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1 lngiltere'nin t 
l f ngiliz - Japon ! 
1 paktını f esh ! 
!etmesi isteniyor l 
* * 
* * * Londra : 28 ( a. a. ) _ * 

J --------------- Büyük Türk milletini layık olduğu 
* Milletler cemiyetine mUza. * 
: haret, lnglllz blrllf:ilnln icra i 
* komitesi, btr karar sureti * 
* kabul etmı,tır. Bu karar * 
* suretinde hUkOmetten Ame * * rlka'ntn gittiği yola gide- * 
ı rek lnglllz · Japon ticaret i 

t• ' 
1~ 

,rLI 

Polonya için Hitler 
ne söylemişti ? 

28 E:y/Jil /<J;J& ttJrihlı nuıkufldrı 
Tlıtler clcnıt~il;ı : " l'ulnnı·a gilıi 
büjül; bir dcvletw drnizıle bır 
malırece sahıp olmuk hol.kmı 
r~Jılcımck çok mmıtıksı:.lıl: olur!,, 

JEAH THOUVENIN 

./art r ıı 11 f dcıı 

Anzig hmludunJ:ııı otuz 
metre ınes:ıfcdA Polony:ıl1 

milis neferi Budiewez'in 

Unifoı·ın:ılı iki n:ızi \ ' C biı· Oanzig 
ı;Um1·uk memuru tarafından katledil
miş olmn ı, ı;on gUnlerin sUkunctinc 
r:ı.ğmen • serbest ~ehir • mc ·el esinin 
J\,•:rupunın i tikbnli için bala korkulu 
Liı: i~tifh:ım i~Areti hnlindc kaldığını 
ı;oııtcrmcktedir . 

Gerçi Polonya mıı.hfillcri bu me-
cle\'İ fa:r.la ıııUbal:ığalandırm:ı.k. i,(e
nıiv~rlar fa.kal bu katil hadisesi. nıun 
feı:it lıir hadise ohıı·ak degil, nazilerin 
Polon ,·a'vn kars1 kaı.di lıir tahriki di ., ~ ~ 

) c telakki edilmektedir. J-:,ascn tam Lu 
inıı.) etin işlcndilji .,,,_J .. U.rl:ude Ucın 

zis'in Almnn.va'yn :;onb:ıhardıı. dörıcce 
si \'e bu dönUşUn harb iz olaca~ı be· 

,\·an edilmiştir. 

Alman devlet aJamlaı•ı \Polonya· 
nın Danzig Uzerindcki haklarından fe 
rngat edeceğini ·nnınakta llevanı elkr 

sc buvuk bir hata işlemi~ olurlrr Mn 
re al ~ snıigly • Rydz, verdiği o;on nıU 
lakaHa, Polooyamn l):ın.~igdcki hakla 
rını icabında silah kuvvcliylcmU~:ıf~:ı 
etmek azmimle ol<lu~unu "öylcmı~tır. 
Çunku Danzig llcınck lıd.ynia Jem~k 
tir. Yani denizde mahreç Jemcktır. 
Bu Polo.,ya için hıı.ynti bir ihtiy:ıçt~r 
çUnkU denize mnhrcci olm:ıdıgı lakdır 
de Polonya hıwnsız kalır ,.e i~tiklali
ni kn\'betnıck tehlikesine uğı·ar. 

E:as Polonyanın bu hu-.u .. taki hak 
lnrı Uzeı·inde nıukcııınıcl ınudaf :ınlar 
yapılmı .. tır. Zikrdıııcnıize nıUsande e

dil~in. • 
"Bizim polilik:ınıız n:_ı mil.yon nu~ 

fu -.lu Lir nıillctin t!eniıda :ıncnk e kı 
lıiı· Alınan lopı·:ığı va-.ıta.sı,yle mahreç 
sahiLi olına:.ın1 pek acı telakki eder. 
Fakat bu kıulnr bU.\ Uk hir dcvlcLe 
deni:r.de nı:ıhrcç snhibi olmak hn~kıııı 
reddetmeyi mantıksız. adeti\ imkansız 
di\'e kabul eder. 

w Bunu kim söylemiştir'? 7 Mart 

Hı3G tnrihli nutkunda bizzat B. 

Bitler. 
D·~ l>ir cUııılc zikrt·dclim: 

ı0er .. 
"K ı. l ·livorunı ve hepımız kn-

auu c. • f l b" 
lıul ctıneli,·iz: 33 milyon nU uh:: \r 
,ıcv l et dc~İ'l<le bir mahreç s:ı ı ı o -

kt. ~nl:ısmn\'a 
nıayı tlııiınA istiycce ır. ·• 'd ·. 
glitUrecek bir vol'bulınak lazım ı, ~c 
lıu . • •t 'ide "enı-.· 

• ~ 0 1 Lulunınuştur. gı !>. " ' 
lelılccck ve ıslah cdilecckbr." 

Bunu kim södcmiştir. 
:!7 Eylül l!J3w8 tarihli nulkumla 

gene B. Bitler. 
"· 1 Jcniıdeki 

.. 
derecede tebarüz ettirecek tek yuce -vasha onun kültür 

Arıkaı ~ : 28 - cı. ı:ı . - Milli Şef 
ve Reisicümhmııınu~ ismet lnönü ve 
Bayan lnönü bugün ~aat 17 de Çan
kaya' da ki R iyaseticümhur kot ün fo 
Maarif Şürası azasiylc refikaları şe
refine bir resmikabul tertip buyur
muşlardır . 

Bu ıesrnikabulde 8. M. M. Reisi 
13. Abdülhalik Renda ile diger Ve. 
killer de rcfıkalariyle birlikte hazır 

bulunmuşlardır . 
Maarıf Şürası azası , Maarif Ve· 

kili Hasan • Ali Yücel tarafından 
Milli Şef ve Bayan lnonü'nc birer 
birer takdim edilmişlerdir. Resmika
bulün sonunda Reisicumhur İnönü 
ve Bayan lnonü kö'ikün merasim sa· 
tonuna teşr ıf buyurarak toplu bir 
halde bulun.in Şlıra aza-;ına iltifatta 
bulunmuşlar ve Reisicümhur lnönü 
aşağıdaki yük~ck beyanatlariyle aza· 
yı taltif etmişlerdir : 

Maarif Şi'ırasının sayın aıasiyle 

b rlikle bulunmaktan Bayan loönü 
ile beı r. bcr sevinç hissediyoruz . Şu-

ve teknik kuvvetidir -
ranın on gündür devam eden çalış· 

malarını dikkatle takib~llik • Maarıf 
ailemiz azasının yüksek kıymetlerini 

ve bilhassa mesleklerine aşklarını ve 
ba~lılıklarını takdirle gördük. Bu go· 
rüş Maarif müc;ıdelcmiıin CJtisi ıçin 

biıi ümitlerle doldurdu . Büyük Türk 
milletini layık oldııgu yüce derecede 
tebarüz ettırecek tek vasıta , onun 
kültür ve teknik kuvvetidir . O da 
sizin ehliyet!• ellcrinızdedir . En iyi 
dileklerimiz ve her .suretle y«ıdımcı 

olmak aı ıularımız daıma sizleı le ue 
raberdir. Si1i bu duygularla selam
lıyoruz. 

Bundan sonra Reisicümhur \'e 
Bayan lnl)nÜ ınisafırlerini hazırlanmış 

olan büfeye bizzat da\·et buyurarak 
her birini 11yrı ayrı izaz ctınişler ve 1 

memleketin muhtelif koşelerinden ge
len Maarif ınensuplaıiylc bir çok ,\1a· 
arif mevzuları ü1erinde görüşmüş· 

!erdir. Oavetlılcr bu yüksek samimi 
hava içerisinde geç vakla kadar kal· 
dıktan sonra ko11kten ayrılmışlardır . 

Amerikanın hareketi 
memnuniyet uyandırdı 

İngiliz matbuatı japon - Anıerikan ticaret 
anla~masın.ın feshini iyi karşılaınakta 

Amerika ile 
• 

yenı Tokyo, 
bir anlaşma y~pmak istiyor 

Londıa : 28 a.a. - lngili1 mat- \ 
buatı, amerika ılc J;,ıp~~ya ar~sındaki 
ticaret muahedenamesının reshı habe
rini, biivük bir hayıet ve ayni 1arnan 
da büyük bir memnuniyetle karşılan· 
maktadır. 

Gl\zetelcr amerika'nın bu hareke-
tinin japon hükümetini Londra ile 

yapmakta olduıtu müzakerelerde da-

rafından ittihaz edilmiş olan kaıaıa 
tcmamifc müzahir olduğundan ~übhe 
etmesi için hiçbir sebeb yoktur. 

Nı·vyork herald tribunc, yazıyor: 
" ,.\merika efkfü ı umum iyesi, ja

ponya'ya caniyane teşebbüsünde bir 
yardım olmak üzere silah verilmesine 
muaırız olmıtkla beraber Japonya'ya 

-Gerisi üçüncü sahifede -

• muahedenameslnl feshet . * t me•l!talep edilmektedir. * 
!................................................... t ---- ....... 
Bulgar hükumeti 

Bulgar Meclis Reisinin 
gazetelere beyanatını 

ve şahsi fikirlerini 

Reddediyor 

Köseivanof Paris ve 
Londraya gitmiyecek 

Sof ya: 28 a ,a. - Bulgar ajansı 
Bulgar Başvekili Köseivanofun pek 
>'akında P;,ris ve Londrayı resmen 
ziyart'l cdeceai hakkır.da bazı 
yabancı gazeteler tarafından verilen 
haberi yalanlamaktadır. 

vı~cr lctıdıl••: ua:ı Jaı:caııcı ~d· 
zetelcrın, Sobranıe reısi B M , uşano · 

fun seyahatine siyasi ehe . 
mmıyet 

vermelerini ve btı hususta I . yanış 

ta~~rn ve düşünceler ileri sürdük . 
lerını nazarı dikkate a'an B I . ' u gar 
aıansı. B. Muşanofun bu seyah t' . . . . . a ının 
bızzat kendısının de söylediğ'ı 
ı .1 

• veç· 
u e. temam ıyle hususi old w ugunn 
ka ydetınek tedir. 

Bulgar ajansı, B. Muşanof b' . 'k un ır 
ıslı raz ak ti hakkında her ha . b. .. k ngı ır 
muza ereye girişmeğe ekonomik 
meselelerin halledilmesine ve yahut 

da .e~v~la bitarik Bulgaristanın 
harıcı sıya~r.ti hakkında izahat ver· 
mege katıyen memur cd'ıl . 

1 
m~rnıs 

bu unduğuuu bildirmcae m d ' s· . 6 ezun ur 
.ı~~etı~~ -~uşanofun yapmış olabil· 

dıgı goruşmclerdc nihay< t kend' 

~ hsi fikitlerini sürebilmiştir B f'k~ 
• • 11 ı ı r 

er ıse hiç hir sureti h"kA . 
h

.. e u unıetı te . 
'h ut altına sokamaz. 

ha uysal ılavranmağa sevketmcmiş 
olmasına teessüf etmektedirler. 

Gazeteler, çin'deki menfaatlerini 
müdafaa etmek için amerika ıle ingil · 
tere'nin yapacakları mesai birliğinin 
ticaret muahedesinin rcs~.i ancak altı 
ay sonra katiyet kesbedeceğine bina
en, daha seıamctbaşh bir tesir icra 
cdece{rini , japon ınakamatına diişürn 
mck ve g;ır:J devletlerine karşı hattı 
harei<ctioı t.tdil etmek imkanını bah
şcyli} cceğ'ini ilave ctmektedı r • 

Slovakya' da tev- f Karataş 
kifat oldu 1--- Plajı 

Nevyork : 28 a.a. - Sabah ga
zeteleri japonya ile müoakı.d . 1911 t.a: 
rihli ticaret muahcdenamesının fe~hını 

b
- - k bir memnuniyetle :karşılamak· 
uyu · 1·1 · • k 

1 \': 1 
1 

Slovak makamları Macar 
Partisinin kuvvetlenmesine 

1 

macel olmak için her ,eyl 

1 
yapıyor • 

:.ı 

udy ece Polon\':ının 
nıahı·ceini ınUd:ıfaa ~tmcsi luıumunu 
ka.uul c<lenlcr valmz Polon.) ıı. lngi· 
liz V• Fran 1z :ıcvlet adnmlnr1 değil· 
~ir; bizzat B. llitlcr'<le başka cep· 

clerde mc gnl bulunurken, Polon~·a· 
nııı denizde bu nıabrecı.· sahip olma-

t
. d lar Gazeteler, çın ı erı .mu ave· 
a ır · h b' · b d 

te teşvik maksadilc _çi~ ar .ını~ ı a-
. d nerika hukumetının ıttıhaı 

yetrn en ar .k b 
. ld ıı.u en mühim ararın u 

ctmış o uö . • 
fesih kararı olduğuna ,ışarel etmek-

Bud,apeşte : 28 - a. a. - Ma

car Telgraf ajansının tasrih ettiğine 
göre, Slovakyad .. ki Mac;uların va

ziyeti gittikçe daha ziyade güç.leş 
mektedir. Zira Slovak makamları , 
Macar partisinin kuvvetlenmesinin 
önüne geçmek için ellerinden gelen 
hr:r şeyi yapmaktadır . 

:o~ukların Cenne.tidir 
sır11 za1· ' .. d urı gorUyor u. 

Polou,·anm ha\·ati mcnfaatlcriııi 
ıı%lafa.n ;tmck içi~ ln .. iltere ve Fr:ın· 
s;ının • • 

0 d /\\ aıımkar dııvı·anması karşısın a 
ın lllnn mntbuntı demokrasileri Al-

c~~Ya_y~ karşı bir çcnbcrlcme s~.ya· 
rnl takıp etmekle ithaın ettikler• ,,. 

d arda Lu metinleri hatırlatmak f:ı,\'" 
.. ıı l 0 rnasn gerektir. 

tedirler. b- -• t ler bu kararın utun ne-
Gaze c • k 

. .. k t' en zaafa (kapılma sızın 
tayıcını a ıyy · ı· l 

1 la• :ıım oldugunu ı a ve e - ı 
göze aması 
mektcdirler. . . k' 

k times O';n;etcsı dıyor ı: 
~evyor • . 
.Hükumet, kararını tam zamanın -

da vermi~tir. .. _ . 
Japon hükumetinin but un a~cı ı· ı 

kan milletinin, hariciye ne 7 aı et ı t ı· 

Macar ajansı , 30 Macarın tcv· 
kıf edildiğiui, Macar ileri gelenle· 
rine karşı tedbirler alındığını ve 

c-zcümle evlerinde araştırmalar ya· 
pıldığını bildirme~tcdir. 

vrularınızı bu tabiat cenne
n Havaamdao, Ne,•esinden 
Faydalarından mahrum et
mek için hiç olmasa Hafta
iki gUn oraya götürünüz. 

1 fer gUn ınuntnzanı oto bu.. scf er 
ardır. 

1 ı ____ o_EN_r_z __ o_s_r_O_N_o_E ___ K_A_L_A_N_L_A_R ___ ı 

y AHUDi MüL TECiLERi
NiN ÇOK FECi HAYATI 

1600 y ahudi Vebaya tutuldu Berula 
bir tahaffuzhaneye nakledildi 

28 a. -Viyana : 3 • 
Stirya eyaletındc oturan 
biitiin Yahudiler, l Agus 
lo.stan evvel bu eyale-
ti teıketınek ınccbuıiyc· 
!indedir. Bu tedbirın ~s
tihdaf eylediği 200 ıla 
300 Yahudi, ınu' akk;ıt bır 
zaman ıçııı Vıyana Yahu
di ccmaatı tarnlınd.ın rn · 
s<ıfir edilecek \'C hılaha 
re bunların yabancı ıııeııı 
ıcketlcrc ınuh.ıccreli te

min olunac.1ktır, 
Y<ıhudi ınlıltccileıi 

yüklü bir takım varur 
ların aylardanberi de· 
nıı.lcrde dolaştığını ve iç 
lerind eki nı iiltccileri çıka 
raeak ~min liman bula· 
madıklarını geçende yaz
mıştık. 

Paıisle çıkan Qeu\·rc 
gazetesi mülteci yüklu 
ve Yunan bandıralı <iörl 
vapurun hazin macerası· 
nı anlatıyor. Bu vapurla· 
rın üçiinün ismi Osiris, 
Bresl;ıu , ı hesaliarlır · 
Dördiincüsunün ismi b•· 
le b<'lli değildir. 

Her birinde kadın. 
"erkek, çoluk çocuk dör 
d et yüz ıniilteci vardır. Bu mültc
ril~r iir. a\ldi;ll'\hl'l'i u;ınrl:ınv:ınn vit
me,..te, hır ltirlii çıkacak bir liman 
bulamamaktadır, 

Dort vapurun dordü de ~ileptir. 
Kamaraları salonlaıı } oktur, tçlc· 
rindekiler 'vapurun güvertesinde ve
ya anbarında serilip yatmakta. ne 
bulurlarsa yemektedirler. Mü!teeileriR 

ı:;• 

Baruttan bir görUnUş 

) 

hepsi alınanyadan, çckoslovakyadan 
Pnlonvadan unln cıl.-mıs kimc:rlerdir. 
Hiç bir memleket kendilerini kabul 
etmediğinden kaçak .suretilc Filist•-
ne gırmeğe çalışıyorlar. VapurJarıo 
kapt.ınları miisait bir fırsat bulama· 
dık'arındıın Filistin sahillerinde do· 
!aşıp duruyorlar. 

- Gerisi dördüncü sahifede-

SOVYET - iNGiLiZ 
MÜZAKERELERi 

Siyasi uıahfilelr nikbin! 

Londrıı : 28 (a.a) - Avam ka-
b. · ale cevap nrnrasında .soıulıın ır su 

1 
• n dünyanın veren B. Çı·ınbcr ayn ı ' 

i"-tisadi mcnabi ve vesaitini dalı~ 
· · d n tevzı munsıfane bir esasa ısıına e 

l k 1 • • t dk'ık etmek ınak-e me çare erını e 

.sadilc umumi bir konferan:sı içtinıırn 
davet hıısıısnnd,ı İngilterc'nin önc1yak 
olması için zamanın mü~aid olmadı· 

gını söylemiştir. Mumaileyh, böyle 
bir konferansın •yni zamand .ı hcın 

Gerisi dördüncü sahifede-

ı rlanda tethişçiierinin 
lngilteredeki faaliyeti 

LONDRA POLİsl FAALİYETTE 
BÜTÜN INGII..lZ İSTASYONLARINDA 
TARASSU 1 ÇOK SIKI BiR HALE GETiRiLDi 

1 ondra poli· Londra : 28 a. a. - ~ 
si ile lngilterenin bütün ıabıta _kuv
\:Cllcri, lılanda tedhişcilerinin )C:nt sıı
ikastıcr yapmalarına mani olmak \ e 
lriandaltlan hudııd haricine çıkarmak 
için h - ı·hı'vetlcr bahşeden kn· 

ususı se a J • 

nunun .· 1 ıııevkiine girınesınden 
ıneııye k .. 

evvel t ·ıı den uzaklaşma ıstıycn 
ngı ere . . 

0
_ 

şüpheli eşhası tevkif etmek ıçı~ u· 
yük bir teyakkuz göstermektedır. 

Bilhassa Kingscross ve Eu~ton 
istasynnlarında tıırassııd sıkıdır. lrlan
day,ı gitmek üzere trene binen birçok 
kişi tevkif edılmiştir. Bu gec~nin ye
gfıne hadisesi, Leicester Sq\larc ve 

Eu ton Road'da umumi telefon m11ht1 · 
bere kabinclerindeki telef on tellerinin 
kesilmesi olmuştur. 

Londra : 28 a. n. - Tedhiş ha
rekatında ve suikastlerdc bulu~ınuş 
olmak ittihamile şimdiye kadar tcvkir 
edilmiş ol<1n eşhasın miktarı beşe ba· 
liğ olınu~tuı . 

Zabıta, hükfııncl nıakamalına gel· 
ıniş olan malfıınata göre tedhiş hare
k cti aleyhindeki yeni kanunun mer'i
yet mcvkiinc girmesinden evvel lnr;il
lerc'den ayrılmağa çalışmış olan di~er 
birçok eşhası da tevkif edecc~ini ii
mid etmektedir. 



• 

Bir harbolursa 

FRANSIZ ORDUSU 
• 

Nası I iŞ görür 
lık umumi vaziyeti 

gözden geçirelim : Har 
bin başında, totaliter 
devletler kara ve ,hava 
sahasında muhakkak 
bir üstünlüğe sahip ola· 

ca klarc ır. fakat harp 
uzadıkça, başlangıçtaki 

Totaliter devletler bir i\vrnpa h:ırlıi açnrlm·s:ı 
f 

ne olacaktır'? 
l Iiç biı· devlet Roma \'C llcrlin askeri h:ıreka· 

hnn tek ba-:ınn karst ko\'acak k:ıdaı· kuvvetli de· J ) ~ 

ğildir. Bu harekata kar~ı mukavemet hu itibnrla 
bir ittifak harbi şeklini alacaktır. 

Bu ittifaklar sisteminde hcrlı.co; kemli hissc~İnc 
duşcn vazifeyi ba~arncnktır . ,\lt·,cla. ioc;iliz donan· 

bu üstünlük karşı tara 

fa gt'çecektir. 

ması llcnizde hakim bir foali_yct gösterecektir. Fa· 
kat Fransanın hususi ı·olu ne ol;ıcaktır '! 

Niçin ? Çüııkü to
•----- Yazan : Plyer Kot -----

taliter devletler daha sulh zamanın
d •. askeri istihsallerini çok yüksek 
bir hadde çıkar mışlardu; topu tere· 
yağına tercih etmişludir. Buna mu 
kabil demokrasilerin iktisadi , mali 
ve saPayi kudreti totaliterler bloku.n 
dan çok doha üstündür; demokra· 
silt"r muazzam insan ve malzeme 

kaynaklarını seferber edecek .kadar 
vakit bulurlarsa galip geleceklerine 
emin olabilirler. 

Bu umumi 'esaslar bize ittifak 
harbinde Fransanın rölünü anlatmak I 
imkanını verir. 

*** 
Harbin ilk safhasında fransız or 

dusu kara muharebelerinin en büyük 1 

ağırlığına tahammül etmek mecbu. ı' 
riyetinde kalacaktır. fngiliz kara or· 
dusu pek ehemmiyetli değildir, Po· 
lonya ancak otıız fırka askete ·ma 
liktir ve Rus ordusu bütün cr-pheler. 
den uzakta, nakli güç bir vaziyet·l 
tedir. 

fşte asıl fransız ordusu 'tarafın
dan nıüdr.faa edilen garp cephesin 
de totaliter devletler başlıca gayret 
ferini teksif edeceklerdir. Niçin, çün 

1 kü İngiliz ve Rus deniz aşırı kuvvet 

lerinin müdahalesinden evvel fransız 
ordusunu sarsmak işlerine yarar. 
Hollanda, Belçika, ve şimal (ovaların 
dan İnen alman orduları Manş sa· 
hillerine varJıkları takdirde İngiliz 1 
kuvvetlerinin karaya çıkarılması ve 
harbe sokulması güçleşecektir, Harp 

edebilmek için. modern ordular ge
niş sahalara muhtaçtır. Demokrasi· 
ferin muzaffer olması için istila ordu
larının alman hududuna kabil olduğu 
kadar yakın bir yer<ie :durdurulma 
ları ve Manşın şimalindeki fransız 

limanlarını ele geçirememeleri lazım-

dır. l 919 da sulh konferansında 

mareşal Foche buna işaret ediyor· 
du. 

istilacıyı ancak Fransız ordusu 
durdurabilir, Askeri bir ifade kullan 
mak icin, bütün ittifak kuvv~tlerine 
o bir örtü ordu vazifesi görecek 
tir. 

Fransız ordusu bu vazifeyi ba· 
şaracak kudrette midir? iş güçtür, 
bir kendimizden iki misli kuvvetli 
ordulara karşı koymak mecburiye· 
tinde kalacağız. 

Bıınıınla beraber 1914 ün hata 
ların1an korunmak ve tamamen te· 
dafUi bir vaziyet almak şartiyle 

ordumuz istilacıların vaziyetine mu-

vada ve denizde müttdik kuvvetler 
(lngiliz donanması ve Sovyct hava 
kuvvetleri) bir Avrupa harbinin da 
ha başında miidahale edebilirler. 

, fakat Fransız erdusunun vazifesini 
ba~ka kimsenin görmiyeceğini de 
bilir. 

* * * 
Tahmin edilehileceği gibi harp 

uzadiğı takdirde Fransız ordusu
nun rolü biraz değişmiı olacak, fa. 
kat gene bir inci derece bir ehemmi 
yette ka!acaktır. 

Bir alman müellifi, gt"neral Tho· 
mas demiştir ki: 

"Harp dahilinde, iktisadi unsur 
ehemmiyetçe askeri unsura galip 
gelir.,, Fakat F ransanın sanayi kud 
reli İngiltere veya • Rusyanmkinden 
çok aşağıdır: Üstelik Fransız fab· 
rikaları bu iki memleket f abrikala
rından çok ziyade hava hücumlarına 
maruzdurlar: 

Bilhassa Rusyanın imtiyazlı bir 
vaziyeti vardır. Fransa şüphesiz ken 
di ordularının bütün m<ılumesini 
bizzat temin edemez: ccp~ane ve si 
lah idhal etmek mecburiyetindedir. 
Demek ki Fransanın gayreti ' ikfüadi 
sahada müessir olacak değildir. 

Aıker miktarı itibarile mi mües 
sir olacaktır? Şüphesiı: Sömürge im 
paratorlutu sayesinde-, Fransa mühim 
miktarda muharip ve -seferber edi· 
lecek adama maliktir. 

Fakat Frar.sanın mudahalesi bil· 
hassa başka bir sahada kıymeti\ 0 -

lacak•ır. Dı mokıatik birliğe gahil 
olan bütiin devletler içinde Fransa 
Alman genel kurmaylarına muadil 
veya üstün bir genel kurmaya ma 
lik olan yeğane devlettir. 

Bizim yüksek harp okulumuz , 
yüksek .,.sk· ri tetkikler merkezimiz 
çok kıymetli büyük kültür mü~sse 
seleridır. Fransız kumanda heyetinin 
kalitesini takdir dmek için Alman 
askeri mecmuafarının Fraıısıı dokt 

rinlerın~ lütfdtikltıi ehemmiyeti gör 
mck kafidir . 

İttifak harbirıi idare etm"k ve 
yeni teşekkül eden kıtaları sevket· 
mek için Genci Kurmaylara ihtiyaç 
va;dır. Ne fngilizler, ne de Ruslar 
bu Genel Kurmayları bugün yara· 
tamazlar. Fransız zabitleri , kültür
leri, ananeleri ve intibak kabiliyet · 
feri ile dah? genç ordulara iyi as· 
keri teknisyenler ve ittifaka iyi şef 
ler verebilir. 

işte harbin ilk aylarında i~tila · 

r 
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Avrupaya gitmek 
isteyen memurlar 

Adli t:ebliQat 
hazırlı ki arı 

Vekaletin bir tamimi 

Dahiliye memurları kanununun 
2 inci maddesine tevkifen bu sene 
Avrupaya staj için beş memur gön · 
derilmesi takrar etmiştir. 

On beş ağustosta 
da müvezzilik 

menıurluk için, 25 ağustosta 
için imtihanlar açılıyor 

Dahiliye vekaleti vilayetlere ıön 
derJigi hir t<ımimde : 

Adlf lebllietın posta idaresi tarafmdan yapılmasına dair 
olan kanun son kAnun 940 tarihinden itibaren merlyete gire
cektir p. T, T. ldaresmde bu iş için •imdiden bir komisyon 
ıe,kll edllmlş ve mesaisine 

Dahiliyr: memurlarıoın 15 cylul 
939 da Ankarada yapılacak ınüsa· 
baka imtihanına iştirakini tcminen 
istiyl'nlerin eylul ibtidasına kadar ve 
kalete müracaatla mezuniyet talebin 
de bulunnıalarını bildirmiştir. 

imtihana girebilmek için 30 ya 
şını gı!çmiş bulunmamak, halen kay 
makam ve kaymakamlık yapmış d;t 
J.iliye memuru olmak, Avrupa sta 
mı müteakip vekaletin münasip 
görecegi vazifeyi stajın en az iki mis 
i müddetle yapacağını Laahhüt et 
miş olmak lazımdır. 

İmtahan hukuk, idart',: mali, 
0

ngilizce Almanca lisanlarının Lirin· 
den yapılacaktır. 

Ankaraya lidip gelme masrafı 
kt>ndilerine ail olacaktır. 

Belediyeye alınan 
yeni memurlar 

Şehrimiz Belediyesinin Yazı İş · 
eri, Muhasebe, Fen İşleri ve Te-rniz

lik işleri şubelerinde münhaller ol
duğunu ve bu münhallere alınacak 1 
memurlar arasında bir müsabaka 
mtiham açıldığmı yazmıştık . 

Yapılan bu imtihan neticesi belli 
olmuştur . 

İmtihana giren 32 kişiden Yazı 
şlerine Mehmet Uz, Hesap işlerine 
Fen dairesinden naklen Ömer ve 
Temizlik işlerine Hüseyin Avni ta· 
yin edilmiştir. 

Aşırılan cüı.dan 

başlamıftır, idare adli febllğa· 

tın posta ile yapllması dola
yıslle yeniden mUraklp, memur 
ve müvezzi alacaktlr. 

Memurlar için 15 ağustosta, mü 
veıziler için 21 ağustosta müsabaka 
imtihanı açılacaktır. Mürakipliklere 
yüksek 'mektep mezunlarile lise me
zunları, memurluklara lise ve orta 
mektep mezunları, müvezziliklere de 
ilk mektep mezunları alınacaktır. 

imtihanlarda muvaffak olanhn 
kanunun tatbikinden üç ay evvel işe 
başlıyacaklar ve vazifelerini hüsnü 
surette yapabilmeleri için kursa ta 
bi tutulı:.caklardır. Mürakip imtiha 
nında muvaffak olanlar şehrimizde 
bir müddet staj görecekler, staj· 
dan sonra da vilayetlerde kursları 

idare edeceklerdir. 

Gece baskınını 
dünkü muhakemesi 

Amme şahidlerinin dinle!l 
mesi için muhakeme 

talik edildi 

Karaisalının Yılancık köyü civa 
rında çadırda oturan Mustafa oğlu -

Güller kayanın geceleyin çadırını ba 
sarak 600 lirası ile beş adc t altun 
lirasını ğasp ve karısı Sultanla 13 
yaşında kızı Şadiyeyi mavıer kurşu 

nile öldürmek ve feryad üzerine v J ka 
mahaline koşanlardan Mııstafa akıl 
lı karısı Sultan ve Emiş kadınında 
atilan mcrmilerd~n bazıhrının isabet 

le öliimlcriııe sebebiyet vermekten Ka 

Mehmet oğlu Gıyas cıdında bi 1 raisalının Kuzgun köyünden Mu.stafa 
· · z b d k M 1 oğlu Kar.:ıca Mehmetle suç arkadaş ısı a ıtaya müracaat e ere ·, at· 

mut oğlu Yusuf isminde birisinin , ları Mehmet, Darendeli Mustafa. Dur 
buvarda asılı bulunan caketindc:' muş Ç.ıkıt, ~bıntt Çakıt, Hüseyin 
cüzdanını aşırdığını ve cüzdan ic;inJe Maraz, Taş llmıhim, Mahmut, Asker 
l 475 kuruş olduğl!nu söylemiş vı Mehmet Işık v~ Ka11m Karakayanın 
takibat yapılmasını istemiştir . z!{ dün ağır ce:rıda duruşmalarına baş 

lanmıştır. 1 
bıta Yusufu yakalayarak hakkırıda 
kanuni m"uamelede bulunmuş \e Riyasd mevkiini Ahmet Şul..;rü 
k d. · Ad 1 Esen, iddia makamını da müddei en ısinı !iyeye tes im etnıişıii · 

unıuıni bc-ş muavini Şeref Gökmen 
- -.r- i~_ğa) ediyordu. Az;ılarda Kenan Kalp 1 

cıları akamete uğratmak için Vt~ a. SUL, Mehmet Tevfık İzgi idi. 
rekatın sonraki safhalarında Ron"' Cin~yet şöyle işlenmişti . 
Berlin mihverini mağlup etmek i·in Bir gice yarısı uyku sırasında an i 
Fransız ordusunun , a:ııl vaıifdri sızırı çadır lıasılınış çadır sahibi Gül 

1 bunlar olclcaktır. " lerkaya bir fırsatını bularak çadırın 
Fransız ordusu bu iki tüılu·· ra· alt J ğ ff k 1 ııı arı sıvışma a muva a olmuş 1 

zifesiııi if cıya ve bu suretle biJ!Ün rnaktul Sultan, lc~his el ligi Mehrne 
medeni ıııilldlcre nıii~lerrk tfaıı de - yapma, etme ! dıyince Mehmet 1 

yüksek prensipleri kuı larmıya ,,ık· tilbança il~ ağ~ı~a ~leş etmiş, kızla 
tcdirdir. rı 13 yaşındakı Şadıycde öldürülmüş 

Umumi evde iki 
kadın bıçaklandı 

Ahmet oğlu dellal Emin adında 
birisi genel evlere giderek Hüseyin 
kızı Muteber ile Ömer kızı Rahime 

ye uğramı~tır. Sohbet arasında 

söz bir alacak iddiasına intikal et 
mrş ve sorıunda kavga çıkararak 

Emin çakısını çekmiş v~ muteber ila 
Ra'tiimeyi yaralamı~tır. 

Yaralılar tedavi altına alınmış 

suçlu yakalanmıştır. 

Memura hakaret d~vası 

Kömür pazarında mobilyacılık 

yapan lbrahirn ve Hasanın vazife 
esnasında polis memuru Sabite ha· 
karct suçundan mr-şhut suçlar ka· 
uununa göre duruşmaları yapılmış 

ve suçları sabit görülerek Türk 
ceza kanununun 266/ 1 maddesi ge· 
reğince birer ay mahkumiyetlerine , 
otuzar lira para cezasile tecziyele
rine karar vtrilmiştir: 

Fakat ortada bir suç yokken" 
polis memurunun keyfi bir hare· 
ketle suçuıı işlenmesine sebebiyet 
verdif(i göz önünde tutularak ayni 
kınunull 272 inci maddesi mucillin
ce lıu ceza kaldırılmış , suçlular yal 
nız 50 lira zararı manevi itasına 

mahkum edilmişlerdir . 

tür. Yapılan işkence sonunda para· 
nın yatak içerisine saklı bulunduğu 

öğrenilmiş ve yatak sökülerek 600 
lira evrak nak::liye, beş adet de altun 
lira kasb edilmiştir. 

istimdat avazeleri üzerine vak'a 
mahaline koşan Mustafa Akıllı ka. 
rısı Sultan ve emiş kadında atılan 

mermilerden bazılarının isabetile öl
müştür. 

Son tahkikatın açılm;ısı kararına 

göre Türk ceza kanununun 450 in· 
ci maddesile duruş naları yapılmak 

üzere, ağır ceza mahkemesine sevk 
edilen suçlular bir istida ile müdafa 
şahidi göstereceklerini bildirmişler· 
sede l unların amrre ş~hidlerinden son 
ra dinlenecegi riyasetçe kendilerine 
anlatılmıştır. 

Vak'a esnasında kullanılan sılah 
lardan birini saklamak suçundan 
mevkuf bulunan Cafer tahliye edil· 
miş, hadise şahitlerinin aşiret 
olup yerlerini terk elmiş bulunmak 
la zabitaya ilızarları yazılmış, mııha 
keme başka öir güne talik olunmuş 
tur. 

kavemet etmiye ve ocu durdurmıya ~~~--~-~~~--~--~~~~---~~-~~~·~~~~-----------~~~~---------~~ 
muktedirdir. 1 l fngiliz polisi orta- A ı • --, 

Onu bu vazifeye hazırlamak için AV UPA ya yeni ve şayanı m an c;:a. J an 1ar1 lari seyahatlerdir 
genel kurmay ve hükumetler ne yap MEKTUBU dikkat bir iddia Bu talebelerden bir kısmı lrlan 

mışlardır? atmıştır. da V"rı'.an rıet"ıce de fnmltere ı.l!ia. 1 1 ~ I k ı. d:ıdak teşekküllerlerle, diğer bir kıs 
a 6" I" ıazır amaga ça ışma ta, tauii bıı a 

Evvela, alman ve İtalyan hu- Skotland Yaul şefleri tesbit edi hına lı"ıç.d .. ho"a gitmiyccek ha~ikat mı Üniversiteli arkadaşlarile İrtibat .. .. r ada orıfonun bütün esı a rr da Al· 
dutları boyunca baskın şeklinde zap len isimlerin nazi propagandacılarına ,,.,·1 meyr1ana , ıkarmıştır. k- h b" tesis etmekte ve münevver kütle üze "' .... nıan er anı ar ıyesiııe Lildirmckte. 
tedilmesi tamamen imkansız daimi ait oldu~unu fakat büyük tehlikeyi Nazi ajanalarının bir kısmı ~gil d rinde mümkün olduğu kadar nazı 
ve sağlamlığı bütün mütehassıslar teşkıl rden asıl casusların ortaya çık tert'nin içinde polisi oyalarken ısıl ır. propagandası yapm~ktadır. 
Ca kabul edı"len bı'r ·st'hk" ı madıiJını ı"lcri sürmektedir. k . · Skontland Yard, bu vaziyeti ög"' -

ı ı am şcı>e 1- ınühirn kısmı işin ıner ezı sıktelıtıi y 1 k · d 
k . .. d . . Çu""nku·· casuslar J>ropaaaudacıla renir Öfil.renınez, İrlanda polı"s"ını· 'ıkaz apı an ta ibat neticesııı e nazi 
csı vucu a getırmıştır. 6 irfanda.va nakle.tmiştir. Ve satı )ıı ll' • f h 

ık . . k d k d h gizli ç 1 b"I " elmiş ve ikı· (Jolı"s le..:kı"la~tı Alman aıanlarının aaJiyeti hemen emen te-
ıocıs, ara or usunun ihtiyaç· ra nazaran ço a a a ışa 1 · lerd·• S"rbesl İrlanda devleti d"ı.iliıı v d . ı 

1 d 1 kt d. ı " '- .,ı• asusl f 1 d d k mamerı urdurulınuşsa ua, bir•·ok 
arı aima hava ve deniz ordula mektc ve zor c e geçme e ır er ve d ç arını r an a a ~ı ı bir takibe v 

' · <le pek geniş bir A iman pror,~aıı <\' lrlandalıların şimdiye kadar fikrrn 
rından evvel_ göz önünde tutulmuş- lngiliz polisi şimdi propagandacıları faalı"yetı· görülıııektektedir. uğratmı*lardır. h" 1 d k 
tur. bir tarafa bırakarak gölgede çalışan İ d zc ır enıniş olmasın an orkulmak-

u - dd k · k'l 1 Diğer taraftan serbest r~ıı a Tahkikat sırasında anlaşılan nok tadır. 
zun mu et pek zayif kredılerle ve büyuk tchli eyı teş ı eden erin 

b 1 • ı F h k . d.. .. t•· ordusunun içcninc kadar git~ııa talarclandan Liri de Alman uıııver · Skotla • y d l 1 J d k" es enmış o an ransız ava uv peşıne uşmuş ur. 1 d na ar r an a a ı mc-
. · b G ı · M d .. ı·· 1 f 'anlar, bu orduyu logiltcre a ~;~ e 't ı·ı · · k k 11 d 1 1 ı vetlerinın nıs i zaafı bu yüzdendir. ece ı guo uzu ça ışnıa ar sonun sı e ı erının sı sı r an aya yaptık. ınur arını çoğa tınıya mecour olmuştur 1 

Fransız genel kurmayı bilir ki ha ~-----------ml!'l!ll-~--.-~~""'~~·- -~"!!-=~-.... c"""""-- ----

ŞUNDAN BUNDAN 

AZ 0 it 

A !manya , Alu.ao 
!arının yabancı 
hizmetçilik , dadı 

işler iÖrmclerine razı detil 
Yabancı ciiyarlarda bu gibi 
lerde çalışanları hükume~~ 
ğırdı. Bugün F:ransa ve 
hizmetçilik ve dadıbk e"" 
binden fazla Alman genç 
dır. Bunların hepsi Alma11Y'~ 

M 

necekler . f Bı 
Bu münasebetle Frardl' vada 

tclerinden biri şöyle bir fıkrt aisi i~ 
tatıyor : 1.•eviy~ 

- Bizim de Almanyada i sedir 
kadınlarımız var. Bunlardall at ve 
nesi de Melavindir . Bu kad ğil a 
zcoıin bir Alman ailesioİlt bilir. 
dadır . Her gün Bayanıo türlü 
Azoru da yanma alıp çarş•~ lunaG 

alış veriş eder. t'-. ~ 
Geçenlerde bir gün hava taya 

idi. Yağmur yağıyor, gök .. dıy 
du.Melavie'yi sabah1eyin çır~ cenul 
evde gören Bayan hiddeti ka 

- Ne duruyorsun dedi ' 
gitsene 1 

Mclavie: ) 
- Nasıl gideyim ? dedi · •ras 

vada köpeği sokağa çıkars kası 
mcz . . W zuıi 

Alman Bayan hiç istifini ni11 
dı : ~ olaıı 

- Öyleyse dedi , AzorıJ cc 
sen git 1 tlın~ 

•"' OOQ ~ 2od 
____ ;;;;J,dil~ 

• ~ ad 

RADY$~; • 
" ter Bugünkü Progr• 

TÜRKİYE RADYO otf0~ ~~ 
POSTı\l.ARI TÜRKiYE. R1', 1 

ANKARA RADYOSv 

CUMAERTSJ - 29t1fJ1 

12.10 Program 

12.35 Türk muziği 
/ 

1 - ..••. · . · . · · ~ na 
raban peşrevi. 2 -· Dede ...,.. ~ dı 
ban şaıkı - Gözümden go lo 
gitmiyor. 3 - .::>aadetıin K•~~ 
Şetaraban şarkı - Gecemiz"' 
4 - Aıtal-i - Kürdilihicaı1'r 
- Neşe ile geçen 5 - . · · ' 
.... - Muhayyer türkü ....-if. 
gün kana benziyor. 6 - Bcd' 
glir - Muhayyer tü kü __. 
doğdu damlara. 

13.00 Memleket saat ayarı. 
ve ılıeteoı oloii haberleri. 

1-1.10 - 15 .30 i" üzik (V' lı 
ları . 

18 30 Program 
18.35 Müzık (J•zz piııno 

11 -2,;Cı. JM .. 'k ( K- ··ı . ~ 
~ ·I) UZI UÇll" 

ı;ı Şef : Necip Aşkın ) ' 
1 - jakob Christ - A11.J 

dızlar. 2 - Zıchrer - Kı:rl11 / 
cukları (Vals) 3 - Mainzer. 
gun töreni 4 - Heınz Rt111 

Eve gel yııvrum 5 - J. St 
Polka 6 - Monti - Çardı.ŞJ 

19.15 Türk müzigi (ince· 
it) 

20.00 Memleket saat etY9'" 

ve mcteoıoloji haberleri. 
21.25 Neşeli plaklar - : 
20.15 Türk muzİiİ ( 3 ' 

saz, liwl<ı ib oyun ha\·aları ) 
20.30 - Türk Müziği -
1 - Bimcn Şen - Hüt!-'~ 

kı - Süklınlü geçen. 2 - 5e., 
pınar - liüızam şarkı - ~ 
siirürıscın. 3 - Sclahatin ~ 
Hüzzam şarkı - Ümidini kir -
4 - Fainz. kapancı - Hfııt.• 
Büklüm 8üklüm sırına saçlı· 

zik) 

20.50 Konuşma 

21.05 Temsil ;' 
21.10 l lıtftalık posl<l ktı1 ~ 
'.l'.!.30 Müzik ( 11' 

23.00 Son ajans habcarlc'" 
esham, tahvilat, kambiyo ,.,,,. 
borsası ( fiyat ) / 

23.20 Müzik ( Cazband ; 
23.55 - 24 Yarınki prof' 

rn 
lı 

y 
b 
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MOSKOV ADA BiR 
ZiRAA T SERGiSi Romanya'daki Ma- Maarif · Şurası 

çalışmaları car'ların · yaziyeti 

.~ 

dikkat Ziraat Çok şayanı 
aletleri teşhir edilecek 

Hükumet Romen vatandaş 
lıtı hakkında bir kararna

meyi krala arzetti . 

Ankara 28 (T clefonla) - Maa· 
rif şurası Umumi: heyeti dün saat 
10 da Maarif vekili B. Hasan Ali 
Yücelin riyasetinde toplanarak ted· 
ıisatın gün ve sene içindeki zaman· 
larının tayini, yeniden orta öğretim 

okulları çalışmasında gözönünde tu. 
tulacak esaslar· liste, orta okut ve 
öğretim okulları sınav talimatname· 
leri üzerinde müzakerelerde bulun· 
muş ve bu raporlarla talimatname 
leri kabul etmiştir, Bugün saat 10 
da toplanmak üzere 14 de ccls~y• 
nihayet verilmiştir. 

f Bu senenin ağustost.nda Mosko 
vada ıcçılaçak olan büyük ziraat ser 

r• gisi ilmin vasıl olduğu en yüksek 
~ seviyeyi gösterecek olan bir hadi 
bi' sedir. Bu scriinin kiymcti yalnız ~an 

ırP ~~ ve tek~ik _nok~ai n~z~rın~an ~c 
f gıl adeta ılmın bar mucızes' demle· 
k bilir. Soviet Rusyada yetiştirile~ her 
t türlü nebatat ve hayvanlar teshtr v 

lunacaktır. 
Sovyet alimi Miçurinin bahçesi 

şayanı dikka tir. Bu bahçe soğuğa 
dayanan meyva ağaçları bahçesidir 
cenupta yetişen en iyi mcyvalara re 
kab~t edecek neviden meyvalar ve 
li~tirmiş yeni ciaz armut, elma, erik 
ve vişne ağ-1çları mc-ydana getirti. 

Teşhir edilen meyva nümuneleri 
tll arasın .. fa Sibiryamn en şiddetli soğuk 
~ kasırzalarındaıı korkmayan doktor ka 

zurinin harikulade bahçesidir. Sergi 1 
iı" nin sahası 136 ve istirahata mahsus 
lıf olan mütemmim mahalli ise 200 ki 1 

Ceman 336 hektarlık mahalli ihtiva 
ctınektedir işbu sergiye tahminen 200 

' 000 kisi iştirak edecektir burada 
200 kadar bina ve paviyon İnşa e· 
dilmiş olup bunların içinde 80,000 
adet muhtelif eşya gösterilectktir. 
Sergide mütasıl ve koihoz labir edi 
len bir zirai meydan daha mevcuttur 
ki bütün Soviet ziraat faaliyetini gös 
lermektedir. 

Sergi binasının heyeti umumiye- 1 

ni imar tarzının zarafetile nazarı dik 1 

kati celbetmektedir. F evkaladc sa· 
1 

natkarane resmedilmiş bir antreden 
ve Pna yoldan serginin baş paviyo· ı 
nuna gidilir merkez paviyonu Sovyct 
birliği milletleri meydanında bulun· 
maktadır. Bu büyük meydan geniş 
liği itibarile Moskoya kızıl meydanı 
na müsavi sayt1abilir ortasında şa· 
dırvanlar vardır ayuca Ukranya,_ Be l 
lorusya Karakistan ve diğer Sovıyd 

Cumhuriyetleri eyalet ve mıntakalar 

paviyonları mevcuttur. 

Seriiye ittirak için konulan 
agır şartlara rağmen, orta Asya 
kızgın kumlarından beyaz denizin 
buzlu sularının , Belorusyanın batak 
lık ormanlarından Pasifik sahillerile 
kadar on binlerce Sovhoz ve Kolhoz 
makineleri traktör istesyonları ve 
hayvonat çiftlikleri, sergiye iştirak 
etmek şerefini kazanmak için raka
bct gösteriyor. 

Sergide Kolhozlarm bellibaşh 
şahısl.arı Kolhoz ve Sovhoz tarlala. 
rının traktörcüleri Kombayncilcri 
takım şefleri, çobanları, domuz, ba· 
kıctları. yeni kolhoz şefleri mümessil . 
leri, ziraat önderleri ve teşkilatçıları 
toplanacaklardır. Bu iyi ziraatçiler 
300 tekni~iyenler ve damızlık sahip 
leri sergiye bizzat iştirak edecekler 
dir. Sovyct birliği ziraatçiliği yalnız 
daha itibar ile büyüklük cihetinden 
değil, makine tekniği bakımından 
dünyada birinci gelmektedir. Av 
ve av hayvanları yetiştirme pavıyo 
nunda Sovyet memleketlcride bulu 
nan mütenevvi ve çok zengin kürklü 
hayvanlar hakkında iyi malumat 
alınabilirt Kiymetli numuneler arasın 
da kunduz zordeva, samur, mavi til· 
ki' renar arjante ve diğer hayvanlar 
bulunmaktadır, 

Sergi mahalleıinde bir çok eğ 
leoccler mükemmel dükkanlar lokan 
talar, kahveler, f'6eyir yerleri göl 
kenarında ve meşe ağaçlı parklar, 
gayet güzel istirahat köşeleri vardır. 

işte yukarda saydığımız husus· 
lar yalmı: ziraat işlr:rilc meşgul olan 
ların değil, her hüsnü tabiyat sahi 
bi olan insanı bu sergiyi ziyaret et. 
meye sevk f"deceğinde n ve :alakasını 

uyaodtracağı :şüphesizdir. 

Amarikannı 
memnuniyet 

hareketi 
uyandırdı 

(J 

- Birinci sahifeden artan -

hiı ultiınaton gönderilmesini ve cliplo· 
lllil .'l; münasebetlerinin kesilmesini ka-
lıulc amade değildi. l 

Ameıika hükumeti kararırın tok· 
Yo'da tcvlid elm•ş olduğu :aksülamele 
bakılırsa japon ordu~u mukabelebil · 
misil tedbirleri almak hususunda ge· 
cıkmiyccektir. O zaınan (hariciye nc
Vırctinde Japonya ile yeni bir tica· 
tel muahedesi tanzim edecek hiç ki· 
ınsc bulunınıyaçak t ır. 

bu ziyardten müsbct lıir netice çık 
mamış olduğunu söylemiştir. 

Tokyo : 28 a.a. - Domei ajan 
sı, hukumet namına söz söylı:mrğe 
salahiyettar bir zatın, Japon - Amc 
rikan ticaret muahedesini denonse 
eden Amerikan notası hakkında aşa 
ğıdaki beyanktmı neşretmektcdir: 

Amerika notasında ileri sürülen 
sebepler, Amerika bir l"şik devletle 
ri hükümetinin ticaret muahedesir.in 
feshini l)u derece süratli bir tarzda 
bildirmrk lüzumunu neden dolayı 1 

hhisset tiğini anlatamıyor. 

Bükreş : 28 a. a. - Romen va 
tandaşı olmak için milliyetler liste· 
sine bir çok sebepler dolayısilc ya 
zılamamış bulunan ve başta Macar
lar olmak üzere ekalliyetler tara· 
fından israrla ileri sürülen Romen 
vatandaşı olmak ;talepleri üzerine, 
hükumet Romen vatandaşlığı hak· 
kındaki eski kanunu bazı yeni büküm 
ler ilavesile tekmil eden bir karar· 
nameyi kralın tasdikine arzeylemiştir. 

Kralın tasdikine iktiran eylemiş 
olın bu yeni kararname mucibince, 
millıyetler listelerine yazılmak için 
son olarak üç aylık yeni bir mühlet 
verilmiştir. Bu tedbirler, milliyetler 
listesine başkaları tarafından yazdırıl 
mamak suretile bütün haklarına rağ 

men vatandaşlık hakkından mahrum 
bir hale girmiş bulunan 24 ~ubat 
1924 tarihinden evvel ilhak edilme 
miş vilayetlerde doğmu~ anasız ba 
basız ve yahut anası b;ıbası gayri 
malum çocuklara da şamil bulun· 
maktadır. 

Tibet hükumeti 
ve Almanya 

Berlin ; 28 - a. a. - Tibet'e 
gitmiş olan Dr. Ern~t Schaeffer'in 
idaresindeki heyetin yakında Al
manyaya döneceği haber verilmek 
tedir. 

Gazeteler , bu heyetin kazanmış 

olduğu tam muvaffakiyetten dolayı 
memnuniyet izhar etmektedirler. 

Heyet, Lhassa ve Shıgatsc'de 

Tibet hükumeti erkanı tarafından 

kahul edilmiş olup bir çok kollek· 
siyonlar ve bilhassa 50 kadar canlı 
hayvan getirmektedir . 

Danzig için İtalya 
harbe girebilri mi? 

R(lma: 28 a.a. - Virginio gay· 
da. giorzale di'talia gazcte!tinde. bir 
yabancı gazetenin Danzig için ltal
yanın harbe girmiyrceği hakkında 
verdiği bi r habere cevap olarak 
şöyle demektedir. 

Tasrih edelim ki Almanyayt ve 
İtalyayı çenber altına almak istiyen 
devletler. Almanyayı Danzig ıçin 

ye ) ahut her hangi diğer bir me · 
sele için harbe mecbur ederlerse 

' ltalya, ilk günden itibaıen müttefi . 
kinin yanı başında yer alacak ve 
eğer lngiliz tayyareleri ve ~emilcri 
Akdenizi gcçmeğe kalkışır ise f tal· 
yan tayyare ve gemileri ile karşıla· 
şacaktır. 

Hatay Fransız konsolosu 

Antakya: 28 (Hnsusi) Şehrimiz 
Fransız konsolosluğuna tayin ecilen 
Bay Groson, dün sabıı h şehrimize 
gelmiş ve eski Snr~ye · ve Lübnan 
bankasına yerleşerek yeni vazifesine 
başlamıştır. 

Sinema s~ınayiin in en son SÖ7.İİ, Sanctl Aleminin hir e~ını ve bir 
Benzerini daha yaralamadığı harikalar, harikası, Büyüğünden Küçüğüne 

kadar bilaistisna bütün Halkımm alakadar edecek olan yegane Film 

( J U l V E R E N ' in ) Şcıh ,ıserler Şahascri 

l Mişel Stragof 
"---------------------...... BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMADA 
BUyUk Sinema mUsamereaı olarak 

Takdim •dlllyor 

Adolp W olbrück VE Charle Vanel 
Taı alından Büyük bir kudretle yaş1'tılan hu fcvkal;lde Film 

( Çok Anl.lıdır, (.'ol. //P..I 1T11t1lıdır t I' (.'ol, llıud·ı·tlidır ) 

iLAVETEN : 

Türkçe Sözlü Mükemmel bir FOX Jurnal 
Vaşington : 28 a .a. - -~aı.eteci· 

lcri kabul eden b. hull, harıcıyc nc7.a
tctinin Japon - Anıcı ika~ muahede~ 
n.ııncsinin feshint• ıakaddum etmesı 
ıtab eden evvelden ihbar inkişaf etmektedir. Japon hükümeti DİKKAT : Kalabalığa m~ydan verilmemesi için 

'· 
ntüddetinin ikinci kanunda inkizası · 
na kadar ııııtk şarktaki tvaziyeti dik· 
k<ıtıc gozön ünde tutacağını ve ondan 
sonra ne gibi bir hareket icra c:mesı 
laıım olduğuna karar vcrecegini be· 
Yan etmiştir. 

Uzak şarkta yeni bir vaziyet 1 1 
bu vaziyetin diğer memleketler ta Biletlerinizi Erken Alınız, 10878 

rafından tanınacağını uzun 'müddet --·---------------------------2 

fi 

Japon - Amerikan muahedcna 
ıncsinin yer ine başka bir muahedctna 
ınc ikamesi maksadile müzakerelere 
girişmek niyetinde olub olmadığı 
811rctinde bazı gazetecilerinin sor· 1 

~uş olduklaı ı suale cevaben b. hu il 
. ariciye nezaretinin altı ay müddetle 1 

'n\izar . . . h f d -. 1 tıi .. vaııyctmı mu a aza e eceııı · 
'loylcmiştir. 

ni A.mcrikan diplomasi mümessili 
o lok 'd tin Yo a Japon hariciye nczare 
eh 

30 1 
Pınış olduğu ziyaret hakkında 

ıu a n suale ccvab veren b. hull. 

ten beri .ümit eylemektedir. 
Amerika birleşik )devletleri hü 

hümcti, uz.ık şarktaki bu yeni [vazi
yete uygun yeni bir mualıtede akley· 
lemek arzu ettiği takdirde, Japon 
hükümdİ, bu arzuyu karşılamakla 
bittabi kendisini bahtiyar hissede 

cektir. 
Vaşington : 28 a a. -- Hariciye 

nazırının gazetecilerle yaptı~ı haf ta 
lık toplantıda, b. Hull, de~onse 
edilen Amerika - Japon tıcaret 
muahedesinin yerine .başkasının kon
ması için : mi.ızakereler açılmasının 
düşünülüp düşünülmediği sorulmuş 

tur. 

ll Hull, verdigi cevapta, Ame· 
rika birleşik devletleri hariciyesinin 
altı ay intizar vaziyetinde kalacağını 
biltlirmiştir. 

Vaşington : 28 a.a. - Bütün si· 
yasi mahfiller, Japon - Amerikan 
ticaret mu.ahedesinin fdenonse edilm~ 
sini memnuniycth! kuşılamaktadır. 
Siyasi sahaJa. bundan böyle cümhu· 
riyetçilcr ile demokratlar arasında 

ittihat vücuda geldiği görülmekte· 
dir. Bu keyfiyet ise, Amerikan hari· 
ciyesinin t-vvela uzak şarkta ve bi 
lahare bu Amerikan tedbirinin avru· 
pa vaziyt-ti üzerindeki tesiri dolayı 
sile belkide avrupada takibedcccği 

<liplomatik hattı har~tlti kolaylaş 
tıracaktır. 

Diplomatik ,mahfillerin fikrine 
göre, muahedenin temamile meriyet 
me\ıkiindcn kalkmasını müteakip 
Japonyaya karşı alınacak tt-dbirler 
şunlar olabilecektir : ·, 

Japon gemileri hakkında tahmil 
ve itiman harçlarının fazlalaştırılma 
Si. 

Japon tüccarlarının Amerika bir. 
leşik devletleri ne girişlerinin tahdit 
edilmesi. 

Japonyaya Amerikadan yolla· 
nacak silah ve harp malz:-mesi üzeri 
ne Ambargo . konması. 

Mersin elektriği 

Şirketin İdare Mecl!si top 
landı , kilovat fıatları 

indirildi 
Mersin : 28 ( Telefonla )- Şeh: 

rimiz Elektrik Şirketindeki ecnebı 
h. 1 • h"'k~met tarcıfından satın 
ısse erm u u . 'k 

alındığını evvt-lce haber vcrmıştı . · 
8 1 t dofavısile Elektrık u a ım sa ım ı 

Şirketi Meclisi idare azalığında bu 

lunan Bertola ve Sabadinin de va
zifeleri sona ermiş ve yerlerine ;eh· 
rimiz Belediye Reisi Milhal Tor ve 
Belediye Meclisi azasından Envı::r 
Germen intihap edilmişlerdir . 

Enver Germenin Meclisi idare 
azalığına seçilmesile açık kalan şir · 
ket murakipliğine de mahkemece 
Avukat Hilal Kemal intihap olun
m~ştur . 

Dün bir toplantı yapan şirket 

Meclisi İdaresi elektrik tenvi~at be
dellerini yirmi kuruştan on sekiz 
kuruşa indirmi\>tİr . Tenviratta bu 
tenzilat yapılınca normal fiat üze· 
rinden alınan motör cereyanlarının 
da tenzilattan kilovat başına 60 
santim istifadesi olmuştur . Şu su· 
retle tenvirat 18, molör 15,40, buz 
dolapları 9 kuruştur • 

--------------------------------------------------------.. .. .. "k k d kek bila istisna herkes .. Duymadık,işitmedik d<·mr:yiniz 
Buyuk,kuçu , a ın,er • 

• Asri sınema 
Bu akşam 

Bugün gündüz 2 ı de 
2 30 da , · · .. 1 ' .. k' bü)·ük şaheserıe ınevsıının en son ve en guze 

Mustesna ı ı 
programını sunuyor . 

. k 'ht" as ihtişam hikayelerini görenlerden, gıdeulcr-
1 B' b' t aş ı ır ' 

- 10 ır çeşı : d' ···miz ( VlY ANA ) nın beyaı perdede yaratılan 
den hayranlıkla <lınle ıgı · .. h · 

en canlı, ve en guzel şa esen ... 

(Vi~~~~i .. mü~~c~~i!.erİ) 
N ··- pAUL HôRBIGER . . 

OYNAYA ·•dar ördüğünüz macera fılmlerinin en mükemmelı , 
2 - Bıı zamana ka lg hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı 

(i(';ip;~anlar Çetesi ) 
1 

. ··ıeaddit Vantilatör ve hususi tertibatla çok 
D KKAT: - Smema mu . . . 

serinleştırılmektedır 

Fiatlar: 
b 1 20 Og· retmen ve Talc c ere 

10 
250 

Balkon 25 kuruş 
Duhuliye 15 " " " " 

Asri 

kuruş 
kuruştur . 

Telefon 

--------------~1l~l4~43;._--------------------
yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kamın No : :~63 1 
Kabul tarihi:? 6, l ,39 

Ncşıi tarihi: 16 6 1939 

_ Dünden artaıı · 

h h ngi bir hizmete karşı m.ıkbuz vermc}'ctı as-
b. aı>ılan er a · · ( b l'kt ır şeye veya Y Askeri Ceza Kanununun 115 ıncı ve sc er er ı c 
keri ş;ıhıslar ha~arda.. cezala~dırılırlar . 
61 inci maddesıne gor~ t" lmaJıbı halde her hangi bir Milli Miidaf a:ı 

S "h' mezunıye ı o tt • 
ala ıyet ve I . pan askeri şahıslar Asken Ceza Kanununun 

'"k il f t' mu1ıne esı ya mu e e ıye ı . .b. ce ceza gör üder. 
123 .. ·· ddesı nı:ıct ın · 1 b d b· ı · 1 . uncu ma IAk 1 lar istirdad yeya tazmrnal ta e e e ı ıı er. 

H .k. h,lde de a a a ı 
er ı ı h .. k.. l 

Müteferrik u um er 

_ Bu kanunun tat ı1ikı esıı~s :n.~a ~iheti a~keri~ece yaı~ı 
Madde 73 . k da başka ıncrcı gosterılmemt-sı halınde , dog-

1 k b.. .. t blıgat, anun 1 
aca utun e h 11 . en bü\.'ük miilkiye memuruna yapı ır. 

d her ma a ın ' 
rudan oğruya Devletlerin sef arethanc ve konsoloshanclerile 

M d J 74 - Yapancı k 1 1 a < e . !arına ~iya,:,İ murahhaslara ve onso os aıa 
d' loması memur , . . . k 

bunlara ve ıp ·r msddeler mütekabılıyet Şdrtıle bu anun 
aid eşya, nakil vasıtaları vesat 

. d müstesnadır. k 1 
hükümlerırı en . ( h A konsoloslarına aid olan binaların , onso os · 

Y b Devletlerın a rı 11 l a ancı . d"I miş l:ulunan kısmı ile ticaret ma arı Hl 

1 
. · 'f tahsts e ı me uk işlernu ı aya. . . 

istisnaya dahil <.\ı.(rldırh. müsaid bulunan muahede ve mukavelenameler 
Bu hususlarda da a 

hükümleri muhfuzdur. k tatbikı tarzı neşri tarihinden itibaren bir 
75 _ Bu ·anunun ' · . . 

Madde . 1 acak bir nizamname ıle tesbıt olunur. 
f d tanzım o un ı · · ı sene zarın a 

7 8 . . fasıllarda vazılı müesseseler ve emva ı ı e 
76 6 ıocı ... . 1 Madde - ' ' d M'll" Müdafaa Miikellefiyeti tatbik e<lılen e· 
ld . zılı eşya an ı ı . . \ 

9 uncu fası aya l b 1 · ·!etenler veya mümessıllerı ve bunlar m· 
d evve ura aı ı ış 

re el koyma an ' f . · go .. r•n belediye memurları huzurunda mcv· ht lık vazı esını ~ 
lunmaısa mu ar · mamul ve mahsuller bir deftere yazılarak tesuil 
cud tesisat, malz-:me ve . . .

1
. 

. . d b' lunanlara ımza et tırı ır. 
zır ı sayım ~ u f komisyona, bir sureti de alakalıya verilir. 

Bunun hır sure 1 

77 
_ Aşağıda yazılı kanunlar kaldırılmıştıı : 

Madde ~ · Lı · · · ki' · k · k 
1 

_ 
28 

A~ustos 130::> taıır: ı vesaıtı na ıyeı as erıye ·anunun, 

11 
_ Z8 Ağustos l 305 tarihli vesaiti nakliyei askeriy~ kanıınıına 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ----------- ----·---~-------

KiLO FIATI 
CiNSi En az ı 

=:--.--.======== _ K. S~ -=:____~----= 
Koza 7,12 1 
Piyasa parlatı ., - 36,25- ----
Piyasa temi:ıi - .-- 1----

Satılan Mikdar 

Kilo 

---------·ıı-----I-----• --------• ------1-
Klevland 44.50--,-----

YAPACI 
Beyaz 1 
-sivalı·------- ----- ----~ 

ÇICIT 

Yerli 
- --- 1-

"Yemlik,. 1-o::-=-=---
•Tobumluk,. 4,50 5,50 .. 

HUBUBAT 
Butday Kıbrıs 3,50 --, .. 

• Yerli 3,72 4,25 
Men tane ~ ----

• 
Arpa 3 3,15 

-Fasulya 
,_ -
- -Yull'lf ~.62 2,8~ --·-Delice 

Ruş yemi 4,37 -·-Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

u N -
Dört yıldız Salih 

... üç .. .. 
·- D Dört yıldız Doğruluk .D l'IS 
.;:.c ı::: üç ..E c .. • 
o - Simit :: 'iii .. 
~ ~ _Qörl }'ıldız Cumhuriyet 
CN Ü- -.... üç ,, .. 

Simit .. ,. 

Livtr pol Telgrafları 

S.••lm 1 

Kambiyo ve Para 
281 7 I 1938 iş Baukasından alınnııştır. 

Pen~ 

Hazır 5 3Q l .trf't ı--Rayişmark 
Vadeli 1. 4 46 Frank ( Fransı~) -Y J"S 

4 38-Vadeli il. Sterlin ( ingili7. ) - 5-93 -
Hind hazır Dolar (Amerika) 
Nev~ork 

4126 
8 93 Frank ( İsviçre) 

1261 66 
00 00 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi İdarenin ihtiyacı olan (1889) lira muhammen bedelli (84) 

kalem evrakın tab ve imali açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Açık eksiltme 17/Agustos/939 Ptrştmbe günü saat (11) de Vi· 

layt'e daimi encümeninde yapılacaktır 
3 - ihale tarihinden evvel hususi muhasebe veznesine .1atırılmış bu· 

lunması laıımgclen pey parası mikdarı, \ 141) lira (67) kuruştur. 
4 - isteklilerin şatnameyi görmek üzere hususi muhasebe Müdürlü· 

ğü kalemine her gün ve eksiltme için muayyen giin ve saatte de daimi 
encümen bürosuna gelmeleri ilan olunur. 

29-1-5- 8 10895 

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

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

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

1 İkinciteşrin tarihlerind~ çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • ~ .000 " 
8 . .. 500 " 4.000 .. 

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

250 .. 25 .. 6 250 .. 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnıı. para biriktirnıi~ olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast~· arını kabule 
başlamıştır. 

Memur alınacak 

P. T. T. Umumi Müdürlüğünden: 

1 - idaremiz müohallerinde alınacak memur ve müvezzi için müsa 
baka imtihanı yapılacaktır. 

2 - isteklilerin ( t iüviyet cüzdanı, mektep şehadetnamesi, sıhhat ra· 
poru, aşı kağıdı, zabıta ve adliyeden musaddak iyi hal kağıdı, a'lkerlik 
vesikası, dört fotoğraf ve bir dilekçe ile ( halen memur olanların sıcil 
cüzdanları ile dilekçeleri ) on bir Ağostos 939 akşamına kadar vilayet 
P. T. T. Müdürlüklerine müracaat eylemeleri ve bunların 788 sayılı me 
murin kanununun dördüncii maddesindeki şaı tları haiz olmakla beraber 

devlet memuriyetine ilk defa gireceklerin otuz yaşını geçmiş Luluıımamaları 
3 - Memurluğa alınacakların en az orta ( lise mezunları tercih edi

lir ) Müvezzi!erin de ilk mektep mezunu olmaları lazımdır. 
4 - Müsabaka vilayet P. T. T. Müdürlüklerinde 15 Ağostos 939 

Salı günü saat on dörtte yapılacaktır. 
5 - Miisabakada muvaffak olen lise mezunlarına 20 Orta mektep 

mezunlarına P. T. T. memurin kanunu hükmüne göre şimdilık on lira ve 
müvezzilere de yediden on liraya kadar asli maaş verilir. 

6 - Suvari müvezziliğini İsleyenler dileklerinde hunu tasrih ~lmekle 
beraber Lıir hayvan tedarikini taahhut edeceklerdir. Bunlara beş lira rem 

bedeli verilecek tir . 
7 - Bet~ka ddirc:lcrdcn naklen gelecek olanlar miisabakaya tabi ol 

makla beraber kendilr:riııe umumi hükiimler :dairesinde maaş verilir. 
8 - Müsabakada muvaffak olanların idarece teklif olunacak her 

hangı bir yeri ki\bul etmdcri şarttır. 

27 - 29 - 1 10886 

Acıderedeki içme Ma
den suyu açıldı 

Her gün Misis 
üç tren 

Acıdere 
gider 

istasyonuna 
gelir 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 

Yatacak yerlerimiz de vardır 

l ______ _... _____ ı_2_~2~6 ________ 10_7~8_5 ________ ~ ______ 1 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 

Çifte han 
trenlerde 

• 
Muhakkak ziyaret 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütü~ dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengi!ı bu tabiat hazinesidir 

• 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve ınide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada 
• 

geçırınız 

Konfora, temizliğe, ucu:ıluğuna hayran kalacaksınız 

• 

--- Tarifeye bakınız 
Ura Kr. 

1 
1 

50 
00 
75 
50 
25 
1 5 

Bir geccllk tam konforuyla otel yalak ücreti 
Taş odalar ( 1l kişıl i k ) 
Birinci barnka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

Büyük istifadt!ler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan r apltcasını bugürık 

1 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 56 ____ . ________ ...,.,. __ __ 

Yahudi mültecileri 

- Birinci sahifeden artan -

Aylardanberi deniz üzerinde ser 
seri bir hayat yaşayan bu zaval 
lıların yiyecekleri kalmamıştır. içle
rinden bir çokları hastalanmıştır. 

Geçenlerde bu vazi!ıete merhamet 
eden Türk makamları muhacirlere 
kısa müddet bir Türk limanında 

nefes almak imkanını vermiş, ken 
: dilerine bedava yiyecek tevzi etmiş 
ilaç vermiştir . Fakat bundan son• ı 
vapurlar yine denize açılmağa mec. 
bur olmuşlardır. \ 

Vapurlardaki ıavallılardan bir 
kısmı ümidsizlik sevkile . kendilt-rini 
kayLetmişlerdir.:Bunlar arasınd:ı do 
ğ .. ranlar, ölenler, çıldıranlar vardır. 

Fakat işio en müthişi vapurlar· 
dan üçünJc veba vakaları başgös . 
tcrmesidir. Thesalia müstesna olmak 
üzere diğer üç vapurda bu müthiş 
hastalık tcthribal yapmağa başlamış · 

tır. 

Bunun üzr.rioe vapurlar Berut 
açıklarına gideı ek Fransız makam· 
!arından yardım istcmışlerdir. F ran 
sız memurları ü~ vapurdaki yolcu· 
ları muva~ katen bir tahaffuzhaneye 
çıkarmı~lar, , burada nezaret allına 
almışlardır. Ayni zamanda vapur 
lar da temizlenmekte, içindeki fare· 
ler öldürülmektedir. 

Asıl garibi içinde hastıılık çıkmı· 

yan ·ı hesalia vapuru sahile ka~ul 

edilmemiş, denize açılmağa mecbur 
tutulmuştur. Bu vapur yine serseri 
bir halde dolaşmaktadır.I 

Muvakkaten karaya çıkanlar has 
talığının önü alınJıktan sonra tekrar 
vapurlara yükletiltcekler ve yeniden 
uzakloştırılacaklardu. Bu suretle kü 
çük bir tavakkuf devresinden son; 
ra serseri hayat yeniden başlıyacak 

lır. 

Sovyet - İngiliz 
müzakereleri 

Biriuci sahifeden artan -

<le siyasi meseleleı le meşgul olına:.ı 
icab edeceğini beyan etmiştir . 

Başvekil, uzak şark meseleleri 
ile Mosı...ova müzakereleri hakkında 

ınühim beyanatta bulunulmasına vesi
le teşkil edecek olan harici siyasete 
ı nüteallik müzakereleı in evvelce mu· 
karrer olduğu vcı,:hile 'l. Ağustosta 
ıleği l, bu ayın 31 'inde. yapılacağını 

..,öyl c m.ştir. 

Moskova : 28 (a.a - - Oii n akde·l 
dilmiş olan konferansın kati bir net i
n: \ermemiş olmasına rağmen lngili1. 
ın ahafili. İngiliz. - Fransız - Sovyet 
ı nüıakerelerinde meşhud olan terakk!· 
den dolayı memnuniyet izhar etmek
tedirler. Bu mahafil, miizakcrelerin 
"hiç te gayri müsaid olınıyan ,, bir 
lı rı va içinde cereyan etmiş a ldııgunu 

beyan etmektedirler. 
Bugün veyahud yarın yeni bir 

konferans akdedılmesi muhtemeldir. 
Ayni mahafil, İngiliz ve Fransız 

<ısl-:eri heyetlerinin yakında Mosko· 
va'yı ziyaret edecekleıine dair olan 
ve ecnebi mcnbalardan tcreşşüh e· 
den haberleri ne lcyid ne de lebıb 
t'lmek tedirlcr. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yer.icami civarında 

Toro~ eczahanesidir 

Adana asliye 2 
ha kimliğinden 

No :739 

Adana Ct-yhan otcliodc 
ralı odada okuyucu sa~dt 
vekiii avukat Dehri Güll 
bul - Üsküdar Selami A 
sinde bülbüldere sokai A 
numaralı evde kılernclCIJ 
Ergün aleyhine ikame e~ 
şanma davasının yapıl 
duruşmasında ; müddeiale~ 
halli ikametinin meçhul 
anlaşılmasına biııacn ilanen 
.f h k . 7 .... ı~ 
ı asına mu a emenıo kf 
cumartesi saal 9 talikine , 
rilmiş olduğundan mtt~111 

gelmedigi ve bir vekil gol 
takdirde gıyaben .. uh• 

c .. 

bakılacağı ilan olunur. Pari 
çok iyi 
re, Fra 

________ ...-/_ tis, Lo 

Elektrike 
nel kur 
karar 
lcrin b 

t 
Her türlü Elektrik ,e, 

tesisatı, Elektrik malzerrıt51' 
ve Elektrik aletleri tamira~ 
ram Ampulleri, Ganz f ,b 

kovaya 
gibidir. 

mulitı Adana Acentalığı · 
Eski Orozdibak karşısı 

Oi ğ'ı 
paıarte 

gilıı -
kında 

1u736 ~ Oüıı 
r da h 

. ,,. 
Kozan icra daireS1 

Kozanda uıukim sehlik wı 
türke ba ilam 7 J 50 made; 
lira ile 700 lira Türk evr• l.aım 
ye matlubunun tediyesi i~~ ~ik g 

evvelce Türkiyr.de mukicn 1:~ :ı~y:~ 
ahere Halayda oldutu arık~ iı ıcri 
ahiren oradan da ayrılar• ~ hotl ı 

• Cumhuriyeti haricine çıktı11 arı lcış 
1 • · 111• le tay 

mına yazı an ıcra emrıne ı.ı 
rtJI"' 1 tr , 

ra dairesince verilen meŞ 
halli ikamet ve meskanlart 

·ı 11 rının bulundu~u şerh verı t :.; 
w medc 

aziryan istipan ve Aziryan ·~ "'eti 
paşa bezyan horin ve micİ'' ı 
çadur ve micirikyak Nev~e~ catı 
rına yapılacak tebliğ-atın ıla dcri l 

edilr. 
sına karar verilmiştir: .~ıı 

fi'. mü 
Merkumun işbu ilan l~ hare 

itibaren bir a; müddet ;çı~ t 
zan icra dairesine mürac111bU mi 
borçlarını vermedikleri ve cif 
ta bir guna itirazları nıe\. 
onu da bildirmedikleri takd1'ıf 
amelei lazime icrasına de"~, 
nacağı lebli~at makamıoB 
mak üzere ilan olunur. 

)0893 

_______ , _________ ____,)_ 

Karabucak değirı11 
fabrikası hi 

b lir. 
Eskiislasyondoı ı<ar' be 

'ktıSl 
(Eski Pabçucu} f abr.ı dif ka 
bu kere yrniden getırt 
değirmen taş'arı faaliyr.ltıt 

o 

mi~tir. Çok ucuz ve inC(\,b 
unlar üğütülmektedir. ~ ~ 
rem müşterilerimiz.in .b~ ,ı 
teşrifleri bu iddiamızı ıs' 
fıdir. ıos76 

6 ,._ ______ __!/ ~ iı 
1,11 

dl 

M 

Acele Daktilo aranıyo~ d> ~ 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. /\. Şirkell ~ 
Mensucat t'abrikası Müdiirlüğünden: 

M~kincde seri yazan bir Daktiloya ihtiyaç vardır. 
Taliplerin fabrika Müdürlüğün'! müraclatları ilan o!unur. ıoSqtı 

----=~~-------1--3-_______/ 
.. dıırl' 

Umu mi neşriyat rıtU 
•• 1 ii 

Macid GuÇ l 
AJana Türksôzü aı•tl1 


