ;ereflendirmişierdir. 

Bay Kirami 

Erkek Öğretmen okulu talebeleri bugün 
Atatürk .anıtına çelenk koyacak 

Şehrimiz Erkek Öğretmen okulu talebelerl 938-939 der• yıll 
Askeri Kampmın sona ermesi doleyıelle bugbn saat 17,30 da 
Atatürk parkmda toplanacak ve AtalUrk amtına törenle çelenk 
koyacaklardır • BUtün Adana-
hlar bu törene davetlidirler • 
Erkek Jiaeslnln kampı de bu 
gUn bitmektedir • 

SEYHAN'DA 
Geçf'nde de yazdığımız gibi, bu 

yıl muhtelif orta tedrisat okulların· Bir facia daha, ki 
yüzmek yüzünden 

dan kampa 800 kişi iştirak etmiş · 

tir . 

ŞEHiRDE HAVA. 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
han hafif rüzgarlı idi. en çok sı 
cak gölgede 37 dereceyi bulmuştu. 

Tapuda tayinler 

Adana Tapu müdürü Bay Fevzi 
Ôzin Ha tay tapu işle ı ini tanzim için 
Antakya tapu grup müdür Veka 
leline tayin edilmiştir. 

Şehrimiz tapu sicil muhafızı Sa· 
dık Bay11 da Hatay tapu sicil grup 
müdürlügü mümeyyizliğine tayin edil 

miştir. 

Nehre atlayan genç 
su içinde taşa çarptı 

ağır surette yaralandı 

Dün Seyhan nehrinde gcrıe bir 
facia oldu . 

fdı is oğlu Hasan Berikman aJın· 
da 18 yaşlarında bir genç sıcaklar· 

dan bunalarak Seyhanda yıkanmak 
istemiş ve demir köprüden suya 
atlamıştır. Fakat Hasanın atladığı 

su sığ ve suyun altında taş bulun· 
duğundan gencin başı buraya çarp 
mış ve ağır surette yaralanmıştır. 

Hadise mahalline gelen imdadı 
sıhhi otomobili yaralıyı alarak Mem· 
leket hastahanesine kaldırmıştır . 

Anadolu ajansı muharrirlerinden .,--------.,...----· Hasan tedavi altına alınmıştır. 

arkadaşımız Bay 1\ irami şthrimize 

gelmişlerdir. Arkadaşımız Hata)ıdaki 

büyük bayram intibalarını tesbit e 
deceklerdir. 

Japonya bazı limanları 
kapa yor 

Dahiliye Vekaletinin da
hiliye mamurlarına dair 

dönmüyorlarmış. 
1 • .; 
ıtalyanm aldığı yenı 

neşf'sizJiğinden mi ileri gi
yoksa bu vaziyet, lspanyoll.,. 
değil d" ispanyada kendi!~~ 
bir faaliyette bulunan Ald"' 
karşı mı? 

Ne olursa olsun bir 11el 
kaydedelim Şunu da kayd~ 
Tuleytulada Fransız marcşa~ kfÇ 
kabul eden Kardinal Goma, ~ 
hini Fransız lspanyol münase ıl 
rinin samimiyetine kaldırmıştı' 

1 

~~~~~~~~~~· 
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TÜRKiYE RADYO DIFÜZI~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSU 

Perfembe - 2017/939 
'C 

12.30 Program 

12.35 Türk müziği 
1 - ..... .... .. __..,, 

mençe taksimi. 2 - Neyzen B Jı 
- Süzinak şarkı - Hayli def. 
3 - Ahmet Rasim - Suzinak 
- Gel seninle. 4 - Arif bey ~ 
zinak şarkı - Aşkınla yanmak . 

/)I 

zinaı şarkı·~ 0

Bir. n°i~aİ11~la ~~~ 
6 - ........ ... . . -
nak saz semaisi. n 

13.00 Memleket saat ayaıı . '1 

ve meteoroloji haberleri. . ? 
13 15 - H Mü7.ik (Kanşı\.: 

ram - Pi.) 
Londra : 19 - - a. a. - Şang· 19.00 Pıcgram kararı 

Dansig meselesindi 
Bay Kirami yarin, Hatay bay· 

ramına ıştirak etmek üzere ş~hri 

mizden ayrılacaklardır. 

haydan Royter ajansına bildiriliyoı: 19.05 Müzik (Millncker -
Japon deniz makamları yabancı D ıhi!iye Vekaleti, bundan böyle talebe operetinden potpuri 
konsoloslara tebliğat yaparak Cuma bütün dahileye memurlarının imza puri - Pi 

veya Cumartesi gününden itibartn Lmnın üzerine makine ile yazılmış 19.15 Türk mliz.iği (Fcısıl be 

safhalar • 
yenı 

ıl] 
Fukitn vilayeti içinde Fuçeunun adlaıını da koymalarıııı alakalılara 20.00 Memleket saat ay.ırı, h 

şimalinde bulunan Santuo , Loyuan bildirmiştir. ve meteoroloji habeıleri. 
v~ Şaçeng limanlarını kapatmak 20.15 Konıışına (Ziraat ~ aııtO 

Altı köyde 
Yeşil k urdlarla 1 

- Birinci sahifeden artan -

re gelmiş olan Polonyalıların şehir
den çıkarılmasını na tık bir karaname 
neşri için hazırlıklarda bulunmakta 
dır. 

Muhabirin, Hitlt'rİn bu tedhirl~ 

ri kabul e\miş olduğunu söylemekte 
1 

bulunduğunu ilave etmektedir. 
Danzlgdekl hava 

Londra : 18 a.a.- Times gaze. 
tesinin Berlin muhabirinin bildirdi· 
~ine göre. Berlindeki umumi kanaat 
B. F orsterin Danzige B. Hitlerin bu 
meselesinin müslihane bir sur,.tte 
halli hakkındaki planını götürdüğü 
merkezindedir. Danzig gazetelt"rinde 
ki neşriyatın tonunda vukua gelen 
dl"gişiklik de esast'n hunu göstermek 
tedir. 

niyetinde olduklarını bildirmişler· 20.30 - Türk Müziği ~I' 

ve Polonya arasında müzakereler dır . İstanbulda bir idam 1 - · · · · · · · · · · • -.11 
y3pılması ml!htemel bulunduğuna da lngiliz makamlarının bu liman'. peşre\'İ , 2 - Abdi efendi seııı 
ir olan dünkü haberleri son derece mahkumu asıldı kınla çak oldum. 3 - Faik b~) 

d Z d k · ıA !ardan gemilerini çekmeği ve teba· Rast ş ıırkı _ sı· r dame du··5 0-rdll • 
• • 1 k k r kt 1 iraat müca ele teş 1 atını" . ,, ıtımatsız i la arşı aoma a ır ar. alarmı boşaltmağı reddedf'ceklcri ni 4 _ . ... .... . . . _ 1'~1 

1 pamuk tarlanndaki ytşil kurdlarla •' 
Bu sebebden dolayı po onvanın bildirilmektedir. fstanbul : 19 a a. - iki kişiyi taksimi. 5 - Lutfi Bey - Hic9 

d d mücadele ettiğini yazmıştık. 6 sarsılmaz aımini y~ni en teyi eden İ taammüden öldürmiiş olduğundan şar:..ı - sana ne oldu gönül. ı 
Varşovanın tehliği gazeteler ararafın Dün aldığ,mız malUmnJa gön·, sveçte tuğyan dolayi idama mahkum edilmiş olan nf bey - Hicaı.kfır şarkı - AÇI 

d::ın iyi karsılanmıştır. Ağzıbüyük, Akdam, Kumrulu, Kadı ve hakkındaki karar, temyiz mahke goııc.ıi sedberk . 7 - · · · · •. ' 

d köy ve biivük araplar köy'erindr. Stokholnı : ı 9 _ a a . _ Ya- .. .. - Acemkürdi şarkı -
13'~ 

Times gazetesinin iplomasi mu sile büyük millet meclisi tarafından fasıı. yare düşdiim. 8 _ Şeınsc i 
hrbiri yazl)Or. yapılan sıkı mücadele netice.<ıİ yf'şil ğaıı şidddli yaR"murlar fsveç'ın Ce· tasdik edilmiş olan çatalcalı küçük Ziya - Hic:aı. şarkı - Kim gö15;, 1 kurdlar tamRmen imha edilmiştir. k d b· ıh B l ı 11 

Şurası mııhakkaktır ki B. Ch'im nup ısının a ve ı assa o ıus an Ali, bu sabah saat üç buçukta sul seni. 9 - Sefahattin Pınat - " 
berlain'in geçf'n hafta polonyanın is Diğer mınsakalarda da mücarle ı mıntakasında hıgyaM seb~biyet tan ahmet meydanında asılmak su· şaıkı Sıı.hıyan kaJbirııi sev. JO ,.,...1 
·kı·ı· . h f h d d le faaliyeti devam etmektedir. vermiştir. Tuğyan , ~imrndifer ray- retile idam edilmiş ve :cesedi saat ..... . . ..... . . - Halk , 

tı a mı mu > aza ususun a anzig küsii - Akşu ın olur kcı vaıı iııc'ı .. 
· h · ld ., h ·y tı' a k k !arını sökmiiş , trenini devirmiş , sekize kadar asılı bırakılmıştır. 0 " 
ın aız o u~u e emmı e çı ca a 21.10 Konuşma (Markonin ( 

köprüleri, evleri alıp kötıirn.üş ve re) 
bul ve teslim etmek suretinde yap- olduğu katiyetle iddia edilebilir. Bu ı· ng,·11•2 

bombardıınan tay- nür. scnei devriye.si rnünaibcti)' • 
r mahsulatı harap etmiştir . M. · f 

mış olduğu beyantındanberi ngilte hususdaki şayialar Alman mer:bala at ınır tara ırıdan) 
renin siyasetinde birgüne tebeeül vu rından çıkmaktadır. Ne Fran<;a hü· t'ransrz Reisiciimhuru yareleri Fransız 21.25 Neşeli plal\lar - R· 
kua gelmeml.ştı'r. k 1 h k L arazisı·nde 2 1.30 (Şan solo - SoprnoO 

fimeti ne de ngiltere ü ·fı11eti Al iejd e dan Candar tarafından ) 
Polonya ile Almıtnya arasında manya ile anlaş ·nası iç:n polonya ü lıı'' 21..15 Müzik ( pera aıyıı 

mütekaddim müzakereler yapılmak zerine tesir icra etmiş oeıildi,.fer. 1 Ankara : 18 ( A. A. )- Fran Paris : 19 (Rad)o) _ Müte· Pi. ) 

ta olduğuna dair olan şayialar hak. Polonya vaziyeti azimkaranl"' mu sız Reisicümhuıu bugün Lieje gel. addit lngiliz bombardıman tayya· 22.00 Miiı.ik ( Küçük orı-r." 
kında nıütalealar yürüterek mancheş hafaz.a etmekte olurı garp dtvletleri miş, sıı sergisini açmıştır . Belçika releri bugün Fransız arazisi ijzerin- Şef : Necip Aşkın } i 
ter guarciian gazetesi diyor ki : de yeni bir miinin df'rpiş etmemt k Kralı Lebrnn şerefine bir öğle ye de uçmuş ve tayyareler Paris üzt: l - j . Strauss - CenuP çı ' 

Yapılan mücadele 

Bu kabil müzakerelerin yapılmış tedir. meği ziyafeti vermiştir . tinden geçmiştir. l~ri 2 - Hans Strauss - Cetı0P5 
,------------------------------------------------------------ çekleri 2 - Hans stilp - M11rŞ O 

1 

, Rimsky - KorsakoW - Sadlo:0 ..ıt 

Teyit edilmemiş olmr.kla beraber 
söziirıe inanılır menbalardan alınan 

haberl~re göre Dan1igli S.S. ve S. · 
A . farın subayları ve erJ,.ri bir çok 
haftadanberi ilk drfa olarak izi al· 
mışlardır. 

B. Hitlerin F orstere verdiği pli. 
nın şekli hakkında hir şey hilinme· 
mekle b~raber B. Hitlerin bir taraf 
tan Danzig meselelerinin müzakere· 
yolu ile hallini arayaca~ı diğer ta· 
raft;ın da Polonyadaki Alman ekat 
liyetinin statüsünün tadil edilmesi 
mecburiyeti üzerinde israr eyliytce· 
ği sanılmaktadır. 

OUNUN 

1 

Biranın şişesi yir · b ı 'A 1 1
' 

mi ve hatta 15 e ·ıraya da-, r rıçmesine muka 1 bira. iman arın perasından d::i~ün şaıkısı 4 -~~ııı'' 
MEVZUU ku'uşa kadar İne skendinavlıların Belçikalıların, lngi mann - Çıırliston tdans) 5 -rctılld· 

!izlerin, Hollandalıların ve şimeli A cc - Dudaklarım · .. . opc . ~c,. l 
cek diyorlar. Bu münasebetle Bira· k . l . . b" ·ı . "A d 1 d b . t merı·k,.lıların mu"'tad ı'çkı" sı· halı"nı· .. ıdı (Potpuri) 6 - EtJuard ı<une:tıııd avım erının ırası e yanı rpa şa e on a tıncı a31r a şer etçı o u .. .. u , .. 
dan biraz bahsedelim : - maioclbiselı hemşireler o~:e '$5p 

Bira, kurunu ulada da mevcuttu 

Herodot, Sicilyalı Diodor ve Aris
tos gibi müellifler bu içkinin eski 
Mısıra ve Yunanda buluuduğunu kay 
dederler. Pıine Coluınellede Roma
lıların Golua'ların ve Cermenlerin 

bira içtiklerini anlatır. Fakat ~ski 

rabı" ile bugünkü bira arasında bi- kullanılmıştir. Cervoise ı::lcdikleri es Hararetin azlığı yahut çokluğu yü· marş-ar. Final 7 _ TşchaıkO ,ıc 
raz fark olduğunu kabul etıntk la ki tıp biraz zencefillr, ardıçla rayi- zünden üzümün yt tişmediği mcmle. - Kanzcnetlh (Keman i~in ı.;oıı5~e1 

halandarı )arak !ngilizlerirı .. Girger kellerde bira en taammüm etmiş iç 8 - Paul Linck~ - DarıJrna tf37
11 1·ıı' • zımdır. 1 

bcer,. tipi birası yaratılmıştır. ki halini alıveriyor Fransadaki şarap 9 - Offenbach - Musette ( · 11c~'' 
Arpa içkisine şerbetçi otu dedi 

ğimiz houbl,m'un katılması sonra. 

dan taamüm etmiştir. Avrupada an 

cak dokuzuncu asırda v~ lngilleredc 

asır rLıns havas ı 10 - P<1ul ı..ı l 
On yedinci asırdan itibaren Li . boHu~u biranın bilhusa Ct"nup kısım 

~ - Mi:::ahi marş ı 
racılık ehemmiyet kesbetli ve nih,.. larında rat..bct kazanmamasına ve 2 00 S 1 · Z•'' ı 6 3. on ajdns lıabcar crı, ıl~ 

~·et asrımızda büyük sanayi hc1lirıi umumiyetle Fransız birasının iyi ol· ı esham tahvilat, kambiyo - 11 

aldı Fransızlar her yemekte şarap mamasına sebebiyet vermiştir. borsası (fiyat) 

Lodra : 19 - a.a.- Bu sabahki . 
f ngiliz gazeteleri Alman yanın danzige 
müteallik olan hattı hareketinde bir] 
değişikligin vukua gdmiş olduğuna 
c ltalyanın tavassvtu ile ~lmanya ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~ 

23.20 Müzik (Cıızband) p.I~ 
23.55 - 24 Yarınki progrıı 
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f 1 
i HAYAT iÇiNDEN t i __ __... _____ .... ____ -..-_j 

ye 
Şehirden g ö ç 

ediyorsanız eğer .. 
Yola çıkmadan evvel e~de 
alınması lazım gelen tedbirler 

Kadın'ın vazifeleri 
r~~ 
r;ff Tatilleri rahat geçirmenin bir 

k'çarcsi de, yola çıkmazdan önce ev 
1

,eıı'de lazım gelen bütün tedbirleri 
ıştır ılrnaktır. Ancak bu sayede insaııın 

•klı geride kalmaz ve tatilden dön 
* &tüğü zaman kötü sürprizlerle kar· 

ılaşrnaz. 

* 
Bacaları süpürtmek, yerinde 
tedbirdir. Bu suretle sonbahar· 

:la döndÜRÜnÜz zaman bu sıkıntılı 
-' f esasen aradan çıkmış olur ve siz 
vtJc sobalarınızı rahat rahat kura. 

zı1 ·ı· . 
o~' ırsıniz. 

u 
39 Gaybubetini?. esnasında camları 

•c perdeleri esaslı surette temiz 
etmek kabilse bunu da ihmal et· 
Deyiniz. Çöp tenekesini boşaltma'" 

c mutfakla aptcsanelerc biraz !i· 
13.İıol dökmek de faydalı tedbirler 

~~tendir. 
.,,,,. 

a1'l Soğ•mı haşlayıp çıkacak suyu 
....-lir fırça ile çer.;evelere ve açık 

;l,~nk boyalı eşyaya sürünüz, Bu su 
'elle bunları sineklerin kirletmesine 

nar.i olursunuz. 

1 ' 

ı\.: Odalardaki eo\>yayı, orta yere 
oplayıp demirden olanlara da ha 
ır bir yağ tabakası sürdükten son 

f a, hepsinin üzerini bir veya bir kaç 
r trlü ile iyice kapayınız. 

* 
Evin içinini daima havadar ol 

*'ası için kabilse, pcnçereleri açık 
atı) ~takıp panjur veya kepenkleri dı 

Sarıdan kapayınız. Rüzgar ve sair 
fU'tbepler dolayısile camların kırılma 

ması ıçın pencereleri muhkemce 
tesbit ediniz. 

* 
Abajur ve saire ile diğer kırı 

lacak t"Ş}'ayı tozsuz bir yt"re ko· 
yunuz. Halıları iyice SÜJDÜtttükten 
sonra, üurlerine terebantin püs· 
kürteceğiniz g<tzetelerle birlikte sa 
rınız. 

Mutfak ta lıulaşık kalmamasına 

bilhassa itina gösteriniz. Kanapeler 
le diğt"r ~şyanın köşeli ve girintili 
yerlerine biraz naftalin koyma~ı ih 
mal etmeyiniz. 

• 
Yatakların üzerinde çarşaf, yas· 

tık yüzü yorgan çarşafı ve saire bı-

rakılmamalıdır. Bütiin çamaşırlar yı
kanmalı ve götürülmi)'ectkler de 
ütülenip dolaplara yerleştirilmelidir. 

• 
Hr.r kapı anahtarını ( sokak ka· 

pısı müstesna tabii ) yerinde bıra· 

kınız. Yahut da üzerler ine birer eti
ket raptedip bir • kutuda toplayınız. 

Esas olan, dönüşte Lunları kolay· 
ca bulabilmrnizdir. 

• 
Biblo ve saire gibi uf ak tefek 

eşyanın toplanmamaM için bunları 

mukavva kutuların içine toplayınız. 
Her kutunun iizerine muhteviyatını 
yazmak, yerinde bir tedbirdir. 

• 
Dolapların içi muntazam, eşya 

ycrlı yerinde olmalıdır. Her o:iayı 
sinek ve saire ;haşarata kar~ı biraz 

filitledikten sonra kapıları kilitleyi· 

nız. 

Orta Avrupada yeni bir 
darbe olamaz 

- Biıiud sahifeden artan -
131r 
scıll IJ~lüliik, hile cebir ve şiddet ~·e siya 
ı!iC 1 tahakküm politı};ası ıle yarntt:ğı 
H1 hışınaoJanndan başka clü~manı yok· 
,,. br. Alınnnyanın o politikası ki avr~· 

ı.: f IGda yegane harp tehlikesini tcşkıl 
le' ttlckıcd•r. Fransanın, lngılterinin vr. 

ittilafı bilamcl t;ıhakkuk ettirmek hu
susunda askeı i me~ai birliği esaslı 

bir ı ol oynamaktadır. 

lronside'in ziyareti cemilekarane 
bir ziyaret mahiyetinde drğildir. ga· 

yesi matbualırı iştigal e' nıesine lüzum 

olmıyan çok müsbd bir ga)'edir. 
lronsid•;'in Polonyadaki ıkaı.netinin 

Başvekilimizin 
Yalova ziyereti 

Doktor Saydam Karamür
salde halkı diniedi 

Yalova : 19 a.a. - Başvekil 

Doktor Rtfik Saydam bugün Kara 
mürs,..le giderek memurin ve halk 
ile temasta l-ulunmuşlar, ve dilekleri 
ni dinlemitlerdir, 

Münakalat 
Afyona 

vekilimiz 
gitti 

Ankara : 19 ( Tclrfonla )-Mü· 
nakalat Vekilimiz B. Ali :çctinkaya 
dün akşamki ~0.20 treniyle Af yona 

gitmek üure şehrimızden hareht 
etmiş ve garda uğuı lanmıştır. Müna· 
kale Hkilimiz intihap 1 dairderi bu 
lunan Af yon da Hkalete bağlı dire 
ve miiessescleri teftiş tdrcektir. 

Adliye Vekilimiz 
Istanbulda 

. 
Inönü Türkkuşu 
kampı açıldı 

Ankara : l 9 a. a. - lnönü Türk 
kuşu kampı bu sabah Türk hava 
kurumu başkanı Erzurum mebusu 
Şükrii Koçak tarafınrian açılmıştır. 
Başkan kısa Lir nutukla karnpta 
toplanmış olan 468 genci büyük ga· 
yrye karşı gösterdikleri bağlılığı 
tebrik ve takdir dmiştir. 

Samsun 

yağmur 
havalisir d~ki 

felaketi 

Ankara : 18 ( A. A. ) - Sam 
sun havali.sinde yağan yağmurlar. 
dan Kurtunmert , Ye;;ilırmak ve 
Kızılırmak ue Aptal ırmakları taş· 
mış ve bc.zı zararlar yapilrnışt~r . 
Şimdiye kadar kadın erk,.k ve ço· 
cuk olmak lizere üç ceset bulun 
muştur . 

Prens pol . 
lngilterede 

Bukinghan sarayında 
dün gecesi zi~afet 

Ankara : 19 ( Ttlefonla ) -
Adliye Vekili ru ~abah geldi. 
Adliye erkanı tarafından karşılandı. 

1 Londra : 19 a.a. - Yuğoslavya 
naib hükumeti prens paul ile prenses 

Fransa üstünde 
INGILIZ FILOE.A RI TARAFINDAN 

ikinci uçuş 

Londra : - a. a. Zaa olundu 
ğurıa göre İngiliz tayyareleri bir ıki 
gün sonra Fransa üzerinde ik::'ıci 1 
bir ct-velan yapacaklardır. Hafif bon· 
bardıman tayyareleri Fıansanın 

merkr.zine ağır tayyareler ise mar· 
sily.&ya kadar gidl"ceklerdir. Askeri 
pilotları, takip rdilecek yolu son 
dakikada frslıit edilmek mutat oldu 

ğundan harp zamanında oldu~u gibi,ede 
cckleı i son derecede gizli tutıılmak
tadır. 

lngiliz efkarı umunıiyesi , hu 
uçuşlara brşı Lü}'ük bir alaka gös 
ternıt kte ve Frznsız tanartkrirıin 
lngilttrc üzerine yap} cakları ceve· 
lanları btklrm~ktedir. 

olga dün akşam saat 16 50 de 
victoria istaeyonuna muvasalat et
mişler ve dlik v~ düşes de kent ta 

rafından istikbal t'dilmişlerdir. 
Prens ve prenses, dün akşam 

ycrnriini ikamet etmekte oldukları 
buckhiııham sarayında dük ' 'C clüşes 
de kent, b. ch-.mberlain ve diğer bir 
çok na11rlarla birlikte yrmişlerdir. 

Hamidiye İskenderuna 
di!n hareket erti 

f.stanhul : 19 ( Teltfonla ) _ 
Hamidiye mekt<'p gemisi b1Jgün 
İ.skendtrıına hart·ket etmiştir . 

Tırhan vapuru 

l.,lanbul : 19 (Telefonla) Alman 
yada yapılan Tıı han vapu• u bugün 
saat 16 da fstanhula gelmiştir, 

Yatnız GörUnmesl Kahkaha ile GUlmeğe Kifayet Eden Adam 

( LUClENE BAROUKS ) 
BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMADA 
Görtcrği .. iı, Hoş, Nükteli ve ha~ındaıı sonuna kadar 
Sizi kah kaka ıuf anı içinde l•ırakııcak oları en son ve rn 

Güzel 
o "1 rılar1a oernber istiklallerine hürmet 

re) tjerı bütiin dcvlctlerın yeni tecavu7.· 
' 1~ karşı koymıy.t kalkacakları, Pa· 

1 • d 
Ve Londranın sulhu organızc e e-

0 • tği ve sulh t>ınıinde azami kuvvetler 
()Yacağ1 ?aman mukadder suretle 

1111• r gün her halde gelecekti, Bu lisan 

neticeleri, çok rnühim olacaktır. 0.& 
ha .şimdiden Londra, Paris ve Varşo j 

Filmi 
1 A M A N 1 Fransızca 
l /Kaynanam Duymasın 1 Stizm 

tr h 1 'I · · a de kuvvet nazariyecı erının 
l trkcst 1 • 

~c: elen ~n daha iyi anlamaları a11m 
bır lıstınd 

ır.,, 

çıçı Justic diyor ki 
p t VAlmanya ' endişeye başlamış 
S 1ırıaarşovadaki askeri müzakereler. 

ş O nya Dan · · · · 
O tıt ~ zıg ışının amdus ve ya· 

ıJ SUdet • 1 ' 
I' 'Yec •• ış eri kadar kolay halledil· 

~ııı ~•ta ~1"1 1 anlatmıştır, Hitler, ajanları J L sıy e b' . 
ıırı " her 1 

1 7.ım h.ıleti rııhiyemizden 
~e 

1 
~ 81·a 1 ıaldc iyi sureı te haberdardır. 

rı" nara so . . . 
tı ııdan rar ıse, hııım kaıarı-

sJ.;' V Şııphe cdeme2 
rt • •tşova . 19 .,, . .. 

~c ı 1Y•reti · <t.a. - f ronsıde ın 
ıe1 tıc bir k 

rı rıcl •den Poı ço makaleler tahsi~ 
1 \c. Otıya h 

·ııc~' •s tri sahad {"at uatı bu ziyaretııı 
1 

'' ilrnafll ,a ngilizlcrle anlaşması 
ln k . t1rtıekt ld . ,,,, ıe tedır, e o u~una r ışaret 

ıl~ Kurjcr p
0 

iki ınernlt~anny, diyorki : 
tl arasındaki sıyast 

vanın her türlii taarıur.a karşı :koy. 
malarına medar olacak 1Askeı i kuv 
vetler h;ızırlamakta oldPkları iddia 

edilehilir, tfo keyfiyet, Avrupadaki 
siyasi vaziyetin inkişafı üzeıinde k;ıti 
bir tesir icra edecektir. 

Mu•ıafızlar .. Czas., Polonya'nın 
bi Avıupa devletlerinin yapmak 

gar .h.. t 
ta olduklaıı mesai birligine ta 11)'~ 

d . müsa\'atın mevzuubahıs ve a emı 
o!amıyacağı mütaleasını serdet~ek 
tedir. Her üç hükümrt, şu netıceye 
vasıl olmuşlardır ki, hayatı menfaat· 
leri yekdiğcrinin aynı ve Avrupan.'~ 
müstakil ve. hür olarak yaşamak ı.s 
. d'~ devJetlcı iniıı m :nf aat le 
tıyen ıgı!r 
. dur Bu sebepten dolayı 
rıne uygun · . . 
.. h"k- t siyaset ekonoıu ve ıca uç u ume, • .. 

b da askerlik sahasında teşrıkı me· 
ıo . 1 

saidt bu'unmağa karar vermış er· 

dir. 

Bu 

Konıedi<le hakikaten rakipsiz hir kornedyrn 
Oldugunu bir daha ispat edl"Cı ktir. 

Film Sizi EOeendlrecek ve Memnun Edecektir. 

-~--
21 - 7 - 939 Cuma Güııü Ak~aıııı 

Sabırsızlıkla Beklenen Senenin En Hüyük Fıan ı1r;ı SOiiu fılıııi ve D.ıhi 

( Harry Baur ) 
Taıafından, lhrelle ve dehşetle Sepe<lilccek b"r tar7.da yaıalıl:ııı 

RASPUTiN 
Şahaaerler Şaheserini Oörecekslntz 10·1 tJ 

Gazetelerin kMfesi İronside'ın çarpış olJuğunu yazmaktadırlar. Ga. 
Lüyük harp lesnasında Siberyada · zctcler, bundan uaşk11 lı onsidein po 
müttefik devletler kı taa tına kumanda loıı ya kı t;ut tı şrf ı H .. llcr' ~ yazmış ol 
ettiği sırada Polonya askerlerinin duğu bir mektubu neşrelmektedir· 
kıymetini takdir etmek imkanını elde ler: Murnaileyh bu mektubunda, Po· 
etmiş bulunduğunu, zir~ kumandası , lonya askerinin kahramanlığını ınet· 
altında bir çok Polonya askerinin hiiscna etmektedıı. 

Japonya amerika 
münasebatı 

V . t 19 3 a - Cüınhu· 

-
Dük dö Kent 
Farmasonların 
üstadı 

,.. 
azamı 

aşıng on : · · 
ı riyetçi senatör Vanderberr .. 6 ay 

evvel malumat vermek sıır~tıle, Ja· 
. . d ki 191 ı 

Londra : 19 a,a - Ôgrenildiği
nc göre dük de kent, bugün mutan
tan nıc:rasi n esnasında lngiliz farına 
sonlarının üstadı azam'ı ünvanını 

alacaktır. Evvelki gece f ransa ve 
Amerika mason locaları miimes· 
sillt-riniıı iştirakile verilmiş olan bir 
:ziyafet esnasında vAşbington locası· 
nın rski üstadı azam'ı albay tatsch, 
bir nutuk .söylerken birden bire öl· 
ınüşliir. 

ponya ıle Amerıka arasın a 
· f ı · · ve Ja· tarihli muahedenııı es 1111 

ponyanın Çindeki icrcıatının 'dokuz 

d · · b up bozma· dcvlt:t muahe esını oz 
k .. e 1937 de· dığını tayin etme uzer . 

ki Brüksel konteransına benzrr hır 
konferansın içtimaa çağrılma~ını is 
tiycn bir karar sureti vermiştir. 

---------------------------------------
1 Asri sinemada 

Bu akşam iki fevkalade şaheser 
-1-

( Çifte Kumrular ) 1 
1 

Lilian harvey-henry garat 

temsil edilen harikulade komedi 
Tarafından 

-2-
Meşhur çalgıcı Hoboy tarafından 

( ç~~~!~r~v~scrg!~l~Şl ) 
.. 1 ddit Vantilatör ve hususi tertibatla çok 

DİKKAT : - Sınema mu ea . . . 
scrinleştırılmcktedır 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğretmc."n ve 

Duhuliye 15 " " 
.. 

Asri 

Talebelere: 
.. 

20 
10 

250 

kuruş 

kuruştur . 

Telefon 
---------------~ll~l4~4:~3 ___________________ ___ 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Mükellefi yeti Müdafaa 
Kanunu 

Karun No : 3634 

_ Dünden artan 

Kabul tarihi:? 6 1939 

Neşıi tarihi:16 6 1939 

'd ve mii<~sseselerine Lağlı demiryolları ile 
M dd 16 Devlet ı are d ı · · ki' a e ' - . h ayolları ve limanları i are erının na ı-

1 . k 1 "I nehır ve av .. 
< enız. ana, go ve d ya seforberli~e hazırlık kararından ılı· 
yat işleri s~ferberliğin ilanın an ~e • 

b 1 ,. emrine gırer. 1 • 
aren Başkomutan ı,.ın . 1 t .. işleri Devld Dc:miryolları şletınesı , l' anların ış e m. , . . . 

Bu yol arın \C 
1~ I Umum Müdürlükleriııın ıdare ve mesulıyetle 

D · il ve Lıman ar .. 1 d ve enızyo arı I . k ndi va.;ıtaları ve menıur ve mu~ta ı em-
ri altında olarak müessese rrın t · 

feri ınarifetile yapılır. k . ·htiyarlar ve masraflarla lıu irtibatın de· 
ı · · ınu tazı ı ... 
şlelme umuru 1~ 1." D 1 1 verilecek tazminatın takdir ve te.sbiti ve 

. . .. dd t ıçın ev e çe 1 
\am dtığı mu e .. 11 . bağlı olduğu vekaletlcıce lemin o unur. 
t d' .. 1 . bu teşckkıı nın "6 
e ıye.sı ış erı A cabları dolayısile ciheti askeriyece ·ı 

Madde 47 - Harbi~1d 231

1"'
1 1 'd yollardan hir kısmının veya münfe-

.. • ·ıen ı are ere a ı k 
ncı m'ld<lede gos.erı . 

1 
• ler i g~rck kendi askeri vasıtaları , gere 

'd b' k'I tasının ış etmr. ış d w •• 

rı ır na ı vası .. hdrnıleıi vasıtasile: do~ıudan ogruya ıda · 
b 'd 1 . ""n1ur ve mııstl'I u ı arr tıırı m, 

re edilebilir. . n cilıeti askeri} ece vaz.'iyed olunarak 
A k b 'darcleıırı trııııaım: 

. nca u ı . Vekilleri Heyeti kararına bağlıdır. 
ıdare edilebilmesı icra "d f ··,k·llefiy~tine tabi tutulan şirketlere 

M·ıı- Mu a aa mı .. 
Madde - 48 ı ı , nıiistahdemlr.ri, bütün nakıl vasıtaları ve 

'd . 1 • 1 . memurları 'e d 1 .... 
aı ış etme ış crı, . l ·1 sahıslara aid vasıtalar a mtun h . ·satı ıle ve .usu.s ~ 

er ncvı levazım, tes•.. hcf lerile birlikte otomatik lJir şekılde 46 ncı 
leva t · t v~ musta em . . 1 ıım, rsısa müdürlüklerin tınııııc gırer er. 
rnaddede yazılı umum 

Yedinci Fasıl 

d 1 . e aid Milli Müdafaa miikellc:fıyeti 
Mahrukat ma en eıııı . 

. . · idede yazılı hallerde mcıhrukata aıd nıad•·n· 
M jJ 49 - Bırıncı mal k . 1 

.. a( t:. • 'hl' çları temi.ı i~in yıkaııınış, yı aııınamış, 1111,1 c· 
ltrı ışl t ı a.skerı ı ıya h · · k 
j . e en er . a kok hı1linde vc:ya h~r angı bır suretle çı -;u 

< ılınış ve edilmcmış vey 1 k d ı · · ·h · k 
· bulunmuş olcluklatı ma 1111 nt ma rrı crını cı clı a c-

mı~ ve çıkarmakta d 1 · · ·h · k · · 1 · . . • de tutmağa ı•c ına en cıın ı cı ctı a~ · erıyc cınrınc ı~ et 
rıy~ııın cınrıne aına 

mcğe mecburdurlar. . . 
Milli Mudafaa mükt:llcfiyctlcrını tabi tutulan mahrukat madcnlerıııı 

Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

·~-------- ----=------~~~ 
KiLO FIATI 

CiNSi Satılan Mikdar 

=;:=~="""==== _ K;n_a_zs_. lc..-=K=~=ço=~=·= = K~<?__---
= teoi"'e = 

Piyasa parlafı • 36,25-- -37,50 
Piyasa temizi -~"---

·-·•---=--ı!-=--
~K;:-le-v:-la-nd~-----ı--38--=-----ı-----

YAPACI 
Beyaz 1 Siyah·------ ı--------

~ ÇldlT 
~---------.------=:.-----~--- ~~-~~~ 

----ı-
y erli "Yemlik,. ı 

.. "TohÜiTİluk., 4,50 1_5_5_0 ___ • 

HUBUBAT 
Ru~day Klbrıs - 3,75 --, 

Yerli ·212 - 3,92-- - -,. ---Mentane - - -. 
ArP.a 3,17 - J]O 
Fasulytt 
Yulaf '1,87 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn --
Mercimek 
Susam 16 1 

- u N ·-
Dört yıldız Salih 

... üç .. • ·- D Dört yıldız Dotruluk ~ ~ 
~ :.:: üç -= c .. .. 
o - Simit ::: 'jij " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

N ()' 

üç r--- ,, 
" 

Simit .. 
Livrrpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

19 / 7 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
p,.n~ !ıantun 

Hazır 1-4- 43 Üret ı-=-
Vadeli 1. 44 Rayişmark 

Frank ( Frans~) ~35 
Vadeli il. 

- 4- 35 Sterlin (Tng_i!!z _! 592 
4 117 Hind hazır 

-8-ı 59 
Dolar ( Amerika ) ~ı 56 . 

Ne2ork Frank ( isviçre) 00 00 

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden: 
Hacmi Muhammen vahit fiatı Tutarı 

Cinsi M 3 D 3 Lira Kuruş Lira Kuıuş 
Kara çam 140 000 4 90 686 00 

1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Ala Hasan .yurdu 
ormanından yüz kırk metre M 3 miktarında kereslclik ağaç satışa çıka. 
rıl'"Oıştır . 

2 - Satış 11 - 7- 1939 günündrn itibaren on btş gün sonra 26-7-
939 Çarşamba günü saat (12) de Seyhan Ormıan Ç t virge Müdürlüğü 
dairesinde arttırma ile yapılacaktır . 

3 - l:Jeher metre mikabmın muhammen fi atı dört lira doksan kuruştur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Ankara Orman Umum Mü

dürli!~ü Seyhcın Orman Çeviıge Müdürlüiü ve Dörtyol Orman Bölge 
Şefliğinden alınır . 

5- Muvakkat teminat elli bir lira kırk beş kuruştur · 
6- Satış umumidir . 10840 11 - 15-20- 25 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ı~ ğustos, l Eylul , 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 .. 1000 .. ~.000 " 
8 " 500 . .. 4000 .. 

16 .. 350 .. 4.000 .. 
60 

" 
100 • 6.000 .. 

65 
" 

50 .. 4.750 .. 
250 .. 25 .. 6250 " 
435 32000 

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

• 

Südün kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

inhisarlar Adana 
fabrikası müd·;jrlii 

min edilen nakliyatı bir 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muh 
deli bin iki yüz küsur lir,dfi 

3 - Şartname para9d 
fabrika müdürlüğünden ıttl 

4 - Muvakkat te~ 
radır. 

5 - Eksiltme 1 eylul fi: 
günü saat 14 de fabrikadl 
cağından ... isteklilerin fa briki 
liiğün müracaatları. 

s-20-S 

1Elektrik 
Adana Mersin ve havalisAcaJ\tas Her türlü Elektrik vo 

tesisatı, Elektrik malzcmdlı 
ve Elektrik aletleri tamiratı~ 
ram Ampulleri, Ganz f abr 

Adanada hükumet caddesinde 

Umer Başeğmez ticarethanesi 86 mulatı Adana Acentalığı · 
Eski Orozdibak karşısı 

ı , 

" 

1 
~I 

] .,736 

Acıderedeki içme Ms 
den suyu açıldı 

.-·~· J 

"'• . ., ....... '" ~~ Her gün Misis Acıdere istasyon 
.. 

tren gider gelir uç 
Her türlü yiyecek şeyler, bol ve uc\l.J 

l 

\ 

Yatacak yerlerimjz de vardır 

1 14-26 10785 

1 ! 

i Yepyeni bir tesisatla 

l.zıR~ıf.ANmst 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifteha11 
Alacaklılara ilan 

Adlinanın Karakuyu Ku) umcular 
köyünden Hacı Hasan oğlu Mahmud 
Kurd, Aziz Kurd ve Ali Kurd 'un 
anneleri Durdu Kurd'dan resmi VI!'. 

gayri resmi sened li veya senrdsiz 
alacaklı olanların alacaklarını almak 
üz~ re 15 S?İİne kadar Ad anada 
Karasokuda 15 ııumı odrı Solı;ıcı 

Şaban Çinkodt'len vasıtasilt· müra 
Ciialları ilan olunur. 

20-22 10866 

Bu gece nöbet çi eczane 
y , ni otel civarında 

Tahsin eczahanesid1r 

Adana fdman Yurdu 
Başkanlığından 

Kaı}lıcası faaliyete ge 
Banyo - Lokanta - Gazino -
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek 
tenzilat yaP1 yüzde 50 

• 

16-7-939 tarihinde toplanan 
kongrede ekseriyet hasıl olmadığın
dan 23-7- 939 pazar günii saat 
9 5 da kulü bümüz azalarının kong
rı·yı· ){ı· lm e l e ri ı·hemmiyetle rica o 

18 - 2° 10a62 Muhakkak ziyaret rıı ır. 

~-----ı G.. k · · k. 
ediniı 

Hususi Riyetziye dersi 1 O~eCe SJillZ l! I 
o,,,. ı.i,. iki. üç" u .. .ı ö.. ÇIFTEHAN KAPLICAS 

Radyo aktüvitesi biitün dünya Kaphcala'.1~ diincij .srnıfl<trırı ırı lıu~.u~i Riyaziye 
d C" rSİ .1lmak c. r 7.tı$U t11l;ı olanl.ır 

Adana Seyhan nı <ı tball~ıııa miira 
caat e,!ırıiz Posta kutu ( ~ 9 ) 

4 10851 

Yüksek zengın bi: tabiat hazineS1 

Roınatizma, Siyatik , Kuın , Böbrek , Mesctıae 1 

Karaciğer ve mide ağrı1 arından kurtul111alı, 

1 Birkaç g.ü~~nüzü _ burada geç~; 
Ceyhan sulh 

Ceyhan sulh hukuk ha- den : 

hakimliğin- ; Konfora, temızhge, ucuzluguna hayran kalaC 

; Tarifeye bakınız __./ 
kiuıliğinden : 

Miiddei Ceyhanın Tatlı Kuyu 
köyünden Mehmet oğlu Ali tarafın 
dan müdıfeaaleyh hazinei maliye ite 
göçm• n Rasim ve Reşit alc-yhlerine 
açtığı tescil davasının cari muhake 
mesinde müddeinin tescilini istediği 
Tatlı Kuyu köyünün kör veli deresi 
mevkinde doğusu H ıcı ba"tısı ç~lak 

Hasan poyıazı Hacı kı':>lcsi sosyalı 

Yolu ile çevrili bir parçada ( 50 ) 
dönüm tarlaya iddiayı hak edenlerin 
bir ay içinde Sulh hukuk hakimli· 
tine müracaat etmeleri ve duruşma· 
nın da 8 - - 9 - 939 Cuma giinü 
saat - 9 - bırakıldıgı ilan olunuı: 

10868 

Mij<ldei Ceyhanın Tatlı kuyu kö 
yündrn Musa oğlu Ali tarafından 

Müddealeyh Ceyhan hazinei maliyesi 
il göçmen Salih ve Ahmet hakların 
da açtığı l<'scil davasının cari mu· 
hakemesinde Muddeioin tescilini is 1 

tedigi ceylıanıo T~tlı Kuyu Köyü 
hududu dahilinde ve kör veli deresi 
mevkiinde vaki tarafları doğusu soy
sali yolu batısı dere poyrazı Keza 
dere k ı.hl l."sİ raman ıle çevrili bir par 
.;ada - 50 - dönüm tarlaya iddia 
yı hak edenlerin bir ay içinde snlh 
hukuk mahkemesine ·müracaat etme· 
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Bir yecellk tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kı şilik ) 
Bırinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 
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haliyle bir kere görürıU 
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