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Dün Lozan zaferimiıin 16 ıncı 
yıl dönümü idi. En büyük mahrumi
yetlere katlanarak harp meydanlarında 
kazanılan ıaferlcrin milletler arası bir 
anlaşma ile tasdik ve tahkimini ifade 
eden ve Türkiyemizi hür ve mustakil 
bir vatan olarak ortaya koyan bu 
muahedenin milli varlığımız bakımın
dan ifade ettiği mana rck geniş ve 
pek büyüktür 

Bu büyük eserin biiyük başancısı 
Mılli Şcfimiı fsrnct fnöniirıc karşı tek 
bir vücut halinde bütün Türk milleti
nin duyduğu minncllarl•k hududsuz
dur. 

Dün Lozan, buKÜn Hatay zafer
leri, Aziz Büyuğünıüzün Türk milletine 
sunduğu en kıymetli, unutulma7. mu· 
kaddcs biiyük hediyelerdir. 

Dün bu l>iiyük gün, bfıti.in yuı udi.l 
hararetle kutlanmıştır. 

Şehrimiz Ha;kevin<lc de pazar 
gecesi gerek Hatay ve gcteksc Lozan 
7.afcrlcrini tes'it için bir toplantı ya· 
pı\mı~tı. Biiyiik Türk milletinin. asil 
Şcflcrfoin öndcrliğinrlc, yeni yeni ıa
fcı lcı karnnucağııı.ı sarsılma1. innnı 

'.ırdır. 

Uu ıııc.:;'ut günün yıl dönümü. 
•l:)il Türk mıllctinin yanılıcı lnönünc 
lıağlılıklannı teyide vesıle \'crnıi~ uu· 
lunııyor. 

Ankara: 2 ı (Telef onla) - l.uzaıı 
zaft:riQin yıl c.Jönümii münasebetiyle 
Halkcvi bir kutlama programı tesbit 

etmiştir. 13 ı akşın · ı ıt 21 d ! pul ı'' 
lıir toplantı yapılmış büyük gün, hıı.
raretlc kutlanmıştır. Hıfzı Oğuz bu 
ıııünasebctle bir nutuk söylemiştir. 

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

Hatay'a 
kavuşurken •. 

Yazen: Sabri OUI 

:.!!: Tcnı111Uz !l~l!J Ttırk İnkılap tn
ı·ihiniıı yeni \'l• çok p1rlnk Lir <.ahi-

fc i . furk milletinin ,·eni ,·ı: e,siz 

MUll ŞeUmlz Kahraman lnönU 

SAMSUN BÖLGESİNDE 
SEYLAP T AHRIBA Ti 

Samsun Demiryolu 
Sular altında kaldı 

23 TEMMUZDA YAPILAN ŞENLİKLER 

Büyük Ha~ay bayramı 
tezahüratla kutlandı 

Ankarada, Hatayda, şehrimizde ve blllün 
yurdda parlak törenler yapıldı 

D~st. Fransız kuvvetleri Hataydan temamen 
çekıldıler, Hatayın her köşesinde bayrağımız dalgalanıyor 

.\nlakya · '>'\ ( A d l . 
. . •. :- . . na o u a Jttnsmın 

husu-;ı ınülrnbırı oıldııivor . ) _ .. 
crccrvi ' .x. ı. 1 k J . • Dun 
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ıle C4'.ır \ ıl;wctlcr nııır<1J 1 
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ı.ı ıas aı ı hu 
5,.,ı;ı ı u de oınrnobıllcı le 1 k 

·k • rnıc et ede 
ıt ıü ela J\ı.:.ıl.yay ıı gclnıislcıdir 1 
Hcycılcr Hcylanu,ın vcı-~ıl '· • .' .•. . 

1 
. . o , cı t.cıı şchıt 

.ıs"cı a >ldesıııc im çcl<.'nk ı. 
1 rdır A'··rf · l\O}'nıus. " . oı c•oııı c' "' f ııııfa h ·· ı" . 
lrııı \ e cİ\ ar halkı .lopl u uıı Br.y. 

anınıs bulun 
) ordıı . Bir Be; lc1nlı kız en ~ 1 ı · ,. il· 
d r 1 f 1 ti eş 1 ıfo r. er c •lhı y ha lkırıı \ 1 • • • 

• Hı ın ııı u gi.iııe 

yt:lı;tııeıı en büyüklerimize \f· ı·· ı . 
il . Ş { j . ,. .ı Ul'l\e 

mı ı e nfiniiye lrnr~ı ı•b 1. . 
"k ~ cc ı mınncı 

ve şıı ·nınlaıını bi'diırniş v Ş 
C 1 ı ' c cınsettin 
. ı~ıa tny tı ııııllet meclisi ınüme ·.,, 

rıııın şahıslarında büyük medis' ssı _e. 
laınrşdır. · 1 selam. 

Şcmscltıı• gunal•.ı1c· ~-ösı ·ı 
b· , 1 t k • , 6 crı en bu 

ag ı ı 'e scvn-iye '·ar.~ı t 
ö " ' eşek kür 

cdeı ek meclis adınR hal'· ı' . 1• 1 cJ " :-;canı ·ımı 
ır. Heyet Heylıından ilıbare A • Ş· 

yaya gelinceye lrndar ''Ol n ntak. 
t 1 J ü1erindc 
op aıımış bulunan halkın 

ile karşılaıımışdır. tezahuraıı 
Bu tezahürat bil!nss"' l . ' . " cıp boğ 

''e h·~dıı ge me•. kiinde <;oı.. he. <ııı 
olınuştlır. Bcciiıo-cde H· t ~ccan!ı 

.. • .. o .ı ay v;tlısi ş-k 
ıu Sokrııeıısiicr heyeti k· . 1. ' u · 

. <IJ~I dll)IŞ \'C 
yıne hu mevkide kolordu k 
•''ıııaffeı Eıgiider de . un1<tndCin1 

1 neyctc iltih k 
ey cmişıiir h<ışta hir k 't· ·k a. .. ı a as eı olnıaı. 

\'fi fana kavu~nıil ha)'ranıı H.ala> ın ı 
dill'~t şclıirlcı inde olduğu g'..ı)J_ lskı n· 1 
dcrıında da hevccanla ve bu~ uk lı.:· ı 
zahiiı:ıtla kutl;;ndı. Merasim }'CIİ ~a· 
b.ıhın cıkcn s,ı.ıtkıirıdc halkla dol
muş tııklnr \ 'C bayraklaıla süsleomi~ 
ti. l\lcydducfa iskcndcrundil mı:vcul 
garni'lon kıt;ıatı \C lııııcıııd.ı hulunaıı ı 
Hamidivc kıo\'ınöı ii crat•lc lskeıı
dcrıın {•rncfar ınıı bölüğ'Ü yer a lııı ışlaı • 
dı. 

Saat ı.ını ıu da ı\daoa Tiımeo 
koınııtaıı \·ekili albay Kcm.ıl Yasin· 
t ılıcm k ııaatı t<'ftışi • e merasime 
haşlandı. Korııu • ;w oerabr.rinde Yar· 
b:ty Na•·i Aka k:ıyrn:ı~ am ~fohııı<'t 
P ırti rr.isi emniyet aıniı i belediye 
reisi, jandaı ıııa komutanı, uiger 7c. 
vat haıır bulunduğu h::ılde ıeflı~ini 
bitirdi. Bu ~ırada ıthtıın me dan'· 
nın bayrak cfircıtin~ çekilmiş olan 
Hatay bayrağı merasimle indirilıp 
yıldı7lnın içi hemen orada doldurula· 
rak Tiirk bııyıağı şeklinde yine nıc· 

mı.imle tlirc~c çe\.:ilıli. 
Bdyı:ık diı ege çekılirkln 1 lcınıı

dıyc laıilfından top ;ıtılaıak bttyı:ı· 

gııııız sclanıl:rnıyoıdu. Bıı ıııerasıııı· 

dı:n son ;ı sôı ahın :paı tı başkanı 
1 laıııdi Sclçuk'un p:ıı ıi .ıd.na ve lıal
kıo lıis.,iy.ıtına kırüman olnn hita
be i lıııraretlc aıkışlandı. 

Gençlik ı dın:ı. söı alan Reş.ıl 

Mür<1clozlıı gcnçli~in heyecanını re· 
jiın \ c ınılli Şelc hağlılıf:ını anlata· 
r.ık ıııulıeyyiç bir nutukla gençli(:'ın 
hissiy;ıtına terdinı:ııı oldu \C ıılkış· 
l:ındı. 

Köylüler ııdına kor.uşar Cr.vdet 
Selçuk da heyecanlı ıofü:lcrler kö~·lii
leıın hissıyatrna te?ditı'an oldu. 

Sonı a orduevı öııiınc gelinerek 
ıümrn komutan \'ekili onünde ya
pılan gt'ı;it ıe~ıııindc bulunııldu •. sım. 
at \ e lııılk teşekldilleıı de rcsınıgc• 
çide iştiıfik edip komutanı scliim· 
!adılar. 

Gerisi ikinci sahifede 

-- --

Filistinde Çarpışmalar · 

bir bnyrnm guııu olmu)'t~ur. . 

On yedi milyonluk Tuı·kiyc bıı
SUn bir knlp. bir ,-ucut ,.c nıUşlcrck 
lıir tek hcyecnnln Urpercli : 1 in tay 

S:ıınsıın '.l 1 -:ı a.· c;tı<'C sabaha 1-a I 

1 

dıır dc\•t\111 c<.Jcn şiddetli )'d~rnuılarclaıı 
hasıl o!an scllrr şehrin rniinlıat \ c sn 

daı lfırnıı gelen y:ırdıııılnr için lıeı ı:ı 1 
rafn lwşınuş:ur. 

uzcı c toplıınınış <ılan 1 lk L • " 

I ~ ıa ııt>yctı 
aınl.ımı!;i ve k<ıramtıt L · • se· 

nnnıycsı l lk 
adına Yıısııf hır lıitabt·dc b ' ıa .ı 
deınistır k' . l\l 1 · uıunanık 

Araplardan ve Ingilizlerden 
ölenler ve yaralananlar oldu 

"ııdiis : 24 a.a. - Ev..-cl~! ge.'.:c 
H. bron • mıntakasında bir f ngıhz nıuf· 

sini bir sene hapse nıahkl'ını etmiştir. 

nn:wntn.l:ı k:wu ... tu . Tnm \'irmi .) ıl 
Onun hnsrctiııi ç~ktik . Onı~n nınruz 
lınldı.,;ı fclakdlc içiıı için sızlandık. 

ı:nknt hiç bir znıııaıı onu ebediyen 
kc J• · ı 11 () 11 ınııı:deıı :ıyrı rııı~ şny111:ı~ ı t. nun 
lcltrar kollarımız ıırıı.;ına girmesi için 

ı·linıizılt>ıı ııt: geldi.' sc yaptık ve eli· 
•niı: Al:ınıızın il'nrdinc ~!illi Şefimizin 
1.:nıirlcriııc kendimizi tcınnnıcıı \•ercn:k 
1Ju Luyu k ,.c h:ık l ı <l:ı ,·nııı 17.a dogru 

durrııaJnn , uı·udıık • ko~tuk ,.e niha· 

\et nvrılık. ncısı içinıi:r.i ,·nlrnn . k:ı· 
'llrnn- Tııı·k J l:ı(oyn knvl;~tnk . 

1'nsi,]c topraıtıdc, h:\\·n, "'ll ,.c l ~. ' b~ • 
1Utuıı , :ırlıı;;iylc Turk olnn t:ım ~ ır-

n • d 1 11 .Yıl, tıpkı nnn kucnı;ın nn ~or n 

":kilip olınınak islenen 1 lntn.r elbette 
1ı... 1 J> 
1

. !;Un nnn ına k:ıvuşnc:ı tlı . ,unu 

Jl;ı,c Ve bU(Uıı diln\'ll\':l mtıjJcJeycn 
"ı'' ha;rltıran I~beıli. Sl·fiıııi /. Atat urk 
·~ . d . onun f Kırk nsırlılc Tııı·k _yur u 
C~ır 1 J 
cfo <a aın:ız ı siizU . J Iatny kurtuluş 

vnsınıln hcı· L::ıkımd:ın ... cf crber 
olnrnk 
le 

1 
k' 00 yedi mih·on Tuı•ktcn mU· 

Şet ti L• k uır orduy:ı en kıs:ı ,.c en 
nti bir h d . . ılcf c cftı . işle bugıın hu he· 

c vnr 

lıil kısınıla.uııı islilfı t:lın ı.;;, cııcldclcrdc 

ve sokıklııda knldırılmtllaıı söknıiiş, 
hiı çok cvlcriıı alt k<ıllnıı :-;ıı ı{nde 

k:ılmıştır. İmdat hcyctlcıi sabaha ka 

Gfü: _va~l:ırıııın lı:ı.wn t'aıl:ı ııc:-c

dcn de .lo0d11ğuıııı ~fü·m(.•k kndcu· İn · 

s:ını nılltch;\s~İs cılcn :'l'.\' :-ız lııılu· 

nur. 

Antak,, :ıd:ıki Fı·:ın:.ız kı~bsının 

'furk ordusuna d<'Trc<lildi0i glln ,.,. 

~nat hiç ştıph<' yok ki o d:ıkika.' a 
knd:ır gct'İlc gerile -;on haddini :ıl:ın 

sinirlerin insnıı vUcDclunıltıki. yıızl<'r

ıicki dişclcri görtılccck ~eydi. 

1 )crkı·s dııkik:l \'C <;:lıtİyc ":l..) ı fOI' 

d11. On hinlll'cc h:ılk' ku\'\'ctli bir 
:ılkı~ tııfonının emrini ,.~ işnrct ini bek 

Ji,·or<lu. kodın. çocuk. gt·nç, lhlİ\ nr . . 
bUtlın halk daha ;;:ıfokt:ın kı~la i.inllnU ' 

ılohlnrınu;-. gUnc.ş nltındn nııı:ıy.''t•n d 

kik:ıyı bihıp lıckliyorclu. Biı·dcn l\·bı· 

Çaı s::mbrı ovası köyleri ııı ;nısı su 
:ıltırıdndır. 811 ko)lnrk irtıb:ıt kesil · 

miş giuidrr Bı1fı:ıd.ı :.clleı k .. sahırnın 
ıniilcaddit ıııalıalleı iııc kad;ır gelmiş, 

C\ lcıin i~·lcr ine ~adar girmiştir. 

Terme \".•) ıııııı t;ışnı;ı!>ı ile bu ka 
sabanın k;ıışı ııı.ılı ıllcr!ni su lnsmı!;i 

\'•: sulaı 111 Tcı ııı~ köpı iı~ii alıındrı hC'~ 
ıııctrc yiik.st":kligı k:ı) den ilıııışliı. 

Bu kaza in ı da d,ı ıııa h ılleı iııcl~ ılk 

tedhiılcı i alınını:;; ve vil;'\yetten de ica 
beden dırektifler vcrilınİ!;ilİr. 

Sanısuıı ile ç;ır~aınlıa, Baf ı .ı ,.e teı 
ıııe k:ı1.ııları aı.ısıncl.ıki tdcfon hatla· 

l I kiinıilcn hozulınuştıır. Oc-mııyolu 

sıı ıılıınd<1 knldıgınc.ltın Ç ı~.ımbnya 
trenler işlcuıcnıcktc<.Jir. 

fı.lcrt ırııı.ıgı \'c'ldisiııde .-;;el lolııılıi!l 

yaptığınıf.ııı S:tıns11nd11n Ankrıı <ıy;ı ha 
ıck edecek tıcıı de lıarakcl l'lnıcmis 
tir. • 

K,ıradcnizc.lc\..ı fır tına ) iiziiııdcıı hu 
gün Vııpuıl.u gelmediği gıbi !ı ınıırıınııı. 

dn bulumın bir vapur da hareket ede 
nıemiştiı _ 

ru son SC} lfıbın mczruata ve Iİİ· 

nl nıış 1 lntnvı kucnklat'ımııa 
• rıııs b 1 J 

u ttnn~ oruz . 

llatn. • . 
•••ı.:ı: · t :> şını<lı, çekliği tarif edil· 

1?. ırap] 

SC\'\'CZ b:ı.;lnılı. Frnno;ız bnyrngı ..) n ''nş 
\'~\~:ıs ini):O. 1 lcrkl'sdc ~n.,·am h:ı.' rd 

bir ~ıküt ... Bir ılakik:ı geçmeden Turk 

bU\'l'ar.ı istiklal ııınr~ımızın :ıgu· başlı 
r tcı:po :=ve nfınıcsilc yubcliyordu t:tı·:ıf 

t:ı .'·nlım; kulnkl:ıı·ı çıııl:.ıt:ın nlkı., ,·ar 

' tüıılcrc y.ıplığı ha:-..ır ve tcsiı<ıl an· 
c.ık sulcı rııı çckilmcsiııd en sıını n bel . 

li uliıt'aklır. SC) labın bu nııntukaria 
ş•ıııtliyc knuar bir mic;Jinc tes, diif cdi 
lemcdigıni en yaşlı olanl;ır bile ı.oy

lenıcktcdiı lcr. Nüfıısc:ı :tavial voktıır 
ç,11 ş~rnbıı V{' Bafrnnııı s.ılıil kıs;ınlaıın 

ı·" nrını, gec;irdigi butıın kn· 
E;llıılcri r ı · 

tııu~t c ctkctlcri (cmamcn unut· 
T Uı·. 

Art k 1 il.t•ıııt 
1 

Sllzcl l l~ıtnvın ta-;ınd:ı. Lop· 
ırı u 'll w , 

o s~ ı ve hıı vnsındn \'tıbaııcı 
111 11 ' tUtıı ,. . ~ 

tııı~lır. c ıgrcnç lıir koku k:ıl· 1 
. l la.tn 
'ttıkiı. .Y, kurt 1 b 'f' ""•~ u uş :ı.yramını w.rı ı 
\ <ıpt ' Cosk 1 1 
\ 

1• H ~ uıı Ut Ve l\cvccanln 1 
·t:Q Uc~· v 

'c •ııı. ı\\ilt•sız .sun?c lıutttn Jlatııy 
·ı U 0 nun l 

1 Şcfinı, 'furlt milletini ı 
rk :\ırı •• Or<lu 07.ll olnn lrnhranınu 

Uı111 sn)•gı ile :ındı. 

dı. d 
'ı. ı~J,'1 knllınl:ınln h~\'1.:c:ın :ııı 
anınH .. ' • ~ 

ı 1 "'tnn hıçkırık \"C ıröz~·aş 
, c nc.;cı l'n < 00 -
)arı le ' Urpcrjyor<lıı. 

Boguk. t:ıkotsiz \'C a~la.' an bir k:ı 
dır sesi : 

Ah ! Ataktırk :.cıı lıut;Unlt·ri scirrı1t• 

li idin ~ 

1 >iyor, 
Oı;lu olduğunu aııl:ı<lıgıın ~cnç onu 

bizim içi- 1 

ltolundnn {utuyor· ,.c .. o. 

ınizdcdiı· ! 
Deye ce,•:ıp vcı•iyoı·d u. 

d.ıki nıiiıılıııt mcıalaıd.t hapanat le · 
lef olduğu tahmin cdilıncktcdır. 

V.ıliniıı ıiyaseti atlında ıoölc.nan 

komisyon yaıdım fılaiiyetine ve seylfi 

bın mcıruata ve hilhassd tiitünlcrc 
yaptığı h.ısar deı cccsınin tcsbilinc 

b;ışlaıınııştır lfmm gelen tedbir lcr a 
iınm:ık lddır. 

" ı . il 11cıem ıni ... afiı 1 . . 
Hoş 1 1• . 1 cı ımız 

ge ı ın11 ıugüa <ııtık .. 
den kurtulııır \C i~ıe <Yo- ıd-x.- ı~u<:bbe 

ı ' • a u.,unuı ·ı · 
\ ' 1 g ıııc.ı scviııçleı . . J gı ll 
k 

ıçınc e ?.nav· ı 
cı\UŞ•Hı 11,ıta)ııı K· . ij ana 

1 1 
.ııcımut n- hi . 

Hı kı ııaıııırı;ı Sİi' 1 t " )f"Sı 
'· il . . nıu ı crcın mille· 
t.I cıırıı lıu lll('Slıl b .. \ C• avram Ö'~ •• d 
ıu.ıııııi'd;t !!'Ur ın k . - öuııuıı e 

k e \f ba"'rıın11a b· 
m. h1c '1\'ıı . f c.. •IS· - - ş~ıc \t•ıdı s . 
gıııınltay lıu t, . . · • .., ııısrttın 

' • ı.ııı11 lıı~lcıc t " ı.-
<":.ıııı.~ \c olorııob'I • . r,ehr.ıır 
':ıııı cdilıııis s·ı · tı .,ere lııııcı < k \'01<i de 

.•• , d aın 10 d· 
)'d~ a giı ılınrştiı. .t Arıtak. 

lskcndt'ıu 11 • ·>3 ( ·' 1 
1 

• - ..... ııa< olu . · 
nın lll ıısi mulıııb · . 1 "J••nsı· 
1••)'111 , t ı ırı nldıı ıyor} Hıı. -

- enııııuz kıırtulııs.· ''C 
<ıııa-

~ -......... ... ..... .... . -----• > .... . ~ .• ~ . 

i -·-·-< 
! Moskovada son ! 
• • 

görüşme i • . 
• . • t Müzakereler normal 
• i surette ilerleyor . 

• . 
• 
• . • • 

,\ \o~ko,·a: ~..; - .1 ~ 1,. t 
• • .,. - Jlr • • 

t n~ıt bir çc~ ı·ck ,h•,·aııı etmiş ! 
i olnn Junl,u görlı~mcd<'n sonı-.ı • 
t ıııllz:ıkeı·cll·ı·in ııorııınl ,,Ul't:tlc ! 
i ilcrlcmt'hll: ol<lDğu \'c .''<\ kında ! 
i .reni bir toplnnlı y:ıpılncıı.;ı (i~- t 
t n·nilmi~liı· . t 
• • ! ,\\ololot ile görtı:-tul,kn ,ooı·ıı t 
! Sı.:cd,, • ~T:ıt;siar ,·ı.: Strnn.. i 
! kemli arnlnı·ında da "ÖrUsmlt~

1 i 
• 

c ~ '. 
• lcnlir 

• i . l >uııku görUşrıır1ı:t"in ndicc· ! 

1 

~ ll'rı l.ondr:ı ve P:ıris'c bihliril- ! 
• ~ oıi .. tl• . { 

~ """~""""~~( 
........ 

. ~ . \ çetesi arnsıncfa 
ı eıcsı ıle bır ı rap . l .1. .. d ede bır ngı ıı 
\'Ukua gden nıusa em 
askeıi ölmüş, 4 lngiliz askeri yaral:ııı· 
mış ve ı Arap ölm(iştür. . 

Bııııdan başka bir boınbanııı ırı· 
fMıki netkc:sinde bir Aıabın 11clcfl~~: N b lıııdıı< um aı-:ı 
mu~ Q!duğu e1!'ıır. . . · .· kaıM ~ıd· 
Magrab Yalındı kolonı~ı.nc. . ' 
dctli hir taarruz icra edılnııştır. 

1 
k 

L" cJ" 2• a a - Yafa nıa ı ·e· 
"'n us : ., · 1 • - suretle nıu ıacır 

ıncsi, gayri kanıını · 
. 'ı' 1 ,·;ıpuıu süvıııi-

nakletmış oları unaı 

------ -----

Diğer mürettebat. 6 ile q ay arn· 
sında tchaliif cdr.n hapis cezalarına 
malıküm edilıni~lenlir . 

K ııdiis: 24 a.a. Yafa divanı haı bi 
sil:ilı taşıdıg111dan dolayı 6 lemmu7.da 
tevkif edilmiş olan hiı arnbı idama 
ınahklım elıni~tir. 

'27 Yahudi, gel't': sokaklarda do
Ja~ıııagı nıcıı cdcıı k<Harııanıeyc ıııu· 
hali! ohu<tk Ncgııdı hududu'lua ınii-

saade cdılıııeıııİ$ bir koloninin ilıdcısını 

~Cl'C vaktı tcsid edilişine i~lirak ettik .. 
lcrindcn dolayı birer liı :ı parn re za-
sına ın:ıhktiııı edilıni'?lerııir. 

Uzak Şark Konferansı 
Dün sabah toplandı 

Japonların yedi maddelik talebı 

.
1
. •. . 2,, (" a ) - Ooıııcı'ııiıı 
Qı\10 : 't n.c' , 

ga1ctclcıden naklen bildııdığınc go· 

J 1 t 'cn•·•n işinı ııııııak er c· 
ıe, c1ponar. ı.~ 

f •· 
1 1 ·abahki konfc:raıı,,111 

eı cer" 0 an 111 ~ _ 
1 a~n~ıci.·ki talchlcrı ilcrı suıccek cı .. 

diı: 
1. _ ~ Döı t kalilın geı i vcı ilıııcsi. 
., _ l .1 ı ınıtit•aılı ımntakasın-
"' ngı 1 J n . 

da nizamın idanıcsi ve arıu eı ı nııycıı 

eşhasın tayini. 
~~ . _ İnıLiyazlı nııııtakada J.ıpon 

a ley Jı taı 1 unsurların aranın ası, 
4. _ Japonyaya aleyhtar Çiıı'li 

memurların aıli. 
5. - lıntıyaılı mtnl.1kadaki Çın 

b: ıı .alarınd paranın te;Hını. 

le çıkaı<lı~ı bant-ııotl.ıı ın siiı iiml'ıne 
lnl{iılcı enin ynı ı ınıı, 

7. J.ıponların imli)' 111.lı nıınln 
ırnlıu ı ve aı raflaı ı üıcrindcki 111111 a· 
kııb<' lıa1'kıııııı tanınması. 

Roın:ı : 14 (a.a.) ln~il.1 - J.ıpon 
iptidai aııla~nıası, Japoni ... ıın bir z.ı· 
feri ve "İngıllı~rcıım bütün d\ioyada 
t.ıkıp clti~i hegı:ıııonia si~asclı ile 
lcıal te~kıl CU~ll hır llltlliH'aCl\I,. ula· 
wk dldlrı umumiyeye goslcıilınckıc
dır. 

Rcginrn fa~cista ga1clcsi diyor ki : 
Tokyo !ngiliE şerefine en hiiyiik 

daı lıcyi 'urmuştııı. Fı kat, bu cırıcak 
bir ba4langıç' ır. Zırıı, güçlük lcrın ba· 
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-Ga atasaray 
Spor maçında 

Demir 
kavga 

ö 

Yeni pamuk 
borsaya geldi 

-
HALKEVİMİZıN VERDiGi 

Demirspor 
cuyu ve 

kalecisi 
hakemi 

bir Oyun
yumrukladı Hatay Gecesi Çok 

hararetli şekilde geçti 
Dün b o r ~ a y a Karalaştan 

Hakem oyunu tatil etti 
ı Klevltınd cinsi yeni pamuk gelmişse 

de vaktin darlığı yüzünden satışa 

arzedilememiştir. ilk yeni mahsul bu· 
gün borsada satılacaktır. 

lstanbul: 23 a.a .. Milli küme maç 
launın ikı nıhai karşılaşmasında bi 
rincisi bugün Kadıköyünde, Fener· 
bahçe stadında yapıldı. milli köme 
maçlarında Galatasaray ve Demir· 
spor'un müsavi pl!VPnla haşta gel 
meleri neticesinde futbol f ederasyo· 
nu bu iki takımın iki defa daha kar 
şılaşnıasına karar vermişti Bu karar 
dola>•isiyle yapılan müsabakalardan 
birincisi bugün Fennbahçe stadında 
mahşeri bir manzara veren muazzam 
b.r kalabalık önünde oynandı statta 
10.000 den fazlıt bir seyirci kütlesi 
~hazır bulunuyJrdu. Harıciye v('kili 
Şülcrü Saraçoğlu da maçı şeref tri
bününden takip ediyordu. 

Meç başlıyor 

Saat tam 17.30 da iki takım nl 
kışlar arasında sahaya çıktılar. Mu 
ayyen nıerasimd~n sonra ıki takını 

kar~ılaştığı vakit Demirsporu şu ka<.J 
ro ile görüyoıuz : 

N~cdet Gazı, Şevket - İb· 
rahi ın, İorahim, Kamil - Salih, Arıf 
Orhan, Hakkı, Orhan 

Gdlalasaiay da şu kadro ile oy 
nuyor. 

Osıuan - Faruk, Adnan - Mu 
sa, Rıza, Yusuf - Salim Sefahattin 
Cemil, Buduri, Bedii. 

Hakem : Tarık Ôzerengin. 

Oyuna galatsaraylılar başladılar 
fakat oldukça kuvvelli esen rüzgarı 
arkAlarıma alarak oynıyan demirs 
porıular derhal hakimiyeti tesis f't · 
meğe muvaffak oldular ve topu Ga 
latasarayırı yan sahasına yerleştirdi 
ler rüzgara kar~ı mücadele vaziye 
tinde kalan galatasaray müdafaası 

bütün enerjisini kullamuak dt'mİr· 

spor hücumlaıını neticesiz bırakmıya 
muvaffak oluyor mamafih Ankara 
takı'lıının yılmadan ve yorulmadan 
bu hücumları daima tazelemiye mu 
vaff ak olması. oyunun neticesini Ga 

lata aıay hesabına şüpheli bir hale 
koyuyor Ackaralılar rakiplerinden 
çok daha iyi hazırlanmışlar, büyük 
bır enerji ile oynuyorlar ve topu da 
ha iyi kont rol ediyorlar. Ankaralılar 
takım itibarivle on bir gişi olan bir 
çark gibi intizamlR ve tam manasiyle 
futbol oynıyarak işliyor. 

Bun mukabil galatasaraylılarda J 

sürat noksanlığı adeta süranltene 
bir takım manzarası verecf'k derece 
de şiddetle göze çarpıyor. Salimi 
oynatabilmek içın hücum hattında 

yapılan ta.füat alejhte netice vermiş 
her iki cenah da yürüm,.z bir halde 

Ankaralılar rüzgfüdan istifade 
ederek uzaktan şüt çekmeyi ihmal 
etmiyorlar. Yerini bularnıyan birkaç 
şütten sonra Hakkının otuz metre· 
den çektiği topu, Osman kcsmiye 

Yirminci dakikada demirsporlu. 
lar vaziyete gene hakim oldular. Fa 

kat bu hakimiyet kat'i ve mües .ir bir 
safhaya giremedi. 

Hakkı ve Orhan bugün An.kara. 
lı 1arm en tehlıkeli muhacimleri. Maa 

mafıh F arukla Adnan sayı fır.satı 
ve rmiyecek şekilde çalışıyorlar. 

D vre bu şekilde golsüz bitti. 
Galatasarayın, rüzgarı aı kasına 

alarak oyn ıdığı ikirıci devrede vazi 
yete hakim ol~cağı ~~ galıbiyeti ka ı 
zanacağı tahmın edılıyordu. Fakat. 

oyun yeniden Demirsporun tazyiki 
altında başladı. Mamafıh sarı kırını· 
zılar g ıyretli oynamak suretiyle bu 
tazyikı bertaraf ettiler ve oyunu De· • 
mirsporun kalesi önüne naklrttiler. 

Galatasarayın tazyıkı hafıf bir 
şekilde devam ediyor. Salahattin ve 

buduri, atak bir oyun oynıyan Ce
milin rakip müdafaayı karıştırmasın· 
dan istifade edemiyoı lar. 

Sekizinci dakika : Musanın Ce 1 

mile gönderdiği şandeli Demirspor 1 
lu müdafi ceza · sahası içinde eliyle 
kesti. Pen ~ltı fırsatını, Buduri, ha· 
vadan bir vuruşla kaçırdı. Maama· 
fılı bir dakika sonra Demirsporlulaı ı 
sağdan gelen bir şandel fırsatını 1 
ka.;ırmadılar ve Orbanın kafasiyle I 
topu Galatasaray ağlarına taktı· 

lar. 
Bu golden sonra oyun sert bir 

cereyana doğru yörümiye başladı. 

Galatasaraylılar asabi ve hırçın oy· 

nuyorlar, Hakem ceza kararlariyle 
oyunun inkiş1fını bu kötü havadan 
kurtardı. 

Oyun ıki tarafın müsavi kont 
rolü a'.tında ve 1- 0 Demirsporuo 
lehinde devam ediyor. 33 üncü da 
kika geldiği zaman vaziyet bu rner 
kezdedir. 

33 üncü d'1kikada, topla ilcrli 
yen Galatasaraylı Salime Demir. 
sporun kalecisi Necdet bir yumruk 
attı. Hakem bu tecavüzü trsbit e
derek Necdete sahadan çıkmasını 

s(iyledi. Nec Jet bunun üzerine lıa 

kemin iizerine yürü fü ve Ü t üste 
bir kaç yumr .k vurdu. Üıtalık ka. 
rıştı ve hakem iki polisin yardımi 
it', kanlar içinde sllhadan çıkanldı. 
Bu hadisr)İ takıp eJen federas>·on 
erkanı lıakemio terl vi edildiki o . 
daya gittiler ve beş dakika sonra 
gelerek oyunun hakem tarafından 
tatil edildiğini söyliyerek takımları 
sahadan çektiler. 

Hakem kendısiylc görüşen ajans 
muhabirine, aynen şunları söylemiş 
tir: 

"- Maruz kaldığım tecavüzden 
sonra oyunun de\'anııııa imkan gör . 

Eski pamuk satışı da kaydedi:
memiştir. 

Dün borsada yerli buğday 2.75 
den satılmıs ve 80000 l iloluk bir sa· 
lış hydedi:miştir. 

Kasap Ata 
cinayeti ! 

Pazar günkü sayımızda Camili 
köyünde bir cinayet olduğunu, ve 
kasap Ata adında birisinin tabanca 
ile vurulduğunu yazmıştık. Hadise 
etrafında aldığımız malUmat şudur: 

Kasap Ata karısı Sakinenin Ca· 
mili köyü muhtarı Ali oğlu Avni 
ve kardeşi Bayram Ali ehli vukuf 
olarak kabul etmediklerinden ara 
larında münakaşa başlamış ve neti. 
cede Bayram Ali, tabancasını çeke 
rek kasap Ataya atf'Ş etmiştir. 

Gerek bayram Ali ve gerekse 
muhtar Avni ve oğulları Enver, 
Mahmut ve Mustafa yakalanarak 
haklarında tanzim edilen evrakla 
adliyeye teslim eJilmişleı dir. 

Sepze fiatları 

Sepze ve meyveler 
çok ucuzladı 

Şehrimizde sepze ve meyve fj . 
atları iyice ucuzlamıştır. Dün sepze 
halinden aldığın"z s:ıtış fiatları şun 

lardır : 
Domates'n kilo3u üç buçuk ku· 

ruş, üzümün kilosu dört kuruş, elma 
nın kilosu 8 kuruş, armudun kilo::>u 
10 kuruş, kabuklu fındık 11 kuruş, 
dolmalık biber 4· kuruş, patlıcanın ı 
adedi 1,25 dır. 

Şehriıniz temizlik işleri 
kadrosu ginişletiliyor 

Şehrimiz belediyesi. ş. hrin temiz 
lik işlerir.in daha iyi bir şekilde ya 
pılabilınesi İçın temizlik kadrosunun 
geııişletilın esine karar vermiş ve bu 
kararın tı:ıtbikine başlanmıştır. 

Belediye encümeni dün toplana 
rak muhtelif işler üzerinde konuşm ı 
larda bulunmuştur. 

°""='....,..,.. __________ -

medim ve tatil ettim,. 
Mevcut rıizamata gört>, Demir· 

spor 1 - O g lip vaziyette bulun· 
maktan mütevellit nvantAjını kay· 
iletmektedir. Maçın lckrar~ lôzım 

relecektir. 

Şehrimizde tenvirat yapıldı 

Pazar akşamı, 23 Temmuz Ha
tay bayramı mün~sebetiyle halk evi 

bahçesinde bir Hatay gicesi veril. 
mişt.r. Bahçe hırıca hınç dolmıışdur 

Çok hararetli ğeçen bu toptan· 
tıda mühtelif hatipler nutuklar söy. 
lemiş ve büyük günün manasını te· 

baıüz ettirmişlerdir. Klz erkek ta 
lebelerimizde Hataya ait yeni yeni 1 
şiirci okumuşlardır. Halh evi müzik 

ŞEHiRDE HAVA 
Dün şehrimizde gök yüıü açık 

hava hafıf rüzgarlı iJi ~n çok sıcak 
gölgede 35 dereceyi bulmuştu. 

Açıktaki memurlar 

Dahiliye vekalelinden vilayete 
gel~n bir tamimde açık maaşı almakta \ 

olan memurların münhal vukuunda 
tercihen tayin edilmeleri ve uzun 
zaman açık maaş almalarına mey · 
dan verilmemesi bildri!miştir. 

Ev eşyalarına ait 
gümrük maafiyeti 

okulu ğençleriJe proğram arasını 

müzikle süslemişlerdir. 

Toplantı geç va·. ta k:dar de
vam etmiştir. 

Pazar gicesi, gene Hatay bayra 
mı münasebetiyle şehrim izde teziynat 

ve tenvirat yapılmıştır. bütün resıni 
daire ve müesseselerle, hususi mü 
esses·ler ve fabrikalar sabaha ka 
dar elektrik tenviratı yapmışlardır. 

ZABIT ADA 

Bir çocuk bir çocuğu de- ' 
mirle başından yaraladı 

Ali oğ:u yedi yaşlarında Sabahi 
isminde bir küçük çocuk arkadaşı 
sekiz yaşlarındaki Şaban oğlu Bür· 
hanl demirle başından hafıfçe yara
lamıştır . 

Keserle yaralama: 

Yapıcı Mustafa oğlu Arif isminde 
biri Mirza oğlu Mustafa ile Siiley· 
man oğlu Hüsnü keserle muhtciif 
yerlerinden yaraladığırıdan yakala· 
narak Adliyeye sevke dilmiştir. 

Bir yankesicilik : 

Ahını:t oğlu Cebeli, Kanber oğlu 
Cabbar adında iki adam Hasan oğlu 
Alinin cebinden 80 lira parasını 

çaldıkları iddia edildiğinden yaka· 

Ecnebi memleketlerden yurdu 
muza naklihane edeceklerin getire 
cekleri ev eşyaları gümrük resrnin· 
den muaf hulunmaktadır. 

Cümrük ve inhisarlar vekaleti 
ev eşyasının tek tek ve parça parça 
değil Lir defada getirilmesinin şart 
olduğunu. tek radyo veyahut piyano 
kar)'Ola ve mümasili de ev eşyasın 
daıı sayilmakta ise de ev eşyası mu 
aflığındaıı istifade edemiyecekini 
karaı laştırmıştır. Y eılnız gelen yolcu 
elinde buluı1 an diğer eşyalarını sat 
tığını, tetkelliğini ıspat cdcbildigi 
takdirde tek o!aıak getirilecek ev· 
eşyası güınrük ınuafıyetinde:1 ittifa 
de edebilecektir. 

• lanan sııçlular Adliyeye verilmiştir . 

23 Temmuzda 
yapılan şenlikler 

- Birinci sahıfedcrı ar tan -

Merasim ll,30 da nihayet bul
du; halk caddclerduı davullar ça
larak ve mılll oyunlar oyıııy<ınık bu 
mutlu gunü kutlıılamışlcırdır. 

Gece şehir elektrikle tenvir cdi· 
lerek fener alayları yapılrnı~tır. 

Antakya : 23 (Anadolu ajansı mu· 
IHıbiriııdcn) Hataydaki son Fransız 

Karı koca bir olup •.. 

Ahmet oğlu Hürriyet ve karısı 

Zübeyde, evine girmek suretile Sük· 
rü kızı Zübeydeyi döğdüklerinden 
yakalanan suçlu Adliyeye verilmiş 
tir . 

Faz laca içnıiş: 

Sül~yrnan oğlu Hüseyin adında 

biri gürültü çıkaracak derect-de ser 
hoşluk yapmak suçundan Adıiyeye 
yerilmiştir . 

kuv,·etleri de hu sabah 7,30 da An
lakyadan l.ıiiyük ve dos1anc bir ıııc· 
rasimle ayrılmışlardır. Başta vali Sök 
ınensücr ve kumıındarı olduğu halde 
ırn~lada IJüyük merasim yapılmıştır. 

Fransı?. kuvvetleri Rcyharıiyc, Ye· 
nişehir yolu üzerinden 1 l,"iO da 
Tüı k l<>praklarını terk etmişler dır . 

Ankara : ~3 (Husu.)i nııılıauiri· 
ıniıdeo) - Büyük Halay ba}'rnmı mü 
nascbetile Ankara f :lnlkevinde parlak 
bır toplantı yapılmıştır. 

Ankaıa, l lat<ıy l.ıayranıı ıniiııa~c 
belilc baştan başa tenvir cdilıni~tir. 

Onuncu dakikadan sonra galata 
muv ıffak oldu. ,----------------------------------------------~,._., 

1
POLiTiKA1 Birinci vakıa: Roman n s·ıyasetı• yauınbundannemenfaatler tenıin 

Almanya Avus 1 edebileceği görülüyor . ltalyanın ne ALEMiNDE :saraylılar muvnzerıc tesisine muvaf 
fak oldular. Ortadan yapılan birkaç 
hücum Demirspor müd:tfaıısını zor
ladı. Fakat Gazi ve Şevht. çok gay 
retli oynıyarak galatas;tray'ılara gol 
fırsatı vtrmiyorlar, Sarı kırmızıların 

turyayı, sonra menfaat temin edecr.ği anlaşılamı· 
südetleri, sonra da Bohemyayı işgal Tıiyesteliler tabii şikayet ediyorlar. Hu mevzu üyrrinde, Roma ile yor. 
cdildikd~nbrri l-,u orta Avrupa mın Fakat onlara ihsas eJiliyor ki ;,;u ll!rlirı arasında nıuzakcıclere baş. Doğrusunu söylemek lazım ge 
takalarının Triyeste tarikiyle yapı veya bu şekilde liman!. rı önce A· lanmış olduğu tekzip olunabilir: Ne lirse artık hal) anın kendine has bir 

lan i.ı racatı hemen tamamiyle Ham vusturyarıın olduğu giH hu defa Je olsa bu keyfiyet badema mantık siyaseti yoktur. B. Musolini kuvvet 

burga teveccüh etmiştir. Bugün bir 
siya~i arzunun netıcesi olan bu key. 

fiyet, yarın bir kanallar şebrkesi 
Viyanadao Hamhurga emtia nakli · 

yat111ı kolaylaştıracağı gün bir ikti

sadi zarutet olacaktır . 
Bu yüzden iflfl"a sürüklen~n 

çerçevesi dahilindedir . ler muvazenesi ht:sabıııda yanılmış 
Almar.yanın olursa Tıiyt-ste ile Ham d b ı ı · 

görünüyor. Terazi e as ıca .ro u 
hurg' arasında makul bir muvazene Tirol hakkındaki haberleri de gördüğünü sanıyordu . Halbukı ke ' 
tfı;sis edilebilecektir. şu veya bu ~ekilde izah etmek müm felerden biri üstünde munzam bir 

kündür: Yukarı Adige vadisinde siklet olmaktan başka bir rolü yok Bu, ltalyanlarm" Bizim Akderıiz 
hiç l>ir şey cereyan etmediğini id tur ve kefe lıf'r halde ağır basacqk 

dedikleri deniz üzerinde Alman nıÜl· diaya cesaret edemiyorlar ve ecre olanı değildir. 
tefiklerine bir mahreç vermeleri de· yan edı:ı, şeylerden bundan böyle t 935 de o daha akıllı davran 
mek olacaktır. Brenner hududuna yerle~en Alman ınıştı . Ueuore 

bu avantajı uzuıı sürm,.di. Bugün 
: hadaki vaziyeti manasız hir müc -
dele hevesiy)P. dolaşmak hn ibaret 
kalan Rıza, hücüm • hattını takviiie 
edemiyor ve boş hıraktığı gediktrn 
topu müt"maifiyen kaçırıyor. Hücüm 
hattın fa Sdahattin aynı vaziyette 
oynayarak Cemilin gayretlerini sön 

dürüyor. 
-------------------------------..------------------90·------------------------------"'-----------..... --~---------------~-

Paranın 
Kuvveti 

fE5) ugün içinde bulunduğuınıı' 
u;;;;;;;D "beyaz harp paranın oY, 

nıyacağı rolü ı;ok güzel hl 
tırJatıyor. Son milyar kimde ise kf 

, . d • netıce onun ur . . 
Fransa silahlanmak için geoıf 

mikyasta para harcıyorsa fngil~Z, 
de milyarlar sarfediyor, Milli mu . 
işleri için bu sene 580 milyon iııl' 
liz lirası harcıyacağım ilan etmişti ı 
Nisanın daha 25 inde [630 milY; 

· harcadı. Evelki gün bu miktar 1 f 
milyona çıktı . ifı 

Sir Con Simon, bu para da k ~ 
grdmezse daha ileriye varılacaJdd k 
bildirdi. 

J1aris - ::;oır b 
_/A 

-~...,,...,=~~~~~~~~ it' 

s.ıı=====:.:=======:=:::::.• d 

ı ı 
1 

jı 
RADYO 

fi) 

Bugünkü Program rn· 
1'· 

TÜRKİYE RADYO DIFüz!YO~ bi 
POSTALARI 'TÜRKiYE RADYC5 ~ ı: 

ANKARA RADYOSU (ik 

SALI - 25171939 •e 
12.)0 Pıogram 
12.35 - Türk Müı.iği nı 
ı - .......... - N•~ ak 

veni peşrevi. '2 - Lemi Nıha~~ k 1 

şarkı - Bir gül çıkaıırdım. 3 - ,,,, a 
deltin kaynak - Nihavent şar~ 1 tıfıca 
Gel göklere yükselel!m 4 - Aııf ef Seı 

Nihavent şıırkı - Yanılma ııt ~e 
aşka. S - Rahmi bey - Niha\e~ ;j 

S .. .. - - ı melt ı. şarkı - uzup suzup e ey ~ 

5 - ............... - d mz 
havent Yürük semai - Bilmeı 1 

özüm gamzene. 7 - .. .... · · 
..... - Nihavent saz semnisi' Jaır 

·a 
13.00 Memleket saat ayarı, al 

\ e meteoroloji haberleri. de 
13.15 - 14 Müzik (Karışık pıl lrıö 

ıaııı - Pi.) rik 
19 00 Progı<tm lc

1
j 

19.05 Müzik ( Chaliap;nc'ın 

plakı ) e den 
19.15 Türk Müziği (Fasıl he). 
20.00 Memleket snat ayarı, il) 

ve 111eteoı oloji ha beri eri. tek 
20.15 Konuşma tini 
20 3J Türk müziği Klasık prO 

ram ) Ankara Radyosu kömc ltıe 

ve saz heyeti. lnrl 

21.10 Konuşma Yurı 

21.25 Neşeli plaklar R. tılar 
21.30 Orkestra pıogrumının 1 uu 

dınıi.-Nlcolai, Mozaı ı. Mendclıi 
H. Cevat Memduh tarafından f d' 

2! .45 Müzik (Radyo Oı kc.sır 
1

1k · 
- Şef : Hasan Ferid Alnar ) 1 

1 
'~ırı 

l - Moüart - Don Gıo\ aıın la 
vertürü 2 - hlendelssohn - 6' llıa0 
holdv (4 üncü senfoni l..n m<1jo1~1 karı 
O. Nicolai - Nıııdsorun şen k3 tıı 

0 uverlürii 
:ı!2.30 Mü7.ık ( Qperet sef('k .. b 

ları - Pi. 
ıırD 23.00 Son ajcıns lıabcarlcrı, 'ıl~ 

esham tahvilat, karnbi) o - n 
borsa~., (fiyat) 

21.55 - 2 ı Yaıınki pıogıarı1 

1 rırı 

nı 

1 rj 

. ue' 
Beru lta y ahudi ınaha ~1 a;-r 

sinde bir boınba patl9 oyna 

c' 
B 24 Dün gt to u 
cı ut: . a. a. - p• b , 

yahu 1i mahallesinde bir lJonıb• ı1' itııt 
lamıştır. Bir kaç kişi yara1'

1
\ 11 le le 

ve bir dükkan harap olmuştur· 0 ı Paşırı 
ralananlardan ikisinin yarası ağ•:t :ın 
Bonbayı etmış olan şahıs, ksçf11 ~, 
muvaffak olmuşlur. 

Amerikada 
~riy) 

lıl~ı 
<lldl! 

t4'' s 
Nevyork : 24 - a. a. '.~ tıui i 

talardanbeıi Jevam tdcrı k0
;,_ fıİ' la,1 } 

bilhassa Amerıkanın şaı k111 (fl/ 1
111 Jc 

yük hasarlara sebebiyet ,,e.r
0
,/ ~t >'' 

Rekolteler bozulmuş olup 
yangınları artmaktadır . 



AMERiKA'OA 
TüRK GüNü 

ti' 

Nevyork sergisinde Türk günü şerefli 
ve hareketli bir surette kutlulandı 

iİ' 

f' 1\'evyork : 24 a.a. :- Anadolu 
~ •iansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Y 3(1 Ncvyork sergisinde Türk g~nü 

crcfli bir şekilde kutlandı. 
;i. Sabah gazetelerindeki 'proğram 
~ ~e haberler Türk günü üzerine dik· 
J..- lcati toplamı~tı. 

Sergi gazetesinin ilk 'sayfasında 
N' ~Üyük elçimizle komi~yon reisimizin 

Amerika halkına ve ~ergi ziyarctci 
~erine , birer mesaj .;ıktı. ikisinde 
de Türk barış siasetinin yarının dün· 
tasına ait ideailere uygunluğu teba· 
tüz ettiriliyordu. 

Sonra yunanlı kafıleferle birlikte 
muntazam alay halinde, y ınan 'c 
Türk sergilerinde tezahürler yapıldı. 

Akşam pavyomuıda Ameıikan 
iktisat, fakir ve sanat alemlerine men · 
sub ikiyüz elli davetliye ziyafet ve 1 

rildi. 
Cihan federasyonu kurulması 

lehine başlat.lığı hareketi~ Amerika 
da günün meşhur ~alı~iyeti olan ga
zeteci streit, Balkan paktı ile sada 
bat'ın dünya frdcrasyanu lehiae adım 
iM olduğunu ileri sürdü. 

Gent:ral harl orJ. Shasta Ata 

türk'te 1919 'da mülakatının hatı 
ralarını heyecanla 'anlattı 

Milli Şefimizle 
Başvekilimiz 

Ve 

Hatay Valisi 
arasında tebrik 

Ankara : 24 ( Telefonla ) -
BUyUk Hatay bayramı mUna. 
sebetlyle Mlltı Şefimize Hatay 
Yalfal, Hatayftlar-m şUkran ve 
bağhhklarını arzetmı, dost 
Fransar.m son askerlmn de 
Hataydnn f&klldl§lnl telgrafla 
arzetmı, . MIUT Şefimiz de Ha 
tay Vallslnln bu telgrafına mu
kabelede bulunmu,ıardır. 

1 

\ 

Gene Hatay bayramı müna. 
sabetlie Mlllf Şefimize Başve· 

klllmlz Doktor Saydam da teb
rik, •Ukran ve bağhhklarmı 

arzetmı,ıer ve Mlllf Şefimiz 

de mukabele de bulunmuşlar
dır. 

Sergideki ordu ve donanma mü 
hlcssilleriyle serginin avrupa şübesi 
~üdiiründen ! ır.ürekk«"p bir heyet 

~ .ürk bayrnklarını h1mil bir otomo· 

Sergi İngiliz umumi komiseri, 

barış ueraberliğimiı hakkında kuv· ·------·--------· 
es l>ıı kafilesi ile t 1 'Je komisyon mer. 

kezine gddiler. Büyük e)çimizle re 
İikasını, mi.safır olarak bulunan tokio 

'dirımizi ve sr.rgi .,heyetini aldılar. 
Önde Türk bayrağı taşıyan motosik 
letıi ı:olislerle kafile nevyorkun cu 

N•~ llıartesiye mah us kesif mürıakalc 

3.;t •kınını yardı, geçti. 'ergi merasim 
5' ~apıısunda kafıleyi suvari müfrezesi 

k1 ,..,.karşıladı. On lokuz para top atıldı. 
•f ""~ 

vctli bir nutuk söyl<:di, 
Bunu takih eden seı gi t• i"irıin 

nutkundan soma keman ve llans 

proğramı tcl:r~rl"'ndı. Sabah dörde 
kadar havuzlar, reııkli ı~ıklar Vf' sel· 
viler a rasında danslar dev11m etti. 

Misafiı !erimiz uııutıılınez bir g•' 

ce geçirdiklerini, Tiirk gününün caıı 

lı ve samimi havası VI! iııtizamı ile 
üstünlük gösterdiğini söyledil r . 

Japonlar 
vet!erile 

Çin kuv
çarpıştı 

bir Çinliler Şanghayın 
mıntakasına girdi 

Şanghay: a. a. Reuter 'ın hu 

lSPANYA'DA 

13 üncü Alfons 
talıtı istiyor 

... ... 

İspanya krallık tar;\f
tarları Lozanda top1~
neırak konuşmalarda 

bulundu 

Loun : 24 a. a. - Havas'ın hu 
susi muhabirinin öğrendiğine göre, 
son günlerde lıurada, sa bık kı al 
13 üııcii Alfons'un da iştirakiyle, 1s 
paııyol kralitt'tçi clelegelrrinin bir 
topl;ıntısı vııkua gelıniştir. 

Bu toplantının hedefı, kraliyet 
par tisi 1iıı ispanyadaki son lıa ·iise
le~ karşısındaki haltı h;nek.!tİnİ tet 
kik erlemekti. 

Delegelerden biri, her Ş"ydcn 

evvel, kati surt"lle lspan"ol kraliyet 
tahtına hir namzedin tesbıt edilme 
.si lazırngeldıgini SÖ}lemiş, hunun ii· 
zerine meclis iier i sürülen \ avier de 
Bour bonparmd'in \'e Carlos de Ha us 
b~ur ~'un ııanızetliklerini reddeyle 
nııştıı. 

Bir çok delcgelt:r, 13 üncü Al. 
fonsun oğlu p:eıı'\ İnf ant Don 
Juao'ın taht.ı ııamzd gösteriimesi
nin yiiks"k siyasi f.lyllalarını tebarüz 
ettirmiştir. 

Fakat 13 üııcii f\lf ı ons, 1ıma 

şi.ldctle itiraz eylerniş, kendiııinin 

katiyeıı taht iizerınuı:>ki hukukuuJan 
vaz geç ııi~ bnlunmadığını ve hcrkt-s 
ten daha ziyade hin.at pren~ dt· 

Asturie~ Don Juan'ın yegaııe İ.span 
ya kralı olarak 13 iincü Alfons'u 
tanıması İc;ıbe) l<>diğini söylemiştir. 

Belçika Kralının 
dünkü nutku _ .. 

"Belçika ihtilaflardan 
uzak kaluıak tadır 

L. 24 
8 

a Kıal L .. opol~I, 
ıcge; . . 

Li«"gt• yakiııİrH.le kain Oııgreede lm 
nut1Jk söyliyerek Belçikalıla~ıı~. kC"ıı 
di haklarınil Jokunnııyan lıutuıı ıh-_ 

tilaflıırın harıcinde kalınağ.ı aznı"tınış 
o!duklarır.ı, fakat aynı ıamandcı tam 
istiklallerini nıulıafazayn kıırar ver 

miş bulunduklarını söylemiştir. 
Kral, demiştir ki: . . 

H. .. h s'ız he ·ıırlmılel sı 
ıç şup e. . . . 

yasi ufukta bizim temenni t ttığım.ız 
k . .1 cut deıYıldır. 
~ş;wış temamı e ıne\ " 

Fak;t Soöıık kaıılılığ1tnııı mıılıafııza 
~ . "' ihtil:lf ve hukukumuza Jokunrlll}• 11 

-

Elektrik evi 
Hrı lüı lü Elektı k ve makine 

lt>sİ:;atı, Elt kirik nıalz"nH"Sİ, Radyo 
\e El ktrik aletlerı tamiratı I uııgs 
ranı Ampuller, Gaıız f ubrık.ı ı ma 
nıu'atr Adan:ı Ac,.ntalığı. 

Eski Orozdılıak kaı~ısı No::85 
ı. 736 ~3 

lmın kaffe inin harıc'n le kalmağa 

azmedelim. 

Dcvı imızin ıııüşkilatı karşısında 

hcı zamanda 1 ziya Je Lütün Belçi 
k ılı ların ıstıkbale ıli ırıd ilt· istıhkak 
kesl>ı· J .. ceği İ) i günlere kavuşmanın 
aııcak bütün gayretlerin l ırleşnır i 
teşr ıki me5aı nrzusıı v • kardeşlik 
hissi ıll kauil olalıılrce ğini anlama· 
!arı icak eder 

---~ ----------------
ı·--A--sri 

Bu akşam 

• mada sın 
iki fevka\ade şaheser 

1 

Kun1rular ( Çifte 
Lilian harvey-henry aarat o 

d 
tem. il {'dilen harikulade ko.ncdi 

Tcıt cıfııı an 
- '.2 

Meşhur çalgıcı Hoboy tarafındnıı 

( ç~~~~~r~v~sergü~t~l~ŞJ 

) 

ı S ll1üıeaJdıl Van\iıatör vı hu.susi lcrlıbaıl ı çok 1 
D KKAT: - ınenıa . 

serin leşi ırılınckteôır 

Yaz tarifrsi 
Ôğıclıntn ve T,ılebelerc 20 

'~ıetSergi büyük dire~ine Tii rk bayrağı 
a\lef'~ekildi. Asker, bayrağımızı selı1mla 
t:lt ~ı. Teşrifat Jairesindc misafir defteri 
~ıtnzalandıktan sonra ~pavyonumuzıın 

eıcl 5rıünde geçit rc.m1i f yapıldı Sonra 
Amerikan federal binasında heyde 

i' 

Glindijz nıc:rasimi, Sait Çel··bi 
nin intibalariyle bt·raber ,diske alın· 
ınıştır Disk rad} omuz lan neşrcdil· 
rnek iizcre ilk tayyare ile Ank:ıta)'it 

susi mtıhAbiri bildiriyoı: Şanghayın 

garp varışlarında oturan avrupalı 

yalıancılarclcın Öğrcnildığine göre 
diin<lenberi enternasy•>nal inıtiy;lzlı 

mıntaka huJııdurıun Ölf'sinde, Japon 
lar ıle dördüocii Çin ordusuna mrn 
sup kuvetli İıİr kıta arasında bir 
çarpışma olmaktadır . 

Nafia vekili Tr<ıbı.unda i Balkon 25 kunış 
Duhuliye 15 " 

Telefon 

.. " 
n 

Asri 

10 
250 

kuruş 
kuruştur . 

fampanyalar ikram edildı .• 
al Serginin verdigi öğle ziyafetin 
P' r.'

1 
c~ sergi reisi c~mhur rcisımiz İsmet 
nonü'nün ve büyük elçimiz , Anıt" 

tika ciirnhur reisinin sıhhatına kadeh 
tıiflcriııi kaldırdılar. 

" 

c 

Saat 4 30' Ja resmi c1tvet:iler 
en, yuı tdan gelen seyralılarJan 
tvyo•k Tiiıkl~rinden, h.llktan nıü · 
ckkep binlerce kişilik bir kille, M·r 

İoiıı sulh meydanında ;toplandı. 
Ncvyorktaki 1 yunan taşkilat_ırıa I 

ensulı 150 kişilik iki kafıle ünıfor· 
rlaıla ve ba'ldolariyle gelip Türk 
Urıarı dostluğu ş •refine nümayiş yap 

ılar. B yrağımııı se!fırn'a lılar. So· 
Uua b.ddr d ı m•rasimc ,karı~tı!ar. 
. E.lçim:z gazetdt·rd~ aynen çıkaıı 

kiıkk.ıt toplAyan hir nutukta, insan· 
'iııı beraberce menfaatleri karşısın-
a Lugiirıkü emniyet.sizliğinin acı 
1arıasını, Türkiyenin :sulh lehine alı· 
arı rolünü, yarının ümitli m~nzare.s•· 

11 ortaya koydu. 
Türk - Amı:rrkan ceıoiyeti reisi 

rinden profesör traser, Türk inkıla 
1rıırı neticdeı ine dair kıymetli bir 

IJluk okudu. 
Nevyork 1 ürklcriııden fehmi, 

~eri.(a ile dost\ımuzun kıymetini 1 

Ctı s" d. 

' 

I ur u l e . . 
3 ~ı Zeybek kıyafotli talebelerimiz, 
ti~ ., ayrağıtnızla ilerl ... dilcr ve zeybek 

YtıadıJa r. 

ge' to Radyoda meşhur Amerikan ko 
,, "" su, ,. .. k . . . ' 
b' r " ur ıdeallerın• daır vedad ın 

~ı5 lıt lad ,,, .... 
al,,,ıv· ksl . 5 1 canlı parçayı trampet 

yı crı arcls d y· . 
0r. ~1 J 111 a güzel okudu. ırmı 
a~•,Jı' ırı n. a Anıcrikanın en kuvvetli ka· 1 

J "1Yolo • • " . . . 
3çıt11 a, CtJ-ı nıstı şohretıoı kazanan bı· 

Üu a ı,arçalar çaldı . 1 
11

1 
1' ! eriyle ;~rıada P raşütlü . hava fişenk 

~ J ~lıl<] 1 b Urk ve Amerikan bayrakları 
~ld · t.Jnlar L 1 f Uktitr •

1
• 1 uu anların; davetlimiz 

~· S 
1 1 ao edildi. 

_,,.. ~ t ~· Onra b 
, ,,~ 

1
' 1 ile 12 ayan sırct uncunun ter· 

.. u tı" ar tat " · 1~. 1 }'aPtıl t:oemız anado•u dans 
r1or 'a:t ar Çok 
erw·-,., ~ cnıılj va~ beğenildi. Altı ka 

of" t Yaptılar. andaş, kem~nçe ile dans 

gönderiliyor. 

Danziğ'de 

F oerster bir 
nutuk söyledi 
"Bizden çahnmı• otan bu 

arazi bizim hukukumuz 

ve onu istirdat edece61z,, 

Daıızig : :24 - a. a, - F oers· 
ter, 4,000 dok amelesine hitaben 
bir nutuk söyliyc-n·k ilk defa olarak 
:;erbest şehir arazi 'inde yapılmakta 
olan a ·keri hazırlıklara telmihte 
Ll.lunmu~tur. 

Mumaileyh, demiştir ki: 

~ 

Artık Alıııanyaya güvcnmrğc 

ihtiyac yoktur . Her ihtimale karşı 
hazırlanmış bulunuyoruz Diger dev 
!etle,, silahlanabilirlcr . Fakat bizi 
gafı! avlıyamıyacaklardır . !!izden 
çalınmış olan bu arazi, bizim hiik· ı 
kırnızdır ve onu istirdad edeceğis. 

SUR İYEDE 

Halebe Vali 
tayin edildi 

Laıkiyede silah top1anıyor 

Ş . 23 _ Müdürler meclisi , 
anı .• 

. J' Has n Cctbbare tarafından 
şım ı " 1 H 
Vekaletle idare t"'dilmckt~ o an .a. 
lep Valiliğine: ' e~ki ınalıye :ekılı 
Halil Miiderrisi ta}·irı eyleın'.ş ve 

. ı· t.' • Mustafa Şahabı ma· 
eskı "" ı ı:.ınır . . . 

'f "du"riveti emrine verılmıştır. 
aı ı mu J • • t . 

Berut ; 23 - Laı:kıye mın ~ 
kasında halkın elinde lıulunan sı· 

1
• hların toplanmasına başlannıı~tır'. 
a · · f alıyetı 
Süleyman Miirşit çctesının a . 
de son günlerde artık durmuş gı 

bidir · 

Heniiz t~eyyüt dmemiş Çin ha· 
lıerlerine ~Öre, bir kaç bin Çin a.s· 
keti, Şanghrıyın bu mıntakasına 

girmiştir. 

Papadan Ruzvelte : 
hususi mektup 

Kardinal l.l asparri 
Nevyorka hareket etti 

Londrn : 24 • a.a. T emes gaze
tesinin Roma muhabiri bifdiri)•Or. 

Sanıldığına gör<', cuma gıinii Na 
polidw N :vyoı ka lı :ırekct elmiş o· 
lan kardinal gaspaı ti, P .. padan B. 
Roozuclt\: hu usi bir mektup götiir 
ın~ktl"dir. Tahminlere göre, f>cıp1, bu 
ıııektııbunJ,ı Amerika lıiı h:şik dev 
!t"tlcri ıeisiııe sulhun iJnııı ·si lıakkın 

d[lki f.kirleıiııi birdirınektc-dır 

Tralmın : 24 a a. Nafıa ve 
kili grneral Ali Fuat Cebesoy, dürı 
akşam Erzuruıııdan Trabzuna g<"lnıiş 
ıiganada vali hiıkümel erkanı, par 
ti, halkevi ve lıelf"diye he) etleri a 
rafın Lın karşıl ınnuş dı:ğirınenlerdc 
şehir bandosu ile asker lardfından 
selamlanm ı ş, güurgahta kendiııini 
Trahzon limanının lıir müjdecisi ve 
yapıCbı olarak bi>kliyen kalabalık 
bir inik kitlesi taraftıdan haraıetle 
alk ı~lan mış: ı r. 

f spanyada 'l<i general 
Yago tevkif edildi 

. Loııdrn : 24 a a. - Tinır.s gaze 
tesımıı lıcnc.layc • hu:ıu.si muhal.irin 
lıi!Jırdiğine go.·e, İsp nya l;ı grn,..ral 
Yagııe tevkif oluıınıu~lur. 

Sevıı'dt: c id li kar~ılıklat başl.ı. 
ını~tır. 

G m .. ral G · 1 il • ll~ıpo ı c aao ııuıı 
pirı·ne lııı lıı lıı la geç-:rek r, :rns ıya 
İl\ıcR <-iliği .sciylcıııııc.:ktcdıı. F.ıkat 
bu soıı habrı, hcı.iiz lt>t')')ı .. ıt t . · ( ıne· 
mıŞtır. 

Mazurka ve Bitmen1iş Senfoni 
Fillmlerin Dahi Reflsöa·u 

Viliy Först Ve Cazip Paula W eseHy 
BU AKŞAM 

y ZLIK SiN MANiN 
Takdim Edeceği 

1Hiyiı1' Biı Aşk Fılnıi ol,ııı ALMANCA 

Bir 
SUZi.Ü 

Aşk Böyle 
Bitti-1 

Sıılıı•scwıdc }Jü)iil. J; r . 'arıııl /\olıılı) clı <,'inteıı11 ~lt·rdır 

Bu ~alı.ırıc fılın Hissi \C Ronı ınlik bi' mcvzlla istinnl c.:tmckt<· 
Olııp Biitüıı giizcl Fılrn ıııcraklılıırıııın ıınutmıy.ıc.a~ l.uı 

lfo Şahaser Olaı .ık knlcıcah.tıı 

AYRlCA: ( En Yeni Diinya Haberleri _ .. _ ) 
Gelecek ProAram: L ""''kfM1i$EJL LsVTROGb1F'') "'~0878 

_______ _.;;lU;..:4..:;-13;_ _______ . ____ _ 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

----· -· 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

K-.ı un No : :>63.'.I 

_ J)ündt!n artarı 

ı<alıul ıaı:ıhı:7 6 19 ~'J 

Ncşıi tarıhı:lo 6 J<)')</ 

ı it min edrn şal:ıslar n adlarını 
13 - Bu yol ile ~~k~ri i~~İ)::~;.r:·e nevi ve kalite~i veya y;ıpıl 111 hız· 
C Verilt'n şeyın cıns 

. 'd ğunu v- nııkcl. rlaıırıı, 
metin ııeclen ıbaıel of u ~kelldiyrtinin tatbıkı tarilıleriı i, 

D - Milli Miiiıı aa mu . . L ı 
E Mal salıiblcri tarafından ıstcı~ılt-n fınt •arı gö tt·ıiı t:ir l' yannn· 

. k k i ın:ıkoma vrrır. 
me tıınzım e JNe. a~ er il ci fıkralarda y.ızılı işlf·ı ' maı.1 lelt"r i 'in 

A k • k l l \'(" il ' s <'Ti ınn 311 • ayi 0 Jalcınndı.111 ılınacJk ra) ıç nıaıha 
1 il• l 1 1· '' vı' t ı c.ırel ve san 

ma ıa ı > • e< 1) 1 f ı t;ı)İni nnim\nin olma tıgı hallerde rr· 
1 

. onlar tara ıot rın , 
la arına ve rayıcın ' 'k , • h::ı~k ca vrır i", ıııucİı) s l) 0 blı>r«" i 
1 l . l lın:ıclK ""'"' aya ' ' ':\ >ı ıstısıs an a .. ( ı. 

1 
.. 2111 ınotörlü \ t' motor ii, n::ıl..11\ r ve iti 

. d ili .. r.u ı~ra --ı ~ .. 
tına en \'e ıın . 36 ııcı v. 38 in j ııın IJ 1 rd<' \ LılJ ğı • ç . . ı·ı· ti' k nıı )Onların ıçın sa a 1ıye ı " . ı-::ıtalarıwı gC:) c t ıııı , t nı kı. ıl 11111 it: 1 ıt 
1 · ı . d • '·!"il Ol iZ • ıı c tanzını e et ,.t. 

edrr. k • k 
1111 

kıırarını iıç giin içinde ko ııısyo 11 bıldı 
M l I 58 f...s eı ı ınrı • ac' e • ~ . d 't'l ar en 2 ı aal ıç ıı le karnr a .ıl .. lı şalıı~ln· 

tir ve bıı bildiriş tanhııı en 1 1 1 

'a teLliğ olıırur. .1. 1 ıtibaırn 1 S gtin iç;ıı Je lı sbit <' lil ıı 
Aı-1.-kl ! 1 teblığ ıar~ ıııı. en a 1 M )ll. I ki i koınİ:>}O.ıa hildırmc:-!{t' rlltcburduıl.ır. 

nıikdarı kabul cdıp etme, 1 t"rtn . k · 
. · ı 1et zarfıııd ı bıl lıı ılın Vt ıı ıııık J ırlnr ·atı 

K lı 1 l ·ı rg· 1 bu rııu 1 • ı· a u ec ı nıet ı . 1 l•l ırda nıucıu s b' 1 ıi go:>ll'ır!m ı 
1 . . d . k b 1 daır o an ceva 
eşırı ı eını a u e 

dir. , . b .. ine tdl:ikatıııı )<ıp:m \C k ıaı ım v ıır. Bu k r ı 
Komı~yo ı ceva u.z~r ı·k:ılı ik g'in ıaıfın f 1 s ılahiyeılı m ıhkt • 

ıın t ebliği tarıhioden ıtıbcır n ada 
1 

k'(' , 
J'ği tııkdıı e nı ·arnr t. tıle, ir. 

ıııeye miirncaat etıne 1 
• • J iş. v :ız'ı) t: 1 eJ 1 ·k <.'\ve: rı ikı l r r 1 l 

H .k. k ı, 1·r z~ın:ın 1;111J · ı n ıs~ , 

bştırınağa çalı~ır. • Mılli MıiJcıf .Hı ın ıkdlı·f ~·dltrı komı vo-
l 1 r "_,teren ka?ıdl.ırın 
\ c ı~ları. go: 'ht ·n iti nren ü; ay g~ç r V<:' alın ıı ş·y Vl'Y•' Y"PI 

na lcwdı i' <lılJıgı tarı t ı 1 1 1 . . · edılnıe niş v rılakalıl ııa bır lt ,) ıg .t y11pı maıııış 
Luı lııznıf't bcJelı tayın . 
1 l

"k 11 nlfıhi)·clli ııı::ılıkcın<"leıe mıiracaal eri~" ırl ·ı. 
o uısn a a a ı nr s .. • 

Her iki haldı:> de dava lıcısıl u~u!ii nıulı I· 111"~ e. ta1u 1ır. 
Bu frkrırnın hükınli l l inci nıadd ·d yazılı ıska·1 \(' kon t n l ı 

c.l.ıgacak zar:ır ve: Zİ) au ıddial.uına d ı ıı;amıl hı. 
( So o u Var) ' q" 
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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 - --- -~~~-= ,-- - ~ 

Koza 
Piyasa parlaRt ., 36,25 
Piyasa temizi • . 

-
1 
1 

Klcvland 38 1 
YAPACI 

.. 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 
-- çlCIT -

1 . 
Yerli "Yemlik,, 

1 " 
"Tohumluk,, 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

- 3,50 1 
" 

Yerli 275 3,00 -,. Men tane 
Arpa 3,17 3,20 
Fasulyn 
Yulaf ı,87 

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
:m 

-- Oiirt yıldız Salih --
üç n " :.B J: L < ıt yı'cm De yıt ıuJ. ıı: 

.x. t;:' 
uç .E ~ " o - Simit :-: iii " ~ > l öıı yıloı2 ( ı rr.hurı}et 

~ B 
üç f' 

" " 
~·miı -

~ .... 1 

Lıw ı pol 1 rıgttıbcırı Kambiyo ve Para 
24 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

l'cne 

Hazır 
Lireı . ----'. - ,_5 22 
Rayişmark 

1 

Vadeli 1. 4 40 -3-Frank (Fransız ) 35 
Vadeli il. 4 34 -Sterlin ( İngiliz ) -- -5-93 
Hinc1 hazır 

-4 14 Dolar ( Amerika ) 1261 66 . 
Ncvyork 8 58 -Frank. ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 010 

ikramiye planı 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 

" 
1000 .. 5.000 .. 

8 n 500 " 4000 .. 
16 .. 350 .. 4.000 " 
60 

" 
100 .. 6.000 " 

65 " 50 " 
4.750 " 

250 .. 25 " 
6250 " 

435 32000 
T. le; Bankasına para yatırmakb, yalnız para biriktirnıiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Dörtyol Belediyesinden : 
Dörtyol belediy,.siııce yaplırılacak olan elektrik inşaat ve h'sisatı 

kapalı ze.rf usulile eksiltmeye korınlmuştur. 
1 - Keşif bedeli (27961) lira 70 kuruştur. ilk teminat tutarı (2097) 

lira 13 kuruştur. 
2 - fh;;le l. Ağustos. 939 salı günü saat 10 da Dörtyol belediye 

encümen salonunda encümen tarafiodan yapılacaktır. 
3 - Projeyi görmek isteyeoJer beltdiye yazı işleri bürosunda göre 

bilirl<>r eksiltme ve f ,.nni şartnamr suretleı i masrafları kendilerine ait ol· 
mak ş•ırtile posta ile taliplere gönderilebilir. 

4 - Talıpler kanunda yazılı 939 ticaret oda3i vrsikası ve sair müte 
ahhitlik ıavraklarını "'nCİİ'1ll'ne ibrala mecburdur. 

5 ilk teminat ihale gijnün,frn bir gün evvı-1 belediye veznesine ya 
tırılnıış olması şarttır. Milıi hır bankanın kefalet mektüpları da muteLer· 
dir, 

6 - Tekli{ nıt:ktuplan ib .. le saatından bir saat evvel encümen riya 
setin" makbuz mukabilinde tes!im edilmelidir, Posta ile gönderilecek mek 
tuplar da ilıale saatından bir saat evvel riyasete vasıl olması ~artile ve 
mektuplar postanf'ye mumlu ve mühürlü olmasr muktazidir. Aksi takdir 
dca muteber değildir. 10838 

11- 16- 21-26 

Adana erkek Öğretmen okulu 
direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Muhammen B. Teminatı lira k. 
Eretli veya 

Zonguldak maden 
kömürü L~ve veya 
kriple 50 ton 2500 ton 94 

Okulumuzun 940 senesi ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı 
maden kömürünü~ 111711939 tarihinden itibaren orı beş gün müddetle ek 
siltmeye konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere her gün öğleden 
evvel okul idaresine ve 26 inci çarşamba günü de saat dokuzda kültür di 
rektörlüğünde toplanacak ihale komisyonuna teminatlarile birlikte mur aca 

• atları ilan olunyr. 
14-18-22- 26 10847 

or. Muzaffer Lokman 
le hastalıkları müteha sısı 

.) 

Hergün muayenehanesinde hast,. arını kabule 
başlamıştır. 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

, Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
• Muhakkak ziyaret ediniz ' • 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrı\anndan kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucu~luğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

1 50 Bir gecellk tam konforuyla otel yatak ücreti 
00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
l 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Y aphcasını bugürık 

1 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 52 ---.-.-..----------

Seyhan Orman Çevirge müdürlüğünden : 

Hacmi Mulıaınmen vahit fi a tı 
Cinsi M 3 D 3 Lira Kuruş Lira 

Kara çam 140 000 4 90 686 
1- Seyhan Vilayetinin Dörtyol kazası dahilinde Ala HasaJI 

ormanından yüz krrk metre M 3 miktarında kerestelik ağaç sat~ 
rıl'llıştır . 

2 - Satış l 1- 7 -1939 gününden itibaren on beş gün sonra 
939 Çarşamba günü saat (12) de Seyhan Orm?n Çevirge M .. 
dairesinde arttırma ile yapılacak lır . _,, 

3 - Beher metre mikabının muhammen fiatı dört lira doksan kfl':ı 
4 - Şartname ve mukavclenameprojeleri Ankara Orman Uın°'; 

dürlüğü Seyhan Orman Çevirge Müdürlüğü ve Dörtyol Orm,. 
Şefliğinden alınır . 

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

• 

• 

\ 

\ 

ınun 

pılm 

tclb 
rnan 
pi do 
rnckt, 
şekli 

-----------------------~ sehan Vilayetinde:f 
Karabucak değirmen 

fabrikası 

E,kiistasyonda Karabucak 
(Eski Pabçucu) fabrika~ın<la 
l>u kere yeniden getirtdiğimi z 
değirmen taşları fa;ıliyete g~ç 
miştir. Çok uc11z ve İnce. teınİL 
unla .. üğütülmektedir. Muhte· 
rem müşterilerimizin bu kere 
teşrifleri bu iddiamızı is~at ka 
fidir. 10876 

1-6 

Seyhan vakıflar 
nıüdürlüğünden : 

Kale kapu~unda yeniden ya~·tı 
rılan vakfa ait 32 Belediye kapu 
numaralı dükanın ihale tarihinden i 
tibaren 31151941 gününe kadar 

uçarı (550) liıadır. İhalesi 2817/939 
Cuma günü saat onda Vakıflar i<la 
resinde yapılacaktır . 

isteklilerin V ılkıflar idaresine 
müracaatları. 10877 

1 - V ılayet hizmet ol 

nin bir senelik ihtiyarı L içif1 
tcneke~i ( 3 ) liradan tutar; 
( GOO ) lira muhammen lJtde 
teneke bt>nzin açık eksiltme 
satın -;ıın.~caktır. 

2 - Şartnamesi hususi 
lıede görülebilir. 'f 

3 - Açık eksiltme 27 
939 Perşembe günü saııt 11 

Vilayrt daimi eucümenind~ ın 
caklır. . 4j •ı 

4 - lstr.kli olanların ( •rıı 
rnlık muvakkiit teminat ırı•~ t!ll 
birlikte daimi crıcümrrıe ıTl ek 
etmeleri ilan olunur. 

,,.. 
9- 14- 19- 24 

• ~ J ı · ı. . . tı'ıc: (;\l nt ı C il\ SIJ'd:>I f:• '' 

abone şarll4trı 

t(u,..ı• 
120° 

@IJ 1'.l Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

ı Dı~ ıucnılck cı it:• 

3oO 
1~ 

•tı ~ 
ıÇI 

Acıderedeki içme Ma- l ı 
den suyu açıldı 

Satlık Fabrika 
Rey hani yede /. ğr ı Ca<ldesindc 

satılık fabrika. iki motör, biri 28 at 
ve diğeri 15 at kuvvetlt-rindc, iki 
taşbirisi un ve diğeri bulgur için. 

si·' 
bcdelı dcği~mcı yalnı1 P(l 
7:nmıncdilir. 

'L. - lliinhı ı 11,;i ıı 

caa ı côilınelidir. 

Kiralık Yayla 

Her 

Her 

1 

gün Misis 
üç tren 

Acıdere 
gider 

türlü yiyecek şeyler, bol 

Yatacak yerlerimiz de 

18-26 10785 

istasyonuna 
gelir 

ve ucuzdur. 
vardır 

________________________________ .... 

Bir buz makinası bütiin ihtiıa 
larilc., 

iki çırçır . 
Arazi 500 m. murabba, bina 

sı ile heraber. 
Arzu cdeo Reyhaniyede Jak 

Fıokosa miiaacaat edebilir. 
g. aş. 10 - ~.:; 10801 

~·b " 
Bürücckte Çampalıı5 j/')'ışt 

üzcıiııdeki yurd kiralıktı~· ~. 
!erin MattJaamızda Suph1 ~ra 
l>itşvuı maları. 

Macid 
Adana Türksöıü 


