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1 MİLLİ ŞEFİMİZ 1 

jBUGÜN ANKARADAI 
• 1 • • 
• • i Cümhurreisimizin Savarona i 
iile Marmarada yaptığı gezintii ' 
• 1 • • 

iTEKIRDAGLILARIN TEZAHÜRATıi 
i i 
f Tekirdal: 30 a.a. Marmara sahillerinde SavaroDa yatı ile bir gezinti- İ 
! yapmakta olan Rei•icumhur İnönU saat 20 de Tekirdağ'ına gelmişlerdir. ls- ! 
! kelede başta Korgener:ıl Salih Omurtak olduğu halde vali , tumkomntanı, ! 
! belediye reisi sivil ve askert erkin ve memurin, askeri kıtalar, mektepliler ! 
! Te binlerce halk Milli Şef'e karşı tazimlerini izhar eylemişlerdir. ! 
! v .. ktin geç olması dolayısiyle karaya çıkmıyan Milli Şefimiz gönder- ! 
! dikleri bir motörle General Salih ile vali ve belediye reisini yata aldır- ! 
! mışlar ve nezdlerine kabul eyliyerek kendileriyle bir saat kadar görUş- ! 
! mUşlerdir. ! 
! Tekirdağlılar, şehri baştan başa tenvir etmek ve butun gece havn\ fi- ! 
! şenkler atmak suretiyle buyuk Şeflerinin bu gelişlerinden duydukları içten ! 
! sevinci göstermişlerdir. ! 
! Reisicumhurumuz cumaertesi sabahı şehre çıkarak ufak bir gezinti y apa- ! 
! caklar ve saat 10 da buradan ayrılac.klardır. ! 
• 1 i Ankara: 1 (Telefonla) - Mill Şefimi z bugun (dun) nkşam 1,tnnbuldan i 

Adana Valiliğine 1 

kim tayin olunacak 1 

1 

1 

Kastamonu Valisi Avni 
Doğan ve Balıkesir Va
lisi Recainin adları ınev-

zuu bahsoiuyor 

Ankara : 1 ( Teldonla ) - Em· 
niyet Umum Müdürü Bay Şükrü me
zuniyet almış bulundukundan Seyhan 
Valisi B. Ali Rıza Çevik'in kendisine 
vekalet etmek~ başladıkını bildir
miştim. Kuvvetle söylendikine göre 
Hatay kanunu çıktıktan sonra Bay 
Şükrü Hatay Valisi olacak ve yerine 
de Bay Aii Rıza Çevik Emniyet U
m um Müdürü tayin olunacaktır. Ada
na Valiliğine, Balıkesir Valisi Bay Re
cai ve yahut Kastamonu Valisi Bay 
Avni Dokanın tayir. olunacağı söy· 
lenmekte ise de hehüz takarrür et· 
miş bir şey yoktur . 

iZMiRDE 

Kaıııutay müzakereleri 

B.M. Meclisimiz Hatay 
iltihakını dün kabu~ etti 

Hariciye :vekilimizin mühim beyanatı 

Anlaşmanın ana 
beyanatından 

hatları hakkında hariciye vekilimizın 

sonra birçok hatipler söz söyledi 

den sonra her iki taraf kendi top
raklaı ında diger tarafın emniyet ve 
rejimini tehlıkeye sokacak bir surette 
hasıl olan faaliyetleri tamamen ber
taral etmek vaadinde bulunmuşlardır. 
l. unıı t a kıbeden hükbmler, müddeti 
bı lm e k üz ere o lan Suriye - Türkiye 
dost uk mu lı ed e sinin yenisi yapılın
cıya k ad .11 y• ni 940 Martının 15 ine 
kad ar temdit edılmiş bulunuyor. i Ankaraya hareket buyuracaklar ve yarın (bugUn) •at.ah ,aat on buçukta j M u·· D H . ş 

i şehrimizde olacaklardır. j } . . 
'·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-~ 1 

Japon deniz kuvvetleri , KASIRGA 
Mukavelenin merlyet tarihi 

Nıhayet mukavele lamenin ihti 

va ettiği kuvvelti hükümlerden bi

risi de, mukavelenin meriyete tgire

ceği tarihi tesbi(eden maddedir, 

Mukavele, meriyetin iki tarafça tas. 

dik muamelesinin vukuundan sonra 

hazırlanacak tasdiknamelerin teatisi 

tarihidir. Ancak bu tarihten muka· 

le makbul ve muteber olacaktır. 
Fakat hiç bir vakit teati heyfiyetl 
22 temuzdan ileriye gidemiyecektir. 

Şayet gidersek 23 temuzdan sonra 

yapmış olduğumuz mukaveleler kati 

olarak meriyete girmiş olacaktır. 

taarruzlarını tehir etti ! Kasırga büyük 
tahribat yapmış 

şoo TAHLİYE EDİLİYOR 

Tokyo : 1 a. a. - Cepheden 
gelen bir habere göre , Japon deniz 
k uuetleri Fuşooya karşı taarruzla
rını lngilizlerin talebi üzerine tehir 
etmişlerdir . 

Filhakika Min nehri üzerinde 
baraj yapm3ka blşlamış olan Jupon · 
lara limandan çıkmakta olan iki in· 
giliz destruyerinin subayları tekrar 
limana dönerek orada bulunmakta 

olan lngiliz tabaalarını alacaklarını 
söylemişlerdir. Japon makamatı, tah· 
liyenin tamamlonmasinı beklemeke 
muvafakat eylemişlerdir . 

l 'iger taraftan , Vanşoodan gelen 
haberlere göre, limanda tek bir ec· 
nebi gemisi kalmamıştır . 

Svatoodan gelen haberlerde de 
Japonların :ıo kilometre öteye kadar 
ilerlediklerini bildirmektedir. 

Hitler Dantzige giderek 
Bir nntuk söyliyecekmiş 

Dantzig'in Temmuz zarfında büyük 
tezahürlere sahne olacağı söyleniyor 

Paris : 1 (a.a) - Jour, journal 
ve ouvre gibi müteaddit gazeteler 
Dantıig'in Temmuz zarfında büyük 
tezahürlere şahit olacakını ve lıitle
r'in de Dantzig'e giderek bir nutuk 
verecekini bildiriyorlar. 

Jour gazetesi yazıyor : 

Görülüyor ki, Berlin; efkarı umu
micnin ve bilhassa lngiliz efkarı umu
miycsinin Nuremberg kongresinden 
evvel Danlzig'in resmer. ilhakı ile 
propaganda nezaretinin gayretleri sa· 
yesinde ihdas edilen filf bir vaziyetin 
temh' · ırıne pek de muhafelet etmiye-
ceklerini kesap etmektedir. 

Fiiaro gazetesinde Dormesson 
ya11yor: 

Dantzig senatörleri üzerindeki 
:ü~his mesuliyeti lakeir etmek mec· 
urızetinded 'ırler em· ı le· ih - · ır ere veya or 
tıraslara İtaat eperek tamir kabul 

etme• bir k . b d arar verdıkleri takdirde 
h~~I ani ~aru~i olarak dokacak feci 

se erın ımes r ı· . -almı• l u ıye ını uzerlerine 
• 0 acaklardır 

. 1939 mart · . 
lıyet pr .. 10danberı Almanya, Mi-

ensıbı il "I . mukaderatt e mu etlerın kendi 
!arı prensib~''.na •ebestçe sahih olma-
k ının ilcr • 
aybetmişlerd' ı •urmek hakkını 

ır, 

Almanlar D 
hak ileri sürerJ antzig hakkında bir 

ersa pol 
yali menfaatlerinde 'b onyanın ha· 0 aıkn , kendile· 

Hltler 

rine vvrecek bir tek kelime cevabı· 
mız vardır: Prag. 

Ordre gazelcsinde Partina\ ya
zıyor: 

Nisanda İngiliz ve Fransız hükQ
metleri Polonyaya yvptıkları vaidde
Alman harakiitının kendi hayati men
faatlerine zarar veria vermeeikini ve, 
herhangi bir müzakereye başlnndııtı 

1 

lzmir : 1 (a.a.) - Dün akşam 
19.40'da İzmir büyük bir kasırga ge
çirmiştir. lzmirlilerin hiç görmedikle
rini söyledikleri bu kasırga tam yir
mi dakika sürmüş ve şehirde ciddi 
bir heyecan doıturmüştur. Gayet ke· 
si[ kurşuni bir toz bulutu bütün şeh· 
ri çevreleyen dajtları ve denizi kapla
mıştır. 

Sokaklarda on mesre ilerisini 
görmek kabil olmadıkı gibi evlerden 
de karşı evleri ve damları bile gör
mek mümkün olmamıştır. Fırtına şe
hirde bir haylı cam kırmış, kiremit 
uçurmuş ve hatırı sayılır tahıibal 

yapmıştır. Kasırganın karşıyakadaki 

tahribatı daha büyük olmuş uçuıdu· 
ı ku kiremit ve kırdııtı cam!dfdan baş

ka bir dükkanın da vitrinini tama
men uçurmüştur. Karşıyakaya iırtına

dan sonra onbeş dakika kadar şid· 
delli bir yakmur ve onu takiben de 
fındık büyüklükünd" dolu yaıtmışlır. 
Dolu ve yakmurıın civara da düşmüş 

1 olması muhtem:ldir. hava bu sabah 
j .l'açılmış ve biraz serinlemişlir. 

takdir de, neyi verip neyi muhafaıa
edereğini takdir hususunun yalnız 

Polonyaya ait olacaıtını bildirmişler

dir. Bu taahhümüzü yerine getire· 
!im. 

Hemen hemen mütehid olarak 

bütün gaseteler barişın ddmokrasi 

ferin azimli kalmaları!'a ve Hitlerin 

bun.ı kaoi bulunmasına bağlı oldu

ğunu yazıyorlar, 

Jour gayetesi diyor ki: 

Kendilerini kaybetmeleri ve ihti

rasa kapılmaları müstesne olmak 

üzere, mihver memleketleri artık 
azim kararımızdan şüphe edemez· 

ler • 

Populaire gazetesinde Blum ya

zıyor: 

Daladier'nin nutkuı1u taldb eden 

halifaks'ın nutku Alman milletine 

tamamen malum bulunuyorsa, bu 

nutuk barış kefesine kat'i ve nıhai 

olacağina inanmak istediğimiz bir 
ağırlık ilave edecektir. Zira bagüue 

kadar hiçbir zaman diktatörler bü

tün tehdid veya tecavüze maruz 

m mleketlerin muhakkak sur~tte 

- Gerisi ikinci sahifede -

lakenderundan bir görUnUf 

. Ankara : 1 (Telefonla) - Büyük 
mıllet meclisinin dün Şemsiddin / 
~~n~lta'm ıiyasetinde toplandığı 

devletinin hududu içinde bulunan üç 
Ermeni köyünü, tarlaları ve toprak· , 
lariyle beraber Suriyeye bıraktı. Bıl 
mukabele şarkta Kömünid köyü de· 
nilen bir köy vardır. Bu köy hudu
dunun tesbiti esnasında hakikaten 
akıllara sıkmıyacak kadar fedakarlık 
göstermiş bütün köy halkı, gündüz-

1 !eri eksperlerin askerlerin koymuş 
olduğu hudut 'taşların~ v: işa~e~lerini 
gece kaldırarak ktndı koylerını H~
taya ilhak edecek bir surette mu
temadiyen tadilat yapmışlardır. 

1 ıkıncı celsede hariciye vekilimiz B 1 
Ş"k - ~ 1 ay 

ı 
u ru ar&çoğ u söz alarak Hatay hak 

k.ın.d~ki k~nunun müstcelen müıakere-I 
sını ıstemış, bu teklifin kabulünden son 
ra Bay Sarnçoıtlu şu izaha':la Lu- ) 
lunmuıtur : 

. - ArkadaşlAr, Halayı Türkiyeye 
ıade eden ve bu kanunla huzurunuza 

çıkan vesikalar 7 tanedir. B 1 d 
b

. . . una an 
ırısı, anlaşmadır ikincisi zab ı 

dir üçüncüsü protokoldur Do'I nd~me_: 
.. . · r uncu 

su ve beşmcisi iki layihadır Alt 
· . · ıncı-

~1. ve yedıncisi cevaplariyle beraber 
ıkı mektuptur. 

. Hatay anlnşmasının bu yedi ve-
sıkası eker yakında tetkik edil k 
olursa görüliirki Hatayı Türki ece 
de keyfıyeti Türkiye ıle Suriyeyeyae ıa 
d k' h rasın 

a ı udulları lashiıe ·etmek yol ·ı 1 
olmuştur. Türkiye ile Suri•e arau ı de 
ki hud ti b , sın a 

u ar undan sonra Suriye ile 
Hatay ar~sındaki hudııilar olmuştur. 
Hudut Turkiyeye almak cihet' b ' 
tercih ıı · · 1 ızıat 

.. e ~kımiz bir cihet olmuştur: 
Çunku 921 ınuka 1 . . F l 1 ve esmı ransız 

;r a yapmıştık bu mukav<·leyi de 
ransızlala yapıyaruz b .. 1 

kbk ve oy ec e hu 
an Gransızlarla yapını old 

mukaveleleri tashih et tt u.ğumuz 1 
bir hukuki - me en ıbaret 

vazıyet hasıl oluyor k · b .. 
lece Hatay hukukan a d 

1 
oy 1 . ra yer e geç 

mış cemiyeti akvam müdahal 1 • - ' 
· ı · eerı ve 

saıre.erı tamamen bertaraf edıl . 
lunuyor. mış bu 

Hududun tasbltı 

Hatay için yapmış olduğ 
anlaşm•ların ikinci hükmü H um ız 
h d d . . dtayın 

Cıı ~ u~uArı k tesbıtı olmuştur. Daha 
emıyelı vaında mesele m 

b h
. d evzuu .. 

a ıs ol ujtu zamau eski lskend er un 
sancağının hudulları esas olarak a-
lınmış ve böylece Hatay devlet' · .. . .. . ının 

.~uduıları. hanla uzerınde ve yazı 
ıle tesbıt edılmiş olan Hatay hudu-
du bilah~re iki tarafın askeri heyet
leri marifetiyle bir buçuk sene ka
dar süren sık! bir mesai neticesin
de bu hudut kAğıtlar üzerinden 
alınarak topraklar üzerine nakledil
miştir. 

Elyevm toprak üzerine nakledil
miş olan hududun yalnız üç nok· 
tasında ufak tad lal yapıldıktan son
radır ki bu hudut Türkiye ile Suri
yenin yeni hududunu teşkil edecek 
lir. 

ı Hatay devletinin hudutları üzerın-
de yapılmış olan ladılat cenup hu
dudunda denize yakın yerde Hatay ; 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
işte ve kakıl üstünden top~ak.a 

nakilleri sif asında Türklüke, . Tur~ı-
H 1 ya rabıtasını fılen ıs· 

yeye ve a a .. k kö ü ıema
bat etmiş olan bu Tur Y • 
men Türk topraklarına bırakaca bır 
fekilde tash;h edilmiştir. (Alkış!~'.) 

Diker bir tashih Hatay dah~lın· 
d 

. mesafeler üstünde guzel 
e uzun • . ol hududun 

bir yol vardır kı bu V • 
terbiti esnasında kısmen sunye ~op· 
raklarında kalmış bulunuyor~u'. ran-

(un tamamen Turkıyeye 
sızlar bu yo T d kalıcı 
ve Türk topraklan dahı ın .e 
bir surette hududun tashıh~n~ ~ub; 

. 1 d' Arzeltığım gı 
vafakat elmış er ":. . d 1 diliit yı-
hudut üç nokta uzerın_ e. ae hudu
pıldıklan sonra yeni Turkıy Hata 
du bu tadilatı ihtiva eden y 

hududu olacaktır· 

TUrk oırnak ısternlyenter 

D
. b'r hüküm , Türk olmak 
ıger ı d k' . . i Türk anasır an ım 

111trmıyen garr h il" h"k. 
varsa allı ay içinde ma a ı u u-

t 
.. aal ederek bu arzusunu, me c murac . 

b h' hakkını istimal edeceklır . 
u ıyar · ı denler 

Böyle hiyar hakkını istıma e 
de nihayet 18 ay içinde Hatay top
raklarını terkelmiye mecbur olacak· 

h Cak ıs ay son· 
!ardır. BinaeMley an an 
radır ki bunlardan artık 6 ayd. 
·ı·b h' b' kimse o hakkın ıs
ı ı aren ıç ır d ora 
limal edemıyecek ve ıs ay an 5~ 
da hiç kimse Hal?Y 1 ter~edemıye· 
cektir. Fakat benim k~na~tım öyl~diı 
ki Hatay halkının Tur kıy ey~ gos: 

l"k odur kı aıleıa 
!ermiş olduğıı a a a • . 

k . [arkı olmaksızın bu hıyar 
ıhr 'kve cınhs' kı'mse tarafından istiınal 

ah ının ıç . 
d 

.
1 

• ,,.. e ve Hatayı lerketmı-
e ı mıyece6 ın ki . k iiın J,;jter terkedece er 
yeceğıne ·an · . . d 

1 1 Zaten vatan sıne•ın e o ursa on ar . . 
b 1 la.yık olınıyan kımselerdır u unmaya . 
ki b tle biz de bır safra atmış 

u sure b' h"k-
olacağız. Bunu takibeden ır u. um 
de azılmış olan hudutların katı ve 
nih~ hudutlar olduğunu ifade eden 
hnkümlerdir . Kati ve nihai olduğu 
bir kere daha ıesbil edilen hüküm· 

( Bravo sesleri ). 

Esasen daha çok suretle muka

veleyi meriyete koymak için Hari· 

ciye vekaleti tertibat almış, Fransa 

bunu husoü telakki etmiştir. Büyük 

Millet meclisinde mukavele tasdik 

edilince hususi kurye ile Parise 

göndereceğiz. Ve hariciyemizce müm 

kün olan sürat le teati edilecektir. 

Böylece mukavele 22 temmuzdan 

çok daha evvel mevkii meriyete 

girmiş bulunacaktır. (Bravo s~sleri). 
Mukavelede diğer bir hüküm, 

Fransızlarla ecnebi tebaalarına ait 

olup da Türkiyenin bura hakkında
ki mevzuatı Halayda tatbika baş
lanılmazdan evvel, yedlerinde ecne

bi dövizler mevcut olanlar bu dö· 

vizleri para kaçakçılığına mani ol. 

mak için bizim koyduğumuz tedbir. 

lere riayet şarliyle harice ğötürmek 
hakkına malik olacaklardır. 

Hatay'lı ve Surlye'll rnUtekeltler 

Anlaşmanın diğer bir hükmü 

de, Hataylı ve Suriyeli mütekaitler 

hakkındadır. Elyevm bazı halaylı 
mütekaitler Suriye kasalarından !e· 

kaüt maaşlarını almaktadırlar, Keza 

bazı Suriyeli mütekaitler de Hatay 

kasalarından maaşlarını almakra. 

dırlar. Çünkü üç hükumet arasında 
bir anlaşma yapılmıştır. 

Bu anlaşmanın icabı her biri te 

kaütlere maaş veriyor sene nihaye· 

tinde bunlar hakkında muhasebe ya 

f>ılıyor mukavelele koyduğumuz mad 

de yarın Türk olacak olan ve çoktan 

biri Türk bulunan Hatay mütekaitle 

rinin Suriyedeki alacaklarını ibra et 

mektir kezalik onlar da Suriyeli o · 

lupda Hatay tekaüt sandığından pa 

ra alacak mütekaitlerin hakkı ıçın 
bizi ibra etmiş bulunuyorlar 

Bu takdirde herkes kendi teka

ütleriyle başbaşa kalmış bulunuyor 

- Gerisi üçüncü sahifede -
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ŞEHiRDE HAVA 

Başlıca Avrupa devletlerinin 
harp kabiliyet ve kuvvetleri 

Belediyenin 
bir tavzihi 

Türksö:.ü gazeteıi nıcs 'ul müdürlüğüm~ 
Adana 

Bir Amerikan 
filim şirketi 

filim çeken heyet 
şehrimizede gelecek 

Şehrimizde dün gökyüzü aÇJk, 
hava hafif rüzgarlı. En çok sıcak 
34 dereceydi. Ufuklar kuif sisli 
idi. 

A. GRASSET 
l.Temmuz.937 tarahli ve 4470 

sayılı gazetenizin 2 inci sahifesinin 
3· üncü sütununda, Usta Mehmedin 
ölümü başlığile yazdığımız tavzihin 
altındaki imzasız mektubu okuduk. 

Haber aldığımıza göre, Parisde 
Hindistana kadar karadan giderekn 
uğrayacakları yerlerde muhtelif tribu 
vi ve tetrisi mahiyyette filimler çe· 
kecek olan bir Amerikan heyeti se 
feryesi ağu_stos içinde memleketi 
mize gelecektir. 

İş Bankası ikinci müdürü 

" lllustration ., 
Şehrimiz fş bankası ikinci mü· 

dürü Bay Salih Evin lzmir iş Ban
kası ikinci müdürlüğüne tayin edil· -111-

Ot!me:C ki, Almanyanın bir harp 
senesi için takriben 20 milyon ton 
petrola ihtiyacı vardır . Halbuki , 
şu anda, Romen petrolünden Al 
mJııyanın istifade edeceğini düşün· 

mek daha makuidur. Filhakika 1933 
denberi, Bertin hükumeti 5-6 mil· 
yon ton benzin stolc etmiştir. Tabii 
ve suni milli istihsali de buna ilave 
edecek olursak Almanyanın elinde 
bugün 8 milyon ton mevadı müş 

teile vardır . Bu miktar ancak beş 
aylık bir harbe kafi gelebilir. 

Vaziyeti gören herkes bilmek · 
tedir ki, eğer Almarıya bir bloküs 
[ a bloka ] ile ilk madde tedariki 
imkanlarından mahrum edilec~k olur 
sa harp sanayii çok çabuk felce uğ. 

ra yacak ve orduları elinde bulunan 
esleha , mühimmat ve vasıtalarını 

büyük bir güçlükle yenileyebilecek 
ve motorize fırkaları ve tayyareleri 
mühtaç oldukları benzini bulmak 
hususunda büyük bir sıkıntı içinde 
kalacaklardır . 

Fakat dahası var: Eğer Alman· 
yanın zorla yapmağa mecbur ol· 
duğu, harp vasıtaları imalatındaki 

süprodüksiyon gayretleri devam ede' 
cek olursa, biraz uzunca sürecek 
bir harp esnasında maruz kalması 
muhakkak olduğu [ bitaplık ] a da 
ha evvel, sulh zamanında başka bir 
şekil altında duçar olacaktır. 

Almanyada 4 senedenberi 4 
milyon amele fabrikalarda günde 
10 saat ve maden ocaklarında 8 
saat, üç çeyrek çalışmak surttile 
faaliyettedir. Bu ameleler ara~ında, 
beden yorgunlu~u doğru veya uy· 
durma ve günden güne kazalaşan 

hastalıklar şeklinde görülmekte ve 
derin bir memnunsuzluk kendisini 
göstermektedir . 

Şurasını da ilave etmek lazımdır 
ki, harp sanayiinin bu suretle ölçü· 
süz bir şekilde !inkişafı ziraate de 
zarar vermektedir . 

Ve sonra, herkes biliyor ki,uzun 
:ıamandanbeı i Almanya altından 

da mahrumdur. Bunu hatta lngiliz 
ve Amerikan mali eksperleri de 
tasdik et~işler ve Almanyanın 
memleketimizde meydana f getirdiği 
harabeleri tazmin edemiyecelc bir 
halde oldu~unu kabul etmişlerdir . 
Bununla beraber Almanya bir takım 
iflas ve yekinmeler arasında endüs· 
trisini ihya etmeğe , silahlarını ik· 
male muvaffak olmuş ve propa 
gandası için azim miktarda meb 
lağlar harcamı:;tır , Almanya harp 
bütçesi bugü·ı gizli tutulmaktadır. 

Fakat Hitler iktidar mevkiine ge· 
çişioden sonra alih için sarfedilen 
paranın 14~3 de 2 mılyar 1934 de 
6 milyar, 1935 de 9 milyar 1436 
da 11 milyar mark ki , ceman 28 
milyar ma!'k ( aşağ1 yukarı 12 mil· 
yar Türk lirası ] olduğunu herkes 
bilmektedir. Ve bu masraf gittikçe 
de artarak devam etmektedir • Bu· 
nun nasıl biteceğini kestirmek ko· 
laydır . 

Talimli ihtiyat kuı:vetlıri -

Binnazariye, doksan milyon nüfuslu 
bir devlet olan Almanyanın insan men 
baları bitmez tükenm~zdir. 25 mil· 
yonluk çalışma kudretinde olan ve 
15 milyonluk silah taşı)'acak muazzam 
kitleler .. Fakat Avrupa için çok şÜ· 
kür ki, Almanyanm harpte kullana· 

bileceği insan mikdarı bu şekil al· 
tında mütalea edilemez. 

1918 de, Almanyaya on iki ıe· ' 
ne silah altında kalmak şartiyle an· 1 

cak 100,000 kişilik bir ordu veren 
V ersay muahedesi gençlerin askeri 
bir terbiyeye gi.rmcıini menetmi~ti. 

EvveJcede keyfiyet gazetenizle 
1 

tavzih edildiği üzere Belediye hekim 
Jiğine müracaa üzerine heman vak'a ! 

mahalline gidiidigi ait ~lduğu .daire ı 
lerden icra edilen tahkıkattan anla· 
şıldığı gibi esasen şübheli bir surette 
sokak ortasında vaki bu giLi hadi 1 
selere evvel emirde C. müddei umu 
militi ve hükumet doktorluğunca ı 
mukt .• zısı ifa edilmeden Belediye ha 
kimlerince yapılacak bir muamele 
hulunmadığı ceza mevzutı hükümle· 
rinden bulunduğu ve binaenaleyh 
evvelki tavzihimize ilave edecek bir 
cihet bulunmadığı ve belediye ha. 1 

kimleıince hiç bir güna ihmal ve te , 

Than isimli olan üu heyet lstan· 
bul Yalova, Bürsa, Kemalpaşa, Ba· 
likesir, Edremit, Ayvalık, Bertama, 
Mağnisa yolile lzmire gedecek ken· 
dimeni yolle Bursaya dönertk ora· 
dan Bilecik, Eskişehir, siverbisar, Ka 
çalçılık, Beypazar, Ankara, Kırşehir 
Kayseri, Nitde,Ulukışla, Adına yoli 
le Hindistana doğru yolurıa devam 
edecekler. 

Bu heyet gcçdigi yetlcrde muh 
telif filimler çekecektir. 

miştir. 

Bir seı ıedenberi şehrimizde bu· 
lunan ve kendisini her cephedea 
muhite sevdiren kıymetli bankacı· 

mızı yeni vazifesinde de başanlar 
dileriz. 

YENi NE,RIYAT 

Ana mecmuası 

"Ana,, adlı mecmuanın 18 inci 
sayısı çıktı. Çok güzel yazı ve re . 
simlerle dolu olan bu mecmuayı her 
aile için tavsiye ederiz. 

Bunun içindir ki, Hitlerin Versay mu· 
ahedcsini yırtbğl 1935 yılında 17 
sınıf Alman silah altına çağrılama · 
dı ki, askerlik ça~ında bulunan 15 
milyon Almandan, 10 milyonu de· 
mektir. O günden bu güne kadar 
350 şer bin kişiden mürekkep 4 sı 
nıf ıilib altına alınarak talim gördü 
buna meslekten asker olanların teş 
kil ettiti 300,0JO kişilik kuvveti ve 
100 000 eski Schuposı da ilivc ede. 

kasül gürülmediğini bildirir işbu tav -------------------

zihimizi~ _de. gazeter~izin ayni sutunun 
1 H .11 D t . g ı·derek ' . 

cek olursak Almanyanın elınde bu 
giin izimi 2 milyonluk talimli ordu 
vardır demektir. 

da neşrını rıca ederım. 1 er an zıge 
Belediye''};. v~~: 'bir nutuk söyliyecekmiş Bundan başka beş ihtiyat sınıf 

silah altına çatrılarak 3 azhlc bir 
talim ve terbiye görmüştür. Bunla Radyo abone 1 

bedel1eri - Birinci sahifeden artan -
nn sayısı da bir buçuk milyona çı · ' 
kar. Bundan başka son harpte hiz. 
met etmiş ve bugün-ie bir harp sa 

hasında hizmet edebilecekleri kabul Bir kariimizin temennisi 
edilecek olan eski muharipleri de 

1 silahla mukavemet edeceklerini he· 
saba katmamışlardır. 

hesaba katacak olursak Alrnanyanıo ' 
5 - 6 milyon kişilik bir orduya sa 
hip buluoduuğunu anlarız ki. bu or 
dunun ancak yarısı bugünkü Fransız 1 

ordusunun gördüğü talim ve terbiye 
derecesinde a)keri bir uygunlukta· 
dır. Elhasıl, Almanyanın talimli ih 
tiyat kuvvetleri menbaı oldu,ça mıh 
dutdur ve uzunca sürecek bir harpte 
sür'atle kuruyabilir. 

Dün bir kariimizden şöyle bir 
mtktup aldık : 

Evvelki gün senelik radyo harcı 
olan on liranın her sene olduğu gi· 
bi bu sene de Haziran sonunda .bi 
rinci taksit olarak beş lirasını ya· 
tırmak üzere postahaneye gittiğim
de (Artık taksiti kaldırdık, harcın 
hepsini birden ahyoruz ve 30 hazi 
randan evvel yatırmanız lazımdır. 
Aksi taktirde ağır şartlar altında 1 

kalacaksınız) cevabı ile karşılaş 1 

tim. 1 

Ditcr taraftan subay ve subay 
vekili kadrosu da hayh mahduddur. 
Versay muahedesi mucibince, Al· 
manyamn 1935 de a :ıcak 4000 su 
bayı vard. ki, bunlardan yalnız 500 
tanesi topçu snbayı idi. 1935 den 
beri bu mikdara harp mekteple · 
rinde yetişen 3000 subay daha ila· 
ve olunmuştur. 

1 
Hiç şüphesiz ki radyo alan her 

1 
vatandaş bu parayı defatcn vermeye 
muktedir değildir. idaresinin bazı ı 
fasıllanndan tasarruf yaparak iç 
ve dış memleketlerdeki umumi du 
rumu takip ve ayni zamanda bedii 
bir zevk olan musikiyi takip mak· 
sadiyle radyo almak ta ve bedelini 
de taksitle ödemektedir. 

Blum yazısını şu suretle bitir· 
mektedir: 

Lord Halifaks'ın nutkuııun Al· 
.,,an efkarı umumiyesinde yayılması, 
üç taraflı anlaşmanın akdine tesri 
etmesini ve Amerika bitaraflık ka· 
nunu tadilatının ilci mecliste çabuk 
kabul edilmesini temenni ederim. 

Varşova : 1 (a.a.) - Polonya 
gazeteleri, dantzig ayanı tarafından 
ittihaz edilen tedbirlere ve bilhassa 
gönüllü kıtaları vücuda getirmek 
için tev~s-,ül ettiği tedarikata dair 
şu taf silah vermektedir: 

Gf'çen gece, vaporlaıla danzig'e 
büyük kamyonlar ıetirilmiş ve bun
lar sivil halka yasak edilen bishofs 
ber'e sevkolunmuştur. 

Diier tarafdan gönüllü kıtala· 

rına ait at sürüleri danzig'den geç. 
mektedir. D.rnzig topraklarında ba-

Elhasıl bütün l u membalar Al· 
manyaya ancak 16000 subay vermek 
tedir. halbuki henuz sulh zemanında 1 

Nilah altında bulundurduğu 1,500,000 
ki~ilik ordunun iyi bir surette idare 
si için 30.000 subaya ihtiyacı vardır · 1 

Bu taktirde geriye kalan ve Alman 1 

erkanı harbiyesinin bu kuvvet saye 
sinde fırka laı mı 200 çıkaracagı · 

Postahanenin bu ağır şartları daşları mağduriyetten kurtarmış ve 
karşısında bir çok vatandaşın 10 hem de Cümhuriyet hükumetimizin; 
liradan iharet b~!~nan bu parayı I :yur.dun rad.y?la~tırı !masıw siyasetinin 
defatcn perr.rnedıgındey dolayı me- yerıne gdırılmış olacagından bu 
suliyetinden sakınarak ~·üzlerce li· husu.sta alakadar makamların nazarı 

nı umduğunu fakat çok zayıf bir su 
rC'tte talim ve terbiye edilmiş bulu 
nan 4 milyonluk kütlenin sevk ~e 
idaresi nasıl mümkün olacaktır ? i~ 
te, halli bir çok seneler _devamli bir 
ğayret isteyen mühim bır mesele .. 

raya tedarik etmiş o!dukları radyo· dikkatlerinin çekilmesi maksadile 
!arını yok pahasına satıp mağdur bu )'azı~ın sayın gazetenizin bir 
olmaları muhakkak bulunduğundan köşesinde neşrini saygı ile rica e· 
her müessesenin hemen hemen her derim. 
işinde olduğu gib! postahane tara Kcı., ecilcr caddesinde Yeni otel 
fından da bu harçların hiç olmazsa cıvarında A:.ık BoMwliJcsi 

Hülasa olarak denilebilirki : Al· 
manyanın askeri imkan ve vasıtaları 
ehemmiyetlidir. Fakat bir harp tak. r 

iki taksitle alınması hem vatan ; sahibi Arif Şefler 

dirinde muvaffakiyetlerinin _ bir~c~k ,-U-Z..._A_K!l"!!Ş!ımA~R!!!"'!"!K-ı Fransızca Pa-
şartı, bu ordunun büyük kutlesı~ın M E KT UBU ris - Soir ga 
daha sulh zemımnda derhal faalıye zetesinin Landra daimi muhabiri 
te geçtcek bir surette Führerin yazı)'or 
elinde hazır bulunması lazımdır. Bu Tiyençin Ablukası ayni şiddetle 
suretle H.tler bu orduyu kendisi kö devam etmektedir. Mister Çember· 
tü bir surette muhafaza eden her· laynin dünkü sözleri de Uzak şark· 
hangi bir komşusuna karşı ani bir ta hir dir değişiklik hu<ıulc getirme 
hücumda kullanabilir. Fakat şura miştir. 
sım hiç unutmamalıdır ki, eğer bu Bu sabah yine İngilizler soyula. 
büyük kütlenin ani hücumu hasmını rak üzerinde Çin parası arannıış-
0 anda kökünden sarsamaz ve hasım t 

ır . 
kuuvet kendi kendini toplar. Ve ik· Bir kaç gündenberi Japonlar ta· 
liıadi faktörleri faaliyet sahasma· ko rafından hapsedilmekte olan Mister 
yacak olan bir Bfoküs işe müdahele Jorj Smit bu sabah serbest bırakıl 
ederse, Almanya için zafer ümidi mıştır. Mıster Joj şunları anlatmak· 
münakaşa edebilecek bir şekil alır. tadır: 

-Sonuvar -

T • 
1 ye 

"- Mahalli hapiscnede bir höc· 
rey kapatıldım. Tam yirmi dör 1aat 
bir lokma yeyecek vermediler. Ya· 
tacak yer yohtu. Bu vaziyet karıı 
sında hareketlerini şiddetle protrs. 
to ~ttim. Bunun üzerine beni başka 
bir höcraye naklettiler. 

Dışorıdan yiyeçek almak için mü 
sadde ettiler. Ancak bu müddet zar 
fında yalnız Çinlilere ait yiyecek· 
lerdtn satın almama müsade ediyor· 
!ardı. 

iki gün sonra Avrupalılara ait 

rakalar kurulmaktadır. Gönülıü kıta· 
Jırı bilhassa şarkı ~uayadan telen 
19 ili 23 yaşındaki gençlerden teş· 
kil olunmaktadır. 

Paris : 1 (a.a.) - Dün öğleden 
sonra sorbonnne'da "Polonya dost• 
ları,. cemiyetinin 20 'inci )'il dönümü!' 
münasebetiyle büyük merasim yapıl 
mışhr. 

Gdynia : 1 (a.a.) - Polonya 
menbaından bildirildiğine göre Al. 
maııya' Jan kalkan birkaç vapur, 
Dantzig limanına gelerek karaya 
harp malzemesi ve bilhassa tayyare 

dafii topları çıkarmışlardır. Bu top· 
lar, Dantzig arazisinin sahillerine ve 
şehrin ve civar sırtlarına yerleştiıi· 
lecaktir. 

Almanya'dan gelen gönüllü kıta· 
sına Danzig "Heimwachr"i iiovanı 
verilecektir. 

Danzig statüsüne mugayir olar•k 
serbest şehrin gittikçe açık bir şe- i 
kilde askerileştirilmesindcn Polonya 1 
makamları haberdar edilmiştir. ' 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulitı Adana Acentalıtı . 

Eski Orozdibak karşısı No::85 
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yiyeceld.,rden alabilecrtimi bildir 
diler .. 

Çilcarken de Japon jandarmaları 
ve çin polisine karsı ıöıtermiı ol. 
dutum fena muameleyi affettiğim 

hakkında mecburen bir kağıt imza 
latblar." 

Bütün Çindeki müdhiş bir lngi· 
)iliz aleyhtarlığı prop1Jgandası ya· 
pılmaktadir. Japonlanlar.n kontrolü 
altında yapılan bu hareketler Çin· 
de çok tt'hlikeli bir akis yaratmış· 

tar • 

RADY 
BOGUNKO 

TÜRKiYE RADYO DIFOZI"~ 
POSTALARI TÜRKiYE RAO"f'V'" ancal 

ANKARA RADYOSU ı~n 

l!AZAR - 2/7/939 
kam 
dı ya 

12.30 Progr11111 vilay 
12.35 Türk Muriği (Klasik ~ bu§li 

ram) Ankara \Radyosu Köme~ koyd 
saz Heyeti. 

13.00 Memlekı:t saat ayara,~ 
•ıe meteoroloji haberleri. B 

13.15 Müzik (Küçük Orkcıtri4 him 
Şef: Necip Atkın) ı - Han11ı rA dahil 
-Tempo Tempo (Gal~pp) 2-~ susiy 
Köpp-Yaz akıamı sOıti 3 w. 
berger - Aık çanları 4 - Zfe ve. 
-Der Schatzmeister operetinin ,~yet. 
Jarı 5 - M. Crusselmans-fele~ be 
suitinden (Aık gölü) 6 - Ericb 
ineg - Bir zamanlar bir çiQ'an 
(Çiğan enler- (Meızosu) 7 - 'J 
haıkovvsky - Melodi (Opus 42 
3 ) 8 - Hans Mainzer - Ser 
9 - Czernik - Rakseden kablef• 

14.15 -14.30 Müzik ~clodi1ef 
P.1) 

18.30 Prcgram 
18.35 Müzik (Şen oda mii,;ı' 

lbrahim Özgür ve ateş böcekleri) 
19.00 Çocuk saati 
19.15 Türk müziği (Fasıl hey• 

20.00 Memleket saat ayarı, • 
ve meteoroloji haberleri. 

20.10 Neşeli plaklar - R. 
20.15 Türk müzifi 1 - 5; talc: 

bey - Hicaz peşrevi. 2 - Faik k~ yon 
- Hicaz şarkı - /l teı: ıuzanı fi~ 
3- Rifat bey - Hicaz ıarkı - 01'"'J 
lendı hava. 4 - Şevkı bey - 1-f~esse 
şarkı - Sen bu yerden fideli. 5 edil 
••.• , . . - \faal)Ur taüiaai · 6 trilc: 
Sadettin (( aynak - Buselik ıar•ı rne 
Saçlarıma ak düşdü. 7- · · · • · :;.nıin 
- Koıma - ,,Ebrularının zah.J~UJ 8 . 
Mustafa Nafiz - Suıinak şark•_j~•m 
- Sensiz bu sabah. 9 - Mus~rm 
Nafiı - Suzinak şarkı Onı.~~ 700 
bir sevişle. 10 - l:.emi - Hü~ nın 
şarkı - O güzel gözlerle bakm men 
bi ıı - . . ....... Halk türk rnişt 
sü - Yürü dilber dilber. ::(muş 

13.15 -14 Müzik (Riyaseti Cil bir l 
hur Bandosu - Şef : İhsan Küd 

nun 
1- Donizetti - RauX - Marş ~ d· ı 

. h e ı ı Waldtcufcl - .Her şeyı oş J 

(Vals) 3 - Mendelssobn - Ru)' . •ını 
las uveı türü 4 - Luigini - C•11• tı v 
rın sesi 5- Saint - Saens - De hy 
nır operasından fantezi. 

21.50 Anadoiu ajansı (Spor 5 

visi) 
23.20 Müzik (Caıband) P.1) 
22.45 - 23 Son ajans haberi 

ve Yarınki program. 

Adana Erkek Lisesinde lca 

Muhammen 
bedeli 

trıily 
Kuruş Kilo Cinsi h k ar, 

~ 7000 Ekntt koıı 
40 2000 Et d raı 

100 t>OO Şade '/ lln 

Okulumuz askerlik kampınd' tcs~ 
saı f edilmek üzere yukarıda mikt,( uı 
ları erıak on beş gün müddetle. ~ily 
ek~iltmeye konulmushır. "' ır. 

2 - ihale 7 temmuz cum~. ~ 
nü saat 1 O da Kültür Direktorl 
tünde toplanacak komisyon tırıı 
dan yapılacaktır. 10775 

Japon tayyareleri de bu harJ • 
te iştirak etmekte ve şehirlere b'. 
yannameler atmaklad1r Bu bey~ 

tP• namelerde ezcümle şunlar '1'1 

dır : 
•Japonya, lngiltere impara~ 

tunu hara,> ediyor .. Bugün ln.Utt~ 
imparatorlutu artılc: innitat etlll 
üzeredir. 

0 
Çemberlayn çok kuvvetli 0~ 

Japonyaya karşı koymata teteb 

C\ 

ır 

edememt!ktedir. hl' 
Japonların f ngiliz aleyht•' ·lif 

propagandaları gibi gt!rtk lnı;.,~ gili 
k,se y ril imtiyazlı mıntakal.,ına ıefA i' 

topraldarma taar ruzlan her ger 

l \1 

tdi 

biraz daha artmaktadır. 



- Birind sahifeden artan _ 

ancak bııim Hataylı mütekaitler 
iç~n mukavelelerde herhangi bir ah 
kam olmadığı için mevzubahis olma 
d~ !akı.nda tetkik edeceğiz Hatay 
vılayetı teşkilatı hakkındaki kanuna 
buşhakkı muhafaza edici hükümler 

koyduk. 

deti en uzun olan şirketin müddeti 
1941 senesinin nihayetinden evvel , 
hitam bnlmaktadır . Ve gene bü· ' 
kümler arasında gördük ki bunlar, ı 

buldukları asarı atikadan sadece 
çift olanhuını alıp götürmek hak· 
kını haizdirler. Bunlar mukavefele· 
rinin hitamına kadar bizim tarafı

mızdan muteber addedileceği ken· · 
Franaızlara alt mUlkl•r dilerine ifade edilmiş bulunuyor. 

Bundan sonra mukavelenin mü- Gene mukavelede yer bulma· 
him_ ~addelerin<len birisi de Haiay makla bera11er bu münasebetle geç· 
dahılınde bulunan Fransız eşhası hu miş olan resmi bir vrsikadan da 
susiye ve hukkiyenin emval menafi ı burada iki kelime ile bahsetmeyi 

~ ve. ~ukulrnnunsat~n alımnası ~eyfi I fay~alı ~örü~orum . F~ansa hükfi · 
yetıdır. Uzun ve mucadelt'deleh olan metı Surıyeyı her hangı bir üçüncü 

Kelimenin tam manasile mUkemmel ve çok gUzal bir film 
görmek Uzerc 

BU AKŞAM 

Y ~ZLIK Sinemaya 
Gedınız ve Beyaz Perdenin cinsi cazibesi en fazla olan yıldızı 

Dolores Del Rio 
lıe Büyük Karakter Artist 

( PETER LORE) 
Tarafından Yaratılan Fransızca Sözlü 

Düşman 
Maskesi Altında 

BU~Uk Slr Afk ve Emaalslz Casusluk FHmlnl OörUnUz 

İki saat çok lıeyecanlı, meraklı \"e sizi • Başından sonuna kadar tesiri 
altında bırakacak müstesna bir film seyretmiş olacaksınız 

' 
En büyük sergüze; tler .... Görülmemiş maceralar şaheseri .... 

Asri sinemada 
Bu ak şanı 20,45 de 

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

( Kenmaynard ) ın yarattığı 

( Esrarengiz Dağ ) 
Misilsiz eserini görünüz. 30 büyük kısım tekmili birden 

Yaz 
Balkon 
Duhuliye 

tarift>sİ 
25 kuruş Öğretmen 
15 • • 

ve Talebelere 20 kuruş 

.. .. 1 O kuruştur . 

DiKKAT : - Sınema dahili Vantilatörler ve hususi tertibatla 
serinleştirilmektedir 

Telefon Asri 250 
be me~~~a nih~yet iki. taraf tama· j devlet ~e~ine terketmiyecetini be· 
~en buıun mazıyı temızlemek ve is yan etmıştır . Biz de bu beyanatı 1 

'tıkbalde herhangi bir ihtilafa mahal 1 bir senet ittihaz dtik . 

ilaveten : Renkli nefis bir ( SILLI SENfONI ) 10773 

-------------------------------------------------------Sinema Akşam saat 15 dan itibaren açıktır Temiz Büfesinde · t·r· d 

vermek için Ha tayda bulunan bütün 
1 1 F Franaa ile dgstlu6u muzun 

ransız emval ve hukukunu Türk 1 mehlyesl 
· devleti mnayyen bir fiyetla satın al 

tnıştır. Bu muayyen fiyat ilk tesbi· işte arkadaşlar, birkaç kelime i· 
tinde 36 milyon frak olarak tt"sbit çiude hulasa ve izaha çahstığım ve \ 

. t d'ğ" .. b 1 bT . n ıs ı a e eder ve ıs e ı ınııı u a · ırsıniı;. Program Saal 9 da Başlar . . . 10994 

'

Tüm. Satın Alma 
ğinden: 

Komisyonu Reisli-

edilmiştir, Fakat mukaveleye 35 mil sikalar Hatay'm kati Vı! mutlak ola· l 
Yon olarak konmuıtur. Bunun sebe 1 rak ana vatana kavuştuğunu tesbit 

Seyhan İli Kültür Di • 
rektörlüğünden : 

biui ayrıca arzedecetim Fransızlar ı eden senetlerdir. 1 
tarafından bize vaki olan ve hakika 1 Bu senelere ve ba neticeye va-

t t 'f d ki d ı netı"c 1 1 k . . .k f 1 ilkokullar için satın alınacak o-
' ı. ı a e teti erini söyle iklerine gö eye vası o ma ıçın ı i tara bız 1 h k k f uzun ve çetı·n bı·r ,lmuzak•re oldu . lan beher k:losu 1,5 kuruş muham 

e geçen emva u u ve mena i .... 1 İn belli başlısını teşkil eden listeye Falcı t hiç dir vakit bir taraf diğer men bedelli ( 15000) kilo sobalık çam 
ti göz atacak olumk görü,üz ki An· tarafın işini bozmağa çalışmadı . , odunu 29-6 939 tarihinde yapı· 

talcyada bir hastane vardır sekiz mil Bilakis iki taraf işin en iyi hal şekli lan eksiltmesinde sürUlen pry had· 
p Yon frank takdir edilmiştir. ni ve en iyi hal zamanını bulmak dilayık görülmediğinden 20 Tem 

Seyhan vakıflar müdür
lüğünden: 

400 lira muhammen bedelli 
Bucak mahallesinde kunduracılar 
çıkmazında Vakfa ait 169 v k f a ı sıra 

numaralı arsa 10--7- 939 g'" ·· 1 . unu saat 
onda ıhale edilmek üzere mülkiyeti 
pazarlıkla satılacaktır lst kl'I . 
V k 

. . · t ı erın 
a ıflar ıdaresıne müracaatları . 

t07t>4 24- 28- 2 
So~ukoluta rahiplere ait bir mü için yekdiğerine yardım etti ve me muz 1939 Perşembe günü saat 11 

c essesc vardır 500 bin frank tahrnin seleııio meçhul noktalarını karşılıklı de ihale edilmek üzere tekrar ek· I 
~edilmiştir. Antakta, fskenderun elek aydınlattı. işte bu .1ydınlık ve kar siltmeye konulmuştur. Satlık Fabrika 

trik şirketlerinin bilumum tesisat ve şılıklı yardım iki taraf İçin çoktan· , isteklilerin yüzde 7,5 teminat 
• menafii vardır 13 milyon frank tah beri bir zaf yatağı olan Hatay mese makbuzu ile birlikte ayni gün ve sa. 
/ min edilmiştir. Türk rejiminin ki bi lesini 0 şekilde ve öyle bir zamanda atta Vilayet Encümeninde hazır bu-
/ zim bıraktıtımız reji orada hala ya halletmiştir ki bu hal şekli ve zama lunmaları ve şartnameyi görmek i 

ııflşrmaktadır. fddı·a ettı.ğı· menafı' 3, nı gene iki tar.af için yeni bir kuv. ç· d h .. K J D ın e er gun Ü tür in~ k törlü · 

~700,000 franktır İskeuderun liman, vet yeni bir kudret, yı:ni bir nüfus ğüne başvurmaları ilan olunur. 
yr nın bilcümle tesisatı emval hukuk ve kaynağı olmuştur. (Alkışlar) 2- 8- 14 10845 
~11 menafii için 6,800,000 frank isten- ı 

miştir kezalik bizde Ömrü hitam bul 
·ıt muş olan f cnerler şirketinin nrada 
eı bir iki feneri ve t;>siıatı vardır bu 
/ nun için de bir milyon frank takdir 
{!edilmiştir. Cezayir ve Tunus banka 
t sının ahal.de 1,800,000 frank alaca 

ıı:~ tı va~~ı~ fak.at bu alacağı daha Ha 
eJ t:\y hukumeta zamanında Hatay hü 

lımeti üzerine almış ve halke bu 
5 b<'lrçtın ibra etmişti. Hatayın taksit 

taksit ödemekte olduğu bu parayı 
ıer' da bu münasebetle hesaba koymak 

"c arkasını kesmek istedik. 

Dlger hUkUmler 

e Uzun bir silsile takibeden bu ra 
kanıların yekünu onların mütevazi 
olarak .dJ· ·kı . k .. 
5 

. ı ıa ettı erı ra ama gore 
2 lllılyon franktır . Biz bunıı 36 

~ilyon frank bağladık . Fakat bili· 
k arc Lübnanda bulunan iki binayı 
~ 0 '1soloshane ittihaz etmek için 

yıl ransa h 1ku:neti iadesini istedi. O 
tıun . . 36 d• tcs .•çın . . milyon frank olarak 

,ı' bıt edılmış olan tediye ye:Cunu. 
t ~~z bir milyon frank noksaniyle 35 
'' . ılyon frank olarak tes'>it edilmiş 

tır Y . H t d 1 · · ,, I · .. anı a ay ev etının toprak· 
I" arı ustünde bulunan Fransız hukuki 
ı~· c şahsi bütün menafii emval ve 
fıtl' ukukunu ceman 35 milyon franka 

1

1 

atın al b ük b· nııı ulunuyoruz. Bunun bü· 
ır kısmı . d.. . 1 • 

ak diger bi ~eşınen ve o~ız o a 

b
• 

1 
r ıamı da klerıng he-1 

ıy e tedrice .. d . 
an b k n o enecektır . Bun· 

aş ı arkıd 1 d' b' 
,.. Gküm de Pd a ' aş ar ' ıger ır 
ıh· •ınd k. . Y 5 la lskenderun ara· 

a 1 şunendif h "elen· . er attının mwka· 
ın merıyet · el kum e gırmesinden ev· 

panyalar t f d . . evlet D . ara ın an bızım 
im cdilcc:~.ıryolları ·idaremize tes· 

&•ne dairdir. 

"•hat N·h Y•t •lrketlerı 
~ı d' ı ayet; Hata d . 

ır çalışan haf . Y a bır kaç sene· 
~ ı vcleyc mer~Yat şirketlerinin mu· 

~ edilmiştir. Biri _utl h~kları tarrzim 
tv • aı ngıt· r 
:il Rıliz ve Fransız .... ız • digeri ln 1 
r rikalı olmak .. ' uçuncüsü de Ame ı 
jjfl uzere ü . · 

ı t ı ı ard•n ID ç ıırket mey· 

Polltlkalarımız muvazldlr 

Zaten umumi politikaları tama · 
men yekdiğerine muvazi olan Tür· 
kiye ve Fransa Htaay meselesinin 
halli üstünde yckdiğerinin elini o 
kadar samimi ve candan sıkmışlar 
dır ki bu ellerde ve bu ellere bakan 
iÖzlerde Fransa ve Türkiyenin nÜ· 

fuz ve kudretlerinin arttığını duy. 
mamak kabil olmaz )Bravo sesleri, 

tir. (Sürekli alkışlar) . 

Mllll Şet'ln emir ve allkaları 

alkışlar) ~ 
Arkada~lar, bir kere. daha sa· 1 

Arkadaşlar tasvibinize arz o!unan 
eser Şefimiz lnönü' nün sıkı emir 
ve talimctlarile işlenmiştir. Ve kıma 
atine göre cumhuriyetimize yaraşan 
bir eser olmuştlJr. (Varolsunlar s~ı 
leri) . 

bit olmuştur ki Fransa hasmane 
vaki olan talepleri reddetmek hu 
susunda ne kadar kuvetli ise dos· 
tane vaki olan haklı müracaatları 
tetkik hususunda o kadar hak ta· 
raftarıdır. Hatay meselesinde dava· 
mız tamamiyle haklı i:ii. Müracaat· 
larımız tamamiyle tamaıniylc dostane 
vaki oldu. V ~ böylece mesele her 
iki taı afın şerefini artıran bir hal 
şekli buldu. (Bravo sesleri) 

Hatay meselesinin muallak bu· 
lunduğu sıralarda bu işi iki devle 
tin münasebatını zaman zam"n, için 
için yıpratmak ve kemirmekle kal· 
mıyor, menfaat/arını iki taraf mü· 
nas~batının bozulmasında görenler 
bu yara üstüne zaman zaman zehir· 
lerini döküyor ve propaganlarına 
geniş bir mecra veriyorlardır. Şimdi 
onlar bilsinler ki bu yara tamamen 
tedevi edilmiş ve her çeşit prnpa· 
ganlara karşı kapılar sımsıkı ka 
panmıştır. (Alkışlar) 

Sulhun aamiml iki yolcusu 

Bundan sonra sulhun samimi 
yolcuları olan Türkiye ve Fransa 
kökleri tarihin ve asırların derinlik· 
lerinde olan Türk - Fransız dostlu· 
ğunun sulh içinde vereceği yeni 
meyvaları toplamak için hazırla· 
nıyor. 

Tüik Fra'lsız dostluğundan 
şüphe edenlere tek bir tavsiyem 
var : Kendi şüphelerini sözüm dost 
lutumuıun mihenk taşına vurmağı 
kalkışmasmlar • Çünki bu takdirde 

Hatay'ıu lstlraplarını 

unutturecalız 

Bunun tasvibini sizlerden rica e
derken derhal ilave etmeliyim ki hü· 
kumetiniz yirmi senedir ana vatan· 
dan uzak yaşıyan Hataylıların acıla· 
rını unutturmak kararındadır. fstiyo · 
ruz ki, mektepleri, yolları, kanalları, 
limanları, ticareti ve ziraati ile Ha· 
tay Türkün hudut üzerinde dikiJmiş 
a~ilmaz ve erişilmez bir kalesi olsun. 
(Bravo sesieri,:alkış 1ar) Öyle bir ka 
le ki o kalenin her taşında Türkün 
kuvveti, türkün kültürü ve Türkün 
medeniyeti okımsun. 

Arkadaş!ar, daha dün vatanımı
zın harici amniyetini takviye eden 

/ kaıarlar almıştınız. Bugün iac Ha 
tay'ı Tütk topraklarına bağlıyan bir 

1 kararı almak üüeresiniz. Sizler bu 
kararı alırken ben de cümhuriyefr 

1 mizio altıncı ve çok uğurlu meclisi· 
1 
1 nin önünde hürmetle egilerek ve bu 

vesile ile Büyük Atatürk'ün büyük 
namını sevgiler ve sayiılarla anarak 
sözlerime nihayet veriyorum. (Bravo 
sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). \ 

Hariciye V ekilimiziu bu mühim 

1 
beyanatını, Büyük Meclis, tam bir 

ı hassasiyet ve alaka ile dinlemiştir. 
· Kordiplomatik locasında Sovvd ve 
! Yunan Büyük Elçileri, Fransı; Büyük 
1 Elçiliği ve diğer elçilikler ileri gelen 

feri bulunuyorlardı. 
"· Saraçoğlundan sonra birçok 

hatipler söz almışlar ve mesut ha· 
disenin değerini tebarüz ettirmişler· 
dir. Bu izahat diter sütunlarımızda. 

Reyhaniyede J. g~ rı C dd . d • a esın e 
Salılık fabrıka. iki motör b' . 28 . . , ırı at 
ve dı~~ı~ 15 at kuvvetlerinde, iki 
taş bırısı un ve diı..eri bulg .. • b ur ıçın. 

Bır buz ınakinası bütiin iht' 
1 

•
1 

ıza 
arı e. 

iki çırçır. 
Arazi 500 m. murabba bina 

sı ile beraber. ' 
Arzu ederı Reyhaniyed~ Jjk 

Ftokosa müaacaat edebilir. 
g. aş. 2 - ~.J 10801 

Doğum ve Çocuk 
bakım evi baştabipli
ğinden : 

Müesstsemizin 939 mal~ı 1 k yı ı er 
z~ v~ m:.ıhrukat ihtiyacı açık ek. 
sıltmeye konulmuş ise d . t ki. t: IS t 1 çık 
ınadıkrndan pazarlıkla '"b 
k 

mu a,aasına 
arar ver ilmiştir. 

12171939 çar .. amba ·gu'" .. 
d 

v nu saat 
on a sıhhat mü r ı·· - .. d ur ugun e pazar 
lık yapıleıcaktır. lstekl"I . .. ı erın mura-
caatları 2-5- 8- 11 10814 

Çukurava Harası 
Dır ek törliiğünden : 

Müess~sc mustahdirnini : . .çın satın 

al_ı~acıık 40? kilo bulğur, 300 kilo 1 
pırmç, 350 kılo seker 15 k·ı ' ~ ' ı o çay 
25l) ki lo mercimek 600 kı" I k ' ' o uru 
fasulya, 200 kilo nohut, 200 kilu 
b: zelye, 400 kilo zeytin d ırn e si, 60 
kılo z..:ytin yağı. 100 kilo İncel uz. 
·, 2 kil~> un, 500 kilo kuru so~an, 
500 kılo p"tfltes oııbcş gifo mtiddet 
le açık eksiltuı eye konulmuştur. 

lh ıl rsi 17 7/939 prızartesi güniı 
saat 11 de Ceyhan belediye salo 
nunda içtima edecek kom İS) onda 
yapılacaktır. 

Mecmu erzakın muhammen kıy
meti (736) lira 20 kuruştur . Muvak 
kat teminatı 55 lira 21 kuruş olup ' 
hara veznesine yatırılacaktır. Şartna 
mesi her gün hara müdürlüğünde 
görüle bilir ve istiyenlere verilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
2490 sryılı kanunun 2 ve 3. cü mad 
delerinde yazılı vesiklariyle birlikte 
belli gün ve saatta komisyona gel· 
meleri. 10814 

- 6- ·9 

1 Askeri ihtiyacı için boyu 1.43 den aşağı olmamak ve Göğüs 
çe"resi 1.60 dan noksan olmamak ve sıhhi vaziyeti müsait olmak şartile 
BiNEK hayvanı alınacaktır. Bu Evsafta hayvan satmak isteyenler hafta
nın Salı ve Perşembe günleri saat 7 de Tümen kararıahına getirerek 
satın almil komisyonuna müracaatları ilan olunur. 28 - 2 10792 

T. C. Ziraat bankası Adana şubesinden: 

Depo inşaatı münakasası 

I - T. C. Ziraat Bankasının Mersinde Tarsus yolu üzerindeki Nebati 
yağ ve salun fabrikasında keşif bedeli 15,000 lira olan ~ir dt'pO inşaatı 
ile dekovil vesair tesis.at kapalı zarf iie eksiltmeye konmuştur . 

il - Eksiltme tarihi 3 Temmuz 939 pazartesi günü saat 11 dedir. 

Ill - ilk teminat O/o 7 ,5dir 
iV - Talipler her gün proje ve şartnameleri Mersin Ziraat B~nka· 

sınd<t görebilirler. 
V - Taliplerin asgaıi 10,000 lira ve daha fazla iş y;ıptıklarına dair 

muteber vesikaları ve tekliflerine ai~ kapalı zarfların ve teminatların ihale 
günü saat 11 e kadar Mersin Ziraat Bankasına tevdi etmeleri ilan olunur. 

10779 
23- 26- 29- 2 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Orman İşletme Talimatnamesi 

- Dünden artan 

Bu gibi ihaleler işletme revir a '11irliğinden veya ormanın bağlı bulun· 

dutu kaza orman idaresinde yapılır. 
Madde 21 - ihale işi orman işletmı: revir amirinin reisliğinde top· 

!anacak alakadar orman bölğe şefi ve muhasibden mürekkep bir komis· 
yon huzurunda açık eksitme ile yapılır: E~sitm~ye konulan işi.n en az pey 
süıene ihalesi komisyon reisi ve azalarıle ısteklıler tarafından ımzalacacak 
bir babıtname ile tevsik edilmek suretile yapılır. 

Bu suretle yapılacak ihaleden ~vvel isteklilerden keşif ve tahmin be· 
delinin O/ 7 5 ır.u muvakkat teminat olsrak alınır, Alınan muvakkat te· 

IO ' 5 • ' d k •· . 1 k O/ 15 minat ihaleyi müteaki!J on gün ıçın e at ı temınat o ara 10 şe ç.ı· 

karılır. 
Muvakkat ve kat'i teminat olarak kabul edilecek ~ıymetler ipotek 

muanıelesinden gayri olan ve ~evletçe muvakkat ve kat i teminat olarak 

kabul edilmiş olan kıymetlerdır. 
Madde 'J2 _ Bin liraya kadar olan ihale işlerinde teklif edılen fıat 

miktarına bakılm ,ksızın ehliyet ve emniyet bakımından tercih hakkı revir 

amirine aiddir. 
Bu nıiktardan faz lası için tercihte Umum Müdürlükten izin alınma&ı 

şarttır. 
işletme revir amirle• i kendi salahiyetleri dahilind~ olan tercih işine 

aid sebe ı r · bir kağıt üzerine tcsbit ederek imzası altında dosyasında 
p e 1 · ı · · · 1 k b b ·b · · saklamağa ve Umum Müdürlüktt'n tercı ı ıznını -a ır en es a ı mucı esını 

de bildirmeğe mecburdurlar. . . . . . . . . Teıcih işinde erı az teklif edılmış fıatla tercıhı ıstenılen fıat arasında· 
ki tarkı • oı J 5 ııisbetin je olması lazımdır. Bundan fazla olan fark· 

n azamı 10 
larda tercih yapılamaz. 

Madd 23 Her kalem ıçin tahmin edilen tutarı 500 liradan aşağı 
olan tn1'1 e v. sairenirı alımı i~letme revir a niri tarafından pazar 

ık 
zeme,eşya • 

1 
~ b I .. . 1 .... 

ı lar yapılır. 500 liradan yukarı o an mu ayaa ar ıçın ış etme r r.vır amır· 
liği muhtelif firmalarla yaptığı muhabere ve aldı~ı teklif mektupları üze· 
~İne tercih ettiği cihetleri tasrih surf'tile Umum Müdürlüğün müsaadesini 

ıs ter. 
Umum Müdürlük münasib göreceği müesseseden mübayra t>delmesi · 

nı işletme revir amirliğine bildiıir. 
Madde 24 - işletme reviı !erinde elde edilen alelumum hasılatın sa · 

tışında açık arttırma asıldır. Bu husustaki ilanlar ve iha1e muamelesi mad · 

de 20 - 21 deki şartlara tabidir. 

• au Var) 9583 
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SOdOn kaymağını 

tamamen çıl<drır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Adana Mersin ve havalisi Ac3:'\tası 

A..-Janaıla hükumet caddesinde 
i CT ı M&sı.ai'Z.iE - .. .:mr ~ - ... , - .. ~,....'""'"' 

Umer Başe.ğmez ticarethanesi 73 
..... 

Çukurova Harası Direktörlüğünden : 

Hara müstahriemi iaşesi için azami 16 bin asgari 15 bin kilo üç yıldız 
yı.-rli undan ekmek ile azami 1700 asgari 1400 kilo koyun eti ayrı ayrı 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

8 Temmuz 939 tarihine tesadüf eden Cumartesi günü saat 9,5 ta 
P.kmeğin ve 11,5 ta etin ihaleleri Ceyhan Belediye salonunda içtima ede. 
cek komisyonda yapılacaktır. 

Ekmeğin muhammen kıymeti beht:r kilosu 7,5 kuruş üzerinden ( 1200) 
lira ve etin beher kilosu 38 kuruş iizerinden ( 646 ) liradır. 

Muvakkat teminat ; ekmek için 90 lira, et için 48 lira 45 kuruş olup 
Hara veznesine yatırılacaktır. 

Şartnamesi her gün Hara muhasebesinde görülebilir. Ve İstiyenlere 
bedelsiz verilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminat makbuzları ve 2490 sayılı ka· 
nunun 2. ve 3. cü maddelerinde yazılı vesikalariyle Lirlikte belli gün ve 
saatlarda komisyona müracaatları ilan olunur. 

25 - 28- 2 - 7 

Yepyeni bir 
VE YENİ MÜSTECiRiN 

10788 

tesisatla 
iDARESİNDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ' • 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya K:lplıcalanndan 
Yüksek zengin bit tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılanndan kurtuJmak için 

Birkaç günunüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

50 Bir gecelik tam konforuyla otel yalak ücreti 

Gayrimenkul malların 
açık artırma ilanı 

D. No: 938--323 / 

Adana 3 üncü icra dairesinden: 
Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menk11lü11 ne olduğu: 

Necmeddine borçlu Mustafa oğlu 
Mustafanın Adananın Sarıyakup ma. 
hallesinde ve 89 ada ve 21 parse· 
!indeki dükkanın yansı ile yine 89 
Ada ve 13 parselindeki dükkanın 
yarısının. 

Gayri menkulün bulunduğu mev 
ki, mahalJesi, sokağı, numarası : 
Adananın Sarıyakup mahallesindeki 
ve Kadastronun 89 Ada ve 21 par· 
selindeki kargir dükkanın yarısı ile 
yine ayni mahallede ve 89 Ada ve 
13 parselindeki kargir dükkanın 

yarısı . 
Takdir olunan kıymet: 

21 parsel ve 89 Adadaki dükkana 
1800 ve 89 Ada ve 13 parselin· 
deki dükkana 200 lira kıymet tak· 
dir edilmiştir . 
Arhrmanın yapılacağı yer,gün,saat: 
Birinci artırması 31 - 7- 939 Pa· 
zartesi günü saat 10/ 12 de ve ikin· 
ci artırması 15-8-939 Salı giinü 
saat 10112 de 

1- [şbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi ilan tarihinden itibaren 
938-323 numara ile üçüncü 
icra dairesinin muayyen numarasınd 

herkesin görebilmesi için açıktır.lland 
yazılı olanlardan fazla malumat al· 
mak istiyenler, işbu şarbıameye ve 
323 dosya numarasile memuri· 
yetimize müracaat etmelidir . 

2 - Artırmıya iştirak için yuka
rıda yazılı kıymetin °/0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat mektubu tevcJi 
edilecektir. (124) 

3 - ipotek sahibi alacakhlarla 
diğer alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas-

. rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile bir' ikte memu· 
riyetiınize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit oldıkça satış bt:delinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
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ve bunları tamamen kabul etmiş a 
,___...,....,L!ill__......a._.lliU.l.ı.n._1-_____ ~ __ _ıı_ .. -.,a· iku lunudac.----~ 


