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r ................ ~ ................ ~ 
; Milli Şef'in ; Hatay' da iktisadi Zafere doğru MöDDô Şef 

Ankara0<dla 

Cumhu~relsimizi halk büyük 
eoşkunluk içinde karşıladı 

• 
! teşekkürleri i 
! -·- ! ! • 
! RlyasetlcUmhur Umumi i 
! Kltlpllllnden : i • • i Kabatajın yıldönUmU mU- ! 
i nasebetlle resmi ve husu- ! 
i si zevat ve kurumlardan ! 
i aldıkları tebriklerden çok ! 
i mUteha••I• olan Rel•lcUm- ! 
i hur ismet lnönU tefekkUr ! 
i ve mukabll:tebrlkferlnln lb. ! 
i laöma Anadoıu Ajansını me. ! 
i mur etmlflerdlr. (a.a.) ! 

Hatayın kalkınması için 
beş milyon harcanacak 

Mllll Şefimiz Ankara garmda (Tayyare ile ~elcrı resinılerinmderı) 

Ankara: 3 (Telefonla) - Cunıhurrei'ii lnönll dun s:ı.n( l 1, IO d:ı. ~chri· 
mizc dönmtıslerdir. 

Milli Şefi getirmekte olan hususi tren gnr:ı girnigi z:ınınu Ln~ln Lu.' tık 
~\illet Meclisi Rei i Abdulhalik Rcmla. olduğu hnhle \?ckillcr, Parti Genci 

.Sekreteri Fikri Tuzer, Parti Mustnkil Grup Reis vekili Ali lbnn Tnrhnn. 
.l\kb~slnr , l lariciye Vekaleti Genel Sekreteri Numan Menemcnc:oglu, Bu
.) uk Erkam I lnrhi.} c lkinci Reisi Orgeneral A:-.1m Gundllz. vekaletler ve 
buyuk erkam harbiye ''t' nıilJi mUdnfn:ı. erkam, Ankarn mevki kumnmlnm 
Genertıl Kemtıl Gökçe, Ankara merkez kumandnnı ''e emni_yct muduru ve 
bu ıırad:ı bir çok zc\•:ıbn bnyanları pcrondn hazır bulunmakta 1dilcr. 

Cumhurreisi ve Bayan İnönU, kendilerini vilayet hududunda knrşılnmı~ 
olan Haşvektl Doktor Refik Saydam ve Anlrnrn vnli i Ne•·z:ıt T:ı.ndogan 
ile birliltte trenden indikten 'onra kcmlilerini knr;-ılam:ı~:ı gelen zevata 

:l)r• ayrı iltifotfa bulnumuşlnrdır. 
Milli Şef, mUte:ıkiben i tns.} onun iç 'c dışını dolduran binlerce halkın 

co-.kun ve içten tczııhurleri arasında l3:ısHkil Refik Sn.'·dnm ile birlikte 
otomobillerine binerek do~ruc:ı Çnnk:ı.) a köskUnc gitnıislcrdir. n.ıı. 

Edirne: 3 n.n. - GcliboluJ:ı Savaronn yabnd:ı Cunıhurrcis1 ,\\illi Se
fimiz İsmet lnönu tnrafınclnn kabul b nırulnn Trnk ,·a unıuıııi mufcti,i K5.-• I 

zim Dirik Milli Şefimiıo:in elam ve illifotlnrım Gelibolu halkın:>. bildirmi;
vc halk bll.} uk Şeflerinin bu kıymetli iltifatlarını ~evgi tczahudcri ile k:ır· 

lnmıştır. 

Çemberliyn 
bir nutuk 

icap ederse 

mühim 
söyledi 

' • • • 
" eger 

Başvekil Kralın bir mesajını akudu; 
Kral da Dördiincü Orduyu teftiş etti 

l ondr::ı : 3 cı. a. - Bugiinkii 
mı Ilı hızmet tezcı huı ii münasebetiyle 
Başvekil B. Çcmberlayn , akşam üıe
tı radyo ile neşredilen bir nutuk 
soylcmiştir . 

Başvekil, evvela m Jdc:n harbin, 
nıazıdc, mılletleı in yalnız sılahlı kuv· 
vetlcrinın iştırfık c tti~ı anlaşmazlık· 
l.ırla kıyas cdilcmıye,:eğıni ve mo 
dcrn h uptc bizza: sivi llerin de ilk 
safta yer alacağ-ını tebaı üz ettirmiş 
ve demiştir ki : 

" - Her vatandaşın vazifesi , 
memleketin müdafaasına yardım et-
mektir B b . k' . 1 d 
h 

.. · u se epledır · ı sız er en 
cpınızden 11• h" · . • mı ı ızmette ne ış ya· 

pabılecex.in'ız v .b. .._. 1 ıs e ne gı ı "ır ro oy· 
nıyabilec ı<r" • eısınıı sorııldu Sizler cevap 
verdiniz v b' k · f k e ır aç ay içinde mürla-
aa uvvetl . . . _ erını bıı milyon 250 bin 
gonullü · ı . 

. 1 e takvıye ettiniz 
Mılli hiımet - - ıı ·· ·. . - Bay Çemberlayn 

• • ~·49> ~~·~·~·~·~·---·~·~·~· .... ~ .... · 

Çok 
aile 

feci bir 
kavgası 

Bir genç, kız kardeşini 
bir yumrukta öldürdü 

Koıan : 3 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Eski Kabasakal köyünde 
dün sonu çok feci bir aile kavgası 
olmuştur. Bu köyde oturan bir genç, 
kız kardeşini bir yumrukta öldür. 
müştür. Hadisenin mahiyeti şudur : 

Selahiddin Ôztürk adındaki genç, 
ihtiyac:ına binaen annesinden istedi
ği parayı alamayınca kızıyor, e\·de 
bir dil kavgası başlıyor. Ru sı
rada kız kardeşi Ferdane, "anneni 
boşuna üzme ayıp değilmi sana , 
kelimelerile Selaheddini tedip e~mek 
istiyor. Buna son derece kızan Se
laheddin kardeşi Ferdanenin karnına 
olanca hıziyle bir yumruk atıyor ve 
zavallı kız oldu~u yere düşüyor. 

Airaz sonra komşular yetişiyor ı 
yen: düşen Ferdaneyi kaldırıyorlar 
Fakat kızın öldüğü anlaşılıyor. 

iş zabıtaya aksetmiş ve Selahed
din tutulmuştur. 

işin en acı tarafı Selaheddinin 
henüz bir aylık evli olması ve kız 
kardeşinin de kucağında henüz altı 
aylık bir çocuğu bulunmasıdır. 

KARATAŞ 
PLAJ 1 

AÇILDI 

Plaj bu ,Yıl daha mUkemmcl bir 
~ekle sokulnıu~ bulunuyor. 

Geçen yıld:ı.n daha çok eglcnc~ck, 
daha iyi yiyecek. J:ı.ha çok istirahat 

e<le~cksiniz. 

HAFTA TATiLLERiNiZi 
MUHAKKAK KARATAŞ 
PLAJINDA GEÇiRiNiZ. 

terdiX-" r gonu ulerının gos· 
ıs• eragat 7.ılıniy"'t' h ve vatanperverlik 

"" 1 er t - ı-dcdır s· uru takdirin feykin· 
h11ın~t .1r. çoklarınız, vatana müessir 

Kral ayni zamanda gönüllülerin gös-

Rurada B. Çeınberlayn Kralın terdiğ'i feragat ve vatanperverlik 
kısa bir mesajını okumuştur . Kral zihniyeti kilrşısında hayranlığını da 

r ıç.ın tali -
ahat ve tatil m gormek üzere isti-

Gcçen her .. ıamanlarınızı v ... Jiniz 
&un · · · ·· 

sında yeni t sıvı! müdafaa saha· 
t d crakk'I 

•1 ır. Başk 1 ere şahit olmak-
" 1 a sozler · ı · 
li1 ıın. Yalnız b 1 ave edecek de· 

. h u hlls sı7.c tabed usta Majest~nin 
en hır 

c:._ ~ 41 • .,.. • mesajını okııya· 1 

h 
ifade etmektedir. Kral bu mes-;ı}ında, 

u mesajında, gerek kendisinin , ge· 
rek Kraliçenin bugün Hyde • Park- bu gönüllülerin karılarını da unut• 

mamaktadır. Zira bunlar da koca· 
taki muhteşem geçit resmine iştirak· 

d 
larınm kendi yuvalarında geçirecek-

ten uydukları büyük memnuniyeti leri saatleri milli hizmete tahsis et-
bildirınekte ve bu geçit resminin va• 
tanı h 1

- ı - 'h · il h b melerin~ müsaade etmekle büyük 
er ur u ı tıma ere azır u-

d 1 
fe Jakarlıkta bulunmuşlardır . 

hındurmak ıçin bütün vatan aş arın 
tt:~--- G&:.uıi. ü,ünçy~abifede -

Liman inşaatı başlıyor; Bataklıklar kurutulacak; 
Antakya şelalelerinde büyük bir santral kurulacak 

ME.CLIS HATAY TEŞKiLAT KANUNUNUN MÜZAKERESiNE CUMA GÜNÜ 
BAŞLIYOR ; '0KR0 SÖKMENSÜER'IN H ATA Y YALILlc\1 T A H A K K U K ETTi 

İskenderun : 3 ( İıuc;ıısi muhabi
riınizdcn ) - « Buıada çıkan Hatay 
arkadaşım11.d:\ Hataydaki iktisadi kal· 
kınmaya dair çok şayan dikkat bir 
haber vardır aynen bildiriyorum : 

Ô~rendiğımize göre umumi blıt
çeye Hatay için 5 milyon lira tahsi. 
sat konmuştur. Bu para bilhassa Ha
layın iktisadi ve zirai kalkınmasına 
sarf edilecektir. 

lskendenın limanıqın inşaatına baş 
l~nac~~ ~e bütün cenup vilayetler 
tıransıtının bu liman vasıtasilc ya ı. . . . pı 
ması ıçın ıcap eden her tedbir ahna-
c_a~tır. Bu meyanda İskenderun şeh
rının etrafındaki bataklıklarda k uru-
tulacaktır. Fakat en mühim iş, Hatay-

da bir sıtma yatatı teşkil t'lmekle 
beraber binlerce hektarlık gayet kıy· 
metli aı az iyi atıl bir balde bıraka~ 
Amık bataklığ'ının kurutulması ke)fı· 
yeti ön planda tutulacaktır. 

Antakyadııki Asi oehrile defne 
şelalelerinden istif ıde edilerek Ha_t~y j 
ve civar anavatan mıntakaları ıçın \ 
umumi bir elektrik S&ntrah vücud.e 
getirilmesi de ehemmiyetle nazarı dık· 
kate alınmış olan işlerdendir. ~enup 
vilayetleri transiti lskenderun hmanı 
vasıtasiyle yapıldıktan ve yukarıda 
saydıtımız işlere başlandıktan son~a 
Hatayın şorkta hiç bir ülkeye nasıp 
olmamış bir inkişafa mazhar olacaiı • 
tabii görülmektedir. Bu suretle evvelce 

AlmanlJa Fon papen·i 
moskovaya yolluyor 

BİR FRANsız GAZETESi DIYORKI 

Fon Papenin Ankarada olduğu 
gibi Moskovada da muvaffak 
olamıyacağını ümid ederiz 

Berlin : 3 a a Ha"· h bildiriyor. · ·· ~as mu ahiri 

Diin akşam burada d 1 f h . o aşan akat • 
enuz teyıt edilmiyen hab 1 _ • 

B V p ~r ere gore 
. . on. apen, Moskovada hususi b" 

vazıfe ı~e tevzif edilmiştir. ır 
Parıs : 3 ·a.a.- Bir çok F 

zetel · b - ransız ga 
. e~ı ugunkü nüshalarında B Vo 
Papenın pek yakında Ne . 1 • n ld nıyet e y· pı .ığı .tahmin edebilen h · ~-
vazı[e ıle Moskovaya d ususı bır 
1 

ge eceğı şayi 
a arına sayfalarında -O yer ayı.maktıtdır 

rver gazetesi bu . 1 
bahsederken e· - 1 . şayıa arından 

B zcum e dıyor ki: 
. ' . Von Padenin Amerikada 

ğu gıbı Meskovada da oldu 
ınıyaca~ını ümit ed . mruvaff a" ola, 1 

erız akat b t . 
her halde çok kıymeti' b' u. ayın 
ihtiva eylamektedir Veı ı'·~·dersı de 

• re ·~ ı soze l -met etmak pek de ad 1. 
1 

ıur 
H

. ı · e ı o mıyan B 
ıt erın hiç olmasza b ı k · 
f
.k. 1 . o şcvı . alevhta 

rı ı ır erıııde samimi old & • 

b 'J' d. [ k Uır; ll sanılıt ı ır ı a at bu noktada da ha • 
krsaıına uğramak icap ed' yal ın-. ıyor, 

Rerlın : -a,a.- Havas muhabiri bıl 

Fön Papen 

diriyor, 
B. Von Papenin Mosk~v~da hu~u 

si bir vazife ile tavzif edıldığı haberı 
teyit edilmektedir. 

Fransa - lngiltere 
·men teşebbilsUne 

derhal 
kalkacak 

Paris : 3 a. a. - Almanların 
Oanzig'deki faalıyetlerinden bahseden 
Pöti Parizıyen gazetesi diyor ki : 

"Haıiciye nazırı B. Bonne dün 
' 1 

Almanyanın Paris elçişi ı•c yaptığı 

görüşmede, Danıig'de ve şarkta ve 
bilhassa Polonyaya karşı Almanların 
faaliyetleri ile alakadar lngiliz-Frnn
~ll. h4llı b~rd•c.Unı Lt.ndı~e bıldir· 

miş, lngillcre \C Fran~ayı Polonya
ya hağlıyan taahhütlerı hatırlatmış 
ve b t hhüdün zamanında tama-

u aa · · d ilave 
miyle yerine getireceğını c 

ctm•ştir. 
işte Almanya, Oımıig hakkın_da-

ki Hıtlcr plinlarıni tatbik mev_kııne 
konuldutu zaman, birbirinı takıp C· 

decck hadıs~lcrın tcsclı.ulunden ld· 

lskenderun limanı vasıtasile yapıldığı 

iddia edilen senelik ( 150 ) bin ton 
transit nakliyatının beş on ınisli yük
seleceği şüphesizdir. 

Ankara : 3 ( Telefonla ) -Mali
ye Vekaleti, Hatay vilayeti teşkilat 
kanunu projesinin tetkikini bitirmiştir. 
Proje bugün yarın Kamutay'a ;verile
cektir. 1 ' örtyol ve Payas'ın :Hatay vi. 
!ayetine bi\A"lanacatı hakkındaki neş
riyat dotru değildir. Mevsuk bir men 
badan ah\ı~ımız malumata ıöre hü· 
kümetin hazırlamış olduğu teşkilat 
kanun projesinde Dörtyol ye Paya
s'ın Hatay'a bağlanması :hakkında bir 
hüküm buhınmamaktadır. Proje ile 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Çekoslavak günü 
münasebetile 

Beneş Amerikada 
bir nutuk söyledi 

AVRUPA YE~IDEN VAHIM ı 
BUHRANA ooGRU GiDiYOR 

• 
Nevyork : 3 a a.· Çekoılavak 

günü münasebetile yapılın merasim 
esnasında Randall'ıslınddı bir nu
tuk söyleyen beneş demiştir ki : 

Avrupada yeniden vahim bir buh 

rana dotnı gidiyor buhran esnasın
da henüz memlrketlerinde bu. 
lunan ve tcnebi memleketlerde ya
şayan Çekoslavıklar umumi harpte 

oynadıkları role benzer bir rol oy· 

nayacaklardır. 
Bcneşin bu sözleri Bohemya m 

ravva ve Rütenya ahalisi için kısa 
dalgalarla ra.iyoda neşredilmiştir. 

Beneş bu eyaletlerin ahalisine 

vaktmden evvel gayri mesul bir ha· 
rekette bulunmamak şartile hazır 
lunmılarrnı tavsiye etmiştir. 

Eski reisı cumhur sözlerine ıöy 
le devam etmiştir. 

Avrupa diktatörlükleri bugü 
nazik bir vaziyette bulunuyorlar. Bu 
lar ergeç düşecekler ve başmda 
bulundukları memleketleri harap e 

deceklerdir, 
Biz işte o anda hazır bulunmalı 

ZIZ. 

Ben~ş. Alman boyundurutund 
kurrulııın ve şimid Amerılcada bulu 
nan bütün Çeklerin memleketlerini 

istiklali için mücadeleden vazgeçm 
yeceklerine dair vatandaşlarına te 

minıt vermiş ve demiştir ki : 
Şimdi biz 1914 de bulundu 

muz noktadayız nazi pançermaniz 
eski imparatoıluk pançermanizmi 

yürudütü hedefe dotr u ilerleyor. 

mamiy\e bugün haberdar edil 
bulunuyor. Bu suretle eğer ihtim 
terin en fenası birgün tahakkuk c 
sc hiç kimse ben bunu istemed 
diyecek lir.,, 

- Gerısı uçuncuncusa4ife.de 



.. 
Başlıca Avrupa devletlerinin 
harp kabiliyet ve kuvvetleri 

--~-Yazan-_,.....----

A. GRASSET 
'' lllustraıiqn ,, 

a 

o r r 
ŞUNDAN BUNDAN 

1 Şöhret yaşı 

~-~~~~~~~~---··----~-------•1•---------•' ~~e~~de meşhur ad~ 1 
T T f S k ı 1. lk d ~ eserleri ve hayatları üzeı' Adana - arsus 1 ay ur ö men te risat tutulmuş bir istatistik nd 

dildi, Avrupada neşredilen bu °' 
maçı neticesi 

Maç O - O beraberlikle 
bitti; hararetli oldu 

Ankara ya gitti . müfettişleri tistiğe göre: Şairler en kuvvetli~ 
scrlerini 30 yaşından evci verif 

! B l l şöhret kazanıyorlar. 
Tarihi Hatay rolünü son zamana U yı esas ı nakil ve A 

1 43 
d . .JJ 

1 

stronom ar : ün en 5'1' 

kadar idare etmiş bulunan Antalya tayinler yapılacak meşhur oluyor. 

Mebusumuz (Bay Tayfur Sökmen ı Kimyagerler: 28 ile 32 yış -
dünkü Toros ekspresile Halaydan ' Haber aldığımıza göre' Maarif sında, riyaziyeciler: 34 ile 48 ' 
Ankaraya gitmiştir . 1 J 

Vekaleti , lk tedrisat müfettişleri sında, fizikçiler: 30 ile 34 arasr 

iradın 
arasında bu yıl esaslı değişmeler muhteriler: 31 ile 38 arasında ~ 

kazanıyorlar. 
~JV-

İtalya 
" 

Pazar günü şehir stadında Tar· 
sus idman Yurdu '·A.. takımı ile 
Adana Seyhan Spor kulüpleri ara
sında bir futbol maçı yapılmıştır. 
Çok hararetli olan bu maç stada 
büyük bir seyirci kitlesi :toplamış· 
tır. 

Gay.ri safi 
ı K . . azanç vergısı 

yapmaya karar vermiştir • Bu hu· 

sustaki hazırlıklara da başlanmış 

bulunuyor • 

Fotoğrafı keşfeden Ed is<>llı 
yaşında iken bir sene içinde ~ 
şey keşfetmiştir. 

1 talyan harp cihazı pek 
haşrr.etlidir. Yalnız yarım 

adasında 1 ,200,000 kişi silah 
altında bulundurmaktadır. 

Buna p mükemmel surette 
organize edilmiş, müsellah 
ve askeri fırkalar gibi harpte 
kullanılabilecek şekilde bulu. 
nan 100,000 (Kara göm
lekli) yi de ilave etmek Ja
~m~~ • 

Bu kuvvetltr 63 fırka 
ltşkil etmektedir ki, hunlar

••o 
So 

"O 

~. 

2.ooo 

lf•~ 

dan 10 u mekanize, motorize looa 

ve süvari fo kaları gibi zırhlı 
ve ~üratli birliklere sahiptir. S,, o 

Bundan başka 120,000 
ldşi Habeşistsnı İşgal etmtk 

• .,..... 
c 
• 
f 

" 

,. 
~ 

... 
::ı 

' 

1ll 
.L 

.. 
""" c -

it) ..... 
r: 

tcdir. 60 veya 80.000 kişi 
Libyada, 12.000 kişi de [on 
iki adalar] da tahşid edil
miştir. 

Bir harp ba,ıa ngıcfnlfe, ba,ııca 
devletlerin kullanablleceklerl 

tayyarelerin miktarı 

ispanyada 30,000 kişi vardı. 
Bunların bir kısmı Fransız hududu· 
na, di~er bir kısmı da Libyaya gön· 
derildi. ltalya, ceman Avrupa ve 
Afrilcada harp etme~e hazır iki 
milyondan fazla askeri silah altında 
bulunduruyor demt'.ktir. ftalya hiç bir 
kimse tarafından tehdid edilen bir 
millet olmadıA-ma göre, bu'hususta 
sarf etti~i gayretin çok ciddi ve 
manalı olduğuna hükmetmek lazım
zımdır. 

1 
lanmıştır. Tabii Alman sistemi.. hat 
ta, (Ördek adımı) ile beraber latin 
ltalyaya idhal edilmiş olan Alman 1 
mantalitesi ve Alman metüdleri gün 
den güne ltalyada tesir ve nüfuzla. 
rını biraz daha artırmaktadır. 

Alman • ltalyan bülokuna is 
tenilen indifa kabiliyetini verebilmek 
için Alman erkanıharb ve kıta subay 

1 

ları askeri muallimler ftalyan 'erka· 1 
nıharbiyesine ve fırkalarına sokulmuş 

Bütün uğraşmalara rağmen her 
iki takımda gol çıkaramamışlar ve 
maç 0-0 beraberlikle bitmiştir. 

Erkek muallirn mekte
binin müsameresi 

Şehrimiz erkek müallim mektebi· 
son sınıf talebelerinin, cumaertesi 
akşamı bir müsamere verdiklerini 
yazmış ve fakat bu müsamere hak· 
kında, vaktin geç olma:sına binaen 
tafsilat verememiştik. 

Genç öğretmenlerin verdikleri 
bu müsamere çok güzel olmuştur. 

Müsamereye kalabalık bir davetli 
kütlesi iştirak etmişti Havaların 
sıcak olma~ından dolayı müsamere 
nin bahçede verilmesi bilhassa pek 
isabetli olmuştur. 

Dolgun programla tertip edilen 
bu müsaraerede şifr, müzik ve muh
telif gösteriler davetlileri pek müte · 
hassis etmiştir. 

Gençlerimize yeni başlıyacalc· 
ıarı oğretmenlik vazifesinde de mu· 
vaffakiyetler temenni ederiz. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimızde dün gök yiizü açık , 
hava bafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 34 dereceyi bulmuştu.Ufuk 
lar kesif sisli idi . 

Zatt'n Ama\outluk hadisesi bu 
kuvvdlerin, tıpkı Alman kuvvetleri 
gibi, her zaman ve birdenbire ani 
bir tecavüz kabiliyetinde olduğunu 

ispat etmiştir. 

lardır. ı 
Çok iyi .. Yalnız bakalım ltalya 

uzunca sürebilecek bir harbe ne de __ .........,..._......_--......_ __ 

ltalyan tayyar,ciliği korkunç 
bir harp aletidir. Şu saatta f talyan 
tayyarelerinin miktarı 1800 dür. 

Avcı tayyareleri, saatte 450-
480 kilometre yapan Fiat ve Breda 
tayyarcleridir. 

Bombardıman tayyareleri ise, 
&aatta 440 - 480 kilometre katede· 
rek ! 000 kilo ağırlı~mda bomba 
ile uçtukları yerden 1200 kilomet· 
reye giden Marşetti, Savua ve Fiat 
fabrikalarının mamulatıdır. Koope· 

recede tahammül edebilir? 
Aşağıdaki şu suaJlere cevap ve· 

relim : 

Kendi kendine küfl gelmt>I: -

ftalya sulh zemanmda ancak nü 
fusunun ekmek ihtiyacına kafi gele j 
b~ecek kadar buğdaya sahipdir. hat 
ta bunun içinde ekmek imalinde buğ ' 
daya yüzde J 0 - 20 mısır unu karış 
dırmata mechurdur. Eger bir sefer 1 
berlik çifçileri toprağından ayıracak 
olurda ltalyada abluka edilirse •kıt
lık muhakkalcdır. 

imal - ltalyanın endüstri ve , 
ekonomi vaziyeti çok zayıfdır. ltal 

lüklerle karşılaşacağıdır . Eu güç· 
lüklerinden birincisi para doksuz 
luğudur . 

Bu müşahedelere dayanarak de 
nilebil ir ki , Alman yanın olduğunu 

da bugün komşularından her hangi 
birisint ani bir taarruza her an ha· 
zır bulunmakta olmasına raimen 
ciddi bir ablokaya maruz kaldığı 
takc!irdc uzunca sürebilecelC bir har 
be Almanyadan daha az day<rna 
bilir .Çüokü endüstrici ve ekonomik 
vazi)eti Almanyanınkinden daha 
çok zayıftır. 

- Sonu var -

Gerek yeniden İşe başlamış ge
rek ötedenberi işe devam etmiş 

bulunsun gayrisafi iratları vergilerine 
matrah tutulan mükellefler ve bu 
arada kollektif şikketler beyanname 
usulünü tercih ettikleri ve birinci 

Nakil kadrosu Ağustos içinde 

temamlanmış ve alakadarlara bil· 
dirilmiş olacaktır. 

ilk okul muallimleri 

kanun sonuna kadar mensup olduk- Alınan haberlere göre, ilk mek-
ları varidat da irelerine yazı ile key tep muallimlerinin maaşlarının umu 
fiyeti bildirdikleri takdirde ·arzuha- mi muvazeneden verilmesi meseleıi 
)in verildiği tarihi takip eden takvim . maarif ve dahiliye :vekaletleri ara· 
yılının başında defterlerini tasdik sında vukubulan temas ve müzake-
ettireceklerdir. Bu gib~ mükellefler reler neticesinde kararlaştırılmıştır. 
bütün muamelelerini tasdikli deftere Buna dair hazırlanacak kanun pro· 
kaydedecekler ve takvim senesi so jesi yakında kamulaya verilecek
nunda blanço kar zarar hesapları· 

d d tir. 
nın muayyen müd et için e maliye h d ı"tı"baren ı"lk 940 aziranın an dairelerine vereceklerdir. Ancak bu 
suretlediı ki mükelleflerin vergileri 
gayrisafi irat üzerindcm tarh ve ta . 
hakkuk ettirilecektir. Maliye Vekaleti 
bu kararını defterdarlıklara bildir-
miş bulunmaktar-ır. 

1 
Malul subay ve yetimlere 

Verilecek ikramiyeler 

Maliye Vekaleti, beyiye üçte b) 
!erinden malul subay ve erler ile şe 1 

hit yetimlerine 1939 mali yılında ve· 
rilecek beyiye ikramiye miktarlaıı· 

nı tesbit etmiştir, bu yıl birinci de· 
receden malul subaylara : 231 lira, 
ikinci derccedeıı malul subaylara 
207.90, üçüncü dereceden malUI su 
baylara 161.70, dördüncü derece 

den malul subaylara 138.GO beşinci 
dereceden rnalul subaylara 115.50 
altıncı dereceden malfil subaylara 
92.40, birinci dereceden malül erle 
re 115.50 ikinci dereceden malul er 
!ere 92.40, üçüncü derecedtn malul 
erlere 69.20 dördüncü dereceden 
malftl erlere 46 20 beş ve altıncı 
derrceden m;ılul erlere 23.10 lira, 
şehit yetimlerine de 23.30 lıra veri 
leccktir. 

Vekalet, öniimüzdeki günlerde 

ikramiyelerin tediyesini alakalılara 
bildirecektir. 

tedrisat muallimleri maaşlarını umu. 

mi muvazeneden almağa başlıya· 

caklardır, 

Hus.usi Muhasebede yeni 
tayin ve nakıiler 

Şehrimiz Hususi Muhasebe ka

tiplerinden Fuat Telaktay 17,5 lira 

ma3şla Dörtyol Hususi Muhasebe 
memurluğuna, ondan münhal kalan 

yere 16 lira maaşla Muhasebe ka· 
tiplerinden Cahit Kandemir , ondan 

münhal kalan yere köy katiplerin
den Nermin Aktaş 14 lira maaşla 

ve münhal bulunan Feke Hususi 

Muhasebe memurluğuna Feke Va
ridat memuru tayin edilmiştir. 

Kozanda sıcaklar 

Kozan : ( Hususi )- Bu yıl Ko 

zanda çok şiddetli sıcaklar hüküm 

sürmektedir . Koyu gölgeliklerde 

bile haratet 37 dereceye kadar 
yükselmektedir . 

Yaylalara göç devam etmek

tedir .Ôoümüzde~i hafta bütün yay. 
lacılar taşınmış olacaktır . 

B0GUNK0 PftOORA~ 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZl'Y'~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYV' 

ANKARA RADYOSU 

SALI - 4 /7/939 

12.30 Program 
12.35 Türk müzigi 1 - .. · 

- Kürdilihicazkar peşrevi. ~ -
ta~i ~ ~ürdilihicazkar Şarkı :.S 
mın gıbı. 3 - . • .... - Ku 
lıicazkar Şarkı - Çılgınca se~i~· ; 
. . . . ... - Kemençe taksım•· 
Faize - Şetaraban şarkı - 6' 
vuslat içilsin. 6 - Şemsettin ZiY' 
Şetaraban şarkı-Ey gonC"a açıl ı 
kını sür. 7 - ...•.•. - saı 
maisi. 

13.00 Memleket saat ayarı, ııi 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14 Müzik (Karışık P 
ram - Pi.) 

19.00 Prcgram . 
19 .05 Müzik ( Szymanows\c' 

Varyasyonlu Tema - Pi.) 
19.15 Türk . müziği (Karışık P 

ram) 
19 45 Türk müziği {Halk tür~ 

ri ve oyun havaları) 

20.00 Memleket saat ayarı, ııJ 
ve meteoroloji haberleri. 

20.J5 Türk Muıiği (Klasik P 
ram) Ankara Radyosu Köme He1 

20.55 Konuşma ( Türk Kıış11 

4000 kilometrelik memleket turll 
çıkan tayyarecilerimizin ihtisaslar• 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.10 Orkestra programınıll 

dimi . 
2~ .45 Müzik (Radyo OrkeS1 

- Şef : Hasan Ferid AlnarJ Mos 
Senfor.i sol minür Debussy : K• 
süiti. 

22.:30 Müzik (C pcra aryalar 
Pi. ) 

23.00 Son ajans habcaılcri, Z• 
esham tahvilal, kambiyo - ıı 
borsası (fiyat) 

23.20 Müzik (Cr.zband) ['.I) 

23.55- 2·t Yarınki progranı 

rasyon tayyareleri de 340 kilometre 
giden iyi ve sağlam tayyarelerdir. 

ya harp sanayiin~ lüz~mlu olan bü· ,-----------------------------------------------------------~ 
tün ilk maddelen harıçten almağa 

Şüphe yok ki, ltatyan Generali 
Duşe'nin nazariyesine göre, bu hava 
kuvvetleri yüksek kumanda heyetin· 
ce harbin birinci dakikasından iti
baren kütle halinde taarruza geçe. 
rek düşmanın istihsal merkezlerini 
ve şehirlerinin halkını bombalar 
altında imha etmek seferberliğine 

mani olmak ve maneviyatını alt, 
üst ctmcğe memur edilmiştir: 

Donanmada, Fransız donanma· 
sım geçmek hedefini güden Duçe 

tarafından mütemadiyeu takviye e· 
dilmektedir. Bu uA-urda her yıl mil 
yarlar harcarııyor. 

Şu aaatta İtalyan donanması yü 
ze yakın deniz altı gemisi ile 
490,000 ton hacminde harp gemi· 
sinden mürekkeptir. Fakat tatbik sa 
haı111nda bulunan proğram 1942 yı 
lından evvel ltalyaya 35,000 tonluk 
dört zırhlı aglebiihtimal 120 deni 
zalh gemisi verecektir. 

Bu suretle daha sulh zemanında 
Duçcnin elinde müd~iş vasıtalar top 

mecburdur : Demir, kömür, petrol 
muhtelif madenler, mensucat fibri 
kauçuk iloh.. Binaenaleyh deniz· 
den serbestçe istifade edemediği tak 
tirde hiç birşeyi; ne top. Ne tayya 

A 
N , 
N 
E 

Kadın anne olduğu zam~n 
hakiki manasını bulur. Ka
dın hangi ırktan hangi me 
deni vct seviyesinden olursa 
olsun her anne, oldukça et 
rafında~ilerden bir kademe 

ıe ne zırhlı imaline imkan yoktur. k ı B k ı k d f d yü se ir, u yü se iş en i ne sin e 
Hiç bir şey satın almasınada imkan ve etrafın telakkisinde yeni anda 
yoktur. 

f talyanın biricik serveti, halkının 
kanaatkarlığıdır. Bu halk hakikatan 
çok çalışıp, azla kanaat edır. Fakat 
diktatörlükle idare eden bir hüku 

kendini gösterir. Tarihin her devrin· 
de kısır kadınlar cemiyet tarafından 
reddedilmiştir. E~ki milletltr kısır 
kadınlaıdan evinin reisi olmak hakkı. 
nı almış bir kocaya tek kadın tanı · 

met için bu menbaı muayyen bir bu yan ilerlemiş cemiyetler bile kısır 
dud haricine çıkarak kullnmak ihti. kadınların üzerine ikinci bir izniva· 
yauızlık olur. Halbuki bugün, bu b k"ld k 

l 1 
ca, şu veya u şt ı e arar ver· 

muayyen hududa yaklaşı mış o sa . 1 d. 
k

. mış er ır. 
gere tır. 

1 , ·. . . . . f Çocuk doğurduğu zaman kadın 
Talımlı ılıtıyat kuvvetlen- tal • h .h tt t •· t d"I · ı · s· k k er cı e e es ı e ı mış ır. ırço 

yanın 6- 7 milyon ihtiyat uvvetine milletler anne oları kadını sade aile 

Tatlı Yükler 
daha yüksek bir içtimai seviyede 
saymişlardır. Kocalar kadır.larını an· 

rıe olduğu zaman daha fazla sevmez
ler mi? hatta biraz resaneti sarsılan 
bir aile yuvasına bir çocuk sesi ka· 

rışınca onu her vakitkindcn daha 
sağlam daha zinde bir ha!e koymaz 
mı? 

Analık duygusunun sade insan

larda Jeğil, en basit hayvan sınıfın
da bile ne kadar keskin ne kadar 
kudretli bir his olduğunu hepimiz 
biliriz. Yuvasına saldıran kendisin· 
d~n belki yiiz defa büyük bir 
düşmanın karşısında yavrularını ko 
rumak için hayatını feda eden mini 
mini kuşun hikayesi ilahi ana mef
humunun en kudretli bir sembolü
dür. 

Bir gün, evinde fazla bit otorite 

istemekte çok ileri giden bir genç 
Türk kadınile konuşuyordum. Hak· 
sız olalugunu anlatmak İçin bir hay 
li gayret sarfettikten sonra: 

- Nihayet, dedim, bu kadar 
fazla nüfusu ne hakla istiyorsunuz. 
çok basit cevap: 

- Çünki ben anneyim. 

itiraf edeyim ki bu söze hala 
bir karşıklık bulamıyorum. 

Kadın anne olımca hcrşey onun 
için ayrı bir zevk oluyor. Anneliğin 
en azaplı dakikaları bile onda en 
tatlı hatıralar bırakır. Anne, bugünle 
yarın arasında beşeriyetin tek vası
tasıdır. Anne olmasaydı biz olmaz · 

dık diye herkesin söylediği bir haki
kah tekı ar etmiyeceğim, Fakat ken · 
di kendime şunu sormaktan da ken · 
dimi alamıyorum: Annemiz olma 

saydı biz ne olurduk? 
Anaların en büyük zevki Y' 

!arının yakımnrla olmaktır. OoıJ. 
rına basmaktan duyduğu tadı hı 
şeyde bulamaz. Bu duygu düoY' 
birbirinden ne ka~ar uzak diY' 
da birbirlerini hiç görmeınİŞ 
birbirlerinden haber alamamış ~ 
!arın bir hareketile ne kadar iY' 
de ediliyor. işine giden Afrikıtlı I 
kadm, cenubi Amerikanın Hint. 
dını, büyük Okyanusun sahille~' 
oturan Japon kadını ve bize ~ır 
duyuracak kadar yak.ndaki ıJ 
kadını hemı!n tıpkı bir mahir 
sörün tarifile ayni hareketi ~~ 
atlirilmiş gibi çocuklarını sır 1 
taşıyorlar. Bu güzel yükler, bıJı
yükler bütün bir ömrünü ya\'rıJ 

d. etC 
veren ananın ezelden ebe ıY d 
dar yer yüzünün her yerinde 
şabiledek canlı abidclcrdir· ' 
abideler bilşlca harıgi beşeri Jfl 

ka nasip olmuştur?. 

sahip oldu~una hiç şüphe yoktur • değil hatta cemiyttin bütün safhalar 
Fakat bu kuvvetleri techiz ve teslih rında ilstün tutmuşlar. Birçok cemi· 
edip edemiyec~ği şüph~~i~ir • ~e yetler erkek çocuk annelerine ayrı 
olursa olsun muhakkak gorulen bır bir mevki ayırmı~lar. Erkek anaları· 
şey var!'a o dM, böyle btr seferber· 

b k • , ________ _..., .. _. .... mm ... 11::11:::;;::z::~~--... ııı.IİIİİİ-.illlliııi.-.·riİıliliıMlıı._..-._.,._,ı..-ı.-ımil.-:••--**ICJı' .. -..••5*l ... .aa,.__.~ ... ...-....... .-..-....... .ss-f'--
ligin çok •tır olacağı ve üyü güç 
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Diyarbakır Hal
kevinde çalışma 

İzmirde 939 
Tütün rekoltesi 

---------------------"""'!"'-------------------------~----

alif aksın nutku 
etrafında 

Londra : 3 - a. a. - Lord Ha
f aksın nutku hakkında tefsirlerde 
ulunan Times gazetesi ezcümle 
öyle yazmaktadır : 

.. Büyük harptenberi bir nutkun 
atbuat tarafından bu kadar kuv· 
etli bir ittifakla kabul edilmesi 
lk defa olarak görülüyor . Bu hal 
ngiliz milletinin , katlandığı bütün 
edakarlıklara rağmen, hükumetçe 
irişilen taahhütlerin ifası hususunda 
e kadar azimkar davrandığını gös 
eriyor. Çünkü mevzuu bahsolan 
antzig'deki hürrivetler dğil Po· 
onyarın ve daha bazı devl~tleri~ 

• stiklalidir . Hitlerin Dantzıgdekı 
emelleri ırki değil Sevkulceyşidir . 
Almanya bir ihtilafa sebe.biy~t .v:r· 
rnediği takdirde ortayr bır ıhtılaf 
çıkmayacağı bütün alakad3r dev· 
letlerce malumdur. 

Almanya İngiltere milletinin Av
rupayı askeri tahakkümü allına al
mağa teşebbüs edecek olan her 
devlet mukavemet etmek için tek 
bir adam gibi silaha sarılacağını 

bilmelidir . 

Uzak şarkda harp 

Tokyo: 3 -a.a.- Kuangtung 
ordusunun psinkingde neşredilen bir 1 

tebliğinde japon ordusunun hala neh 
1 ri bölgesinde dün Mogol kıtaatına 

karşı muharebeye giriştiği bildirilmek J 

tedir. 

• 

ispanyada asker 
Ter his ediliyor 

300.000 
Terhis 

kişi daha 
edildi 

Madrid : 3 a.a. - Dün neşredi 
len bir kararname ile harp esnasında 
silah altına alınan munzam İspanyol 
deniz kuvvetleri terhis edilmekte. 

dir. Sivil hayata iade edilen ispan· 
yol askerlerinin adedi şimdiye kadar 
300.000 kişiyi bulmuştur. 

Diğer cihetten Bilbao cephesinde 
siyah oklar,, fırkasına kumanda et· 
miş olan ltalyan generali Piazzoni 
de temelli olarak İtalya'ya dönmek 
üzere Barselon'dan hareket etmiştir. 

Resitza civarında 
vuku bulan seylap 

Moskova : 3 -a.a.- Tas ajansı bil 
diriyor : 

Sovyet hükumeti Rossitza neh
rinin taşması üzerine felakete uğrı 
yan halka yardım için 100 bin leva 
teberru etmiştir. 

Fransız cumhur reisi 

Paris : 3 -a.a. - Cumhur reısı 

ı 
1 

Köycülük Komitesinin 
takdire şayan faaliyet 

Diyarbakır: 3 - Şehrimiz Hal· 
kevi Köycülük Komitesi çok İsa· 
betli bir çalışma tarzı takibctmek· 
tedir. Komite köylülerimiz arasında 
yurt bilgisi ve Lehçe müsabaka· 
lan yapmıştır. 

Köycülük komitesi dün de top
lanarak Lehçe müsabakasında ka
zanan Mermer köylü Reşit Kayaya 
1 Öküz, AbduHah Sağıra 1 inek 
ve yurt bilgisi müsabakasında ka
zanmış olan Tilalo köylü Ahmet 
Avşara 1 Öküz, Kadıköylü Hasan 
Yeniye 1 Tosun, Tilalo köylü Ha· 
mit Çelebiye 1 Koç, Yusuf Orduya 
1 dişi Koyun mükafat verilmiştir . 
Köy okuma odasında okuma ve 
yazma öğrenip de müsab"aka imti
hanında kazanan 14 ~işi de ka· 
lem, defter mükafatı almı~lardır . 
Bunlara ayrıca elbis~ yapılmak üze· 
re ölçüleri de aldırılmıştır. 

BALIKESIRDE 

Altın dolu gaz 
tenekeleri 

Balıkesir : ( Türkdili ) - Ruşen 
Koç ve İbrahim Kaymakçı adında 
iki kişi Vilayete müracaat ederek 

1 Karaoğlan mahallesindeki Merkez 
Kumandanlığının durduğu binanın 
bahçesinde iki gaz tenekesi altın 
bulunduğunu bildirmişler ve hafri
yat yapmak için müsaade istemiş 
lerdir . B. Lebrun ve maiyeti mont Pallier- l 

den dönmüşlerdir. cumhur reisi is· j 
tcısyonda B. dalad\er tarafından kar 
şılanmıştır. 1 

1 

Mahsul bu yıl az 
fakat çok nefis 

İzmir : 3 - 939 yılı eğe tütün 
rekoltesi üzerinde ilk tahminlere 
göre, Aydında 200,000 Çinede 
500,000 kilo tütün mahsulü alı

nacağı ümid olunuyor. Aydının di 
ğer yerlerinde vaziyet henüz belli 
degildir. Muğlada tütün mahsulü 
nün vaziyeti ğayet iyi ve hastalıksız 

dır. rekolte beş milyon kilo tah 
min edilmektedir. Akhisarda da tü 
tün mahsulünde bu yıl hastalık 
yoktur. Ekim geçen seneye nisbeten 
yüzde kırk azdır, fzmir vilayetine re 
kolte on milyon kilo tahmin olun 
maktadır. Haber alındığına göre, 
lngiltere bu yıl memlc:ketimizden on 
milyon kilo kadar tütüne.len mübaye 
edecekdir. 

Bay Çemberlayn 
çok mühim bir 
nutuk söyledi 

- Birinci sahifeden artan -

Kral, herkesi , vatanın emniye· 
tini temine hadim olduğunu vicda
nında hissetmek le bu fedakarlık
larının mükafatlarını görmekte ol
duklarını da ayrıca tebarüz ettir
miştir. Kral nihayet yeni vücuda 
getirilen Milis'i bahis mevzuu etmiş 
ve genç efradın girdikleri servislerin 1 

yüksek ananelerine layık oldukla
larmdan şüphe etm ~ diğini de bil. 
~ird~k~en sonra mesajını şöyle bi 
tırmıştır : 

" Bugün slkletlmlzl teraziye 
koyacağtz ,, 

Almanya Danzig' e l Değerli bir hareket ! 
harekete geçerse Bir yurddaş bulduğu 

Kendilerine lazım gelen kanuni 
müsaade verilmiştir . İki günden
beri bu bina bahçesinde memur
ların nazareti altında müracaat 
edenler tarafından kazı yapılmak

tadır. Dört amelenin çalışmakta ol
duğu bahçeden bir hayli toprak 
kaldırılmıştır . 

" - Hepiniz biliyorsunuz k; , 
bizim müdafaa kuvvetlerimiz bir 
harp yaratmak için değil fakat su(. 
hu muhafaza etmek içindir . Mıllet 
!erin hep birlikte arkadaşça ve 
ahenktar bir tarzda yaşamayı öğ
ren~ceklerine ümidimiz vardır . Ma · 
mafih memleketimizin emniyetini tc· I 
min için hiç bir şeyi ihmal etme
meğe azmetmiş bulunuyoruz . Milli 
hizmet gönüllüleri bu esere , mcd
yurmşükranı olduğumuz bir tarzda 

- Biriuci sahifeden artan 

Maren gazetesi diyor ki: 
"Bir kere daha hatırlatalım ki, 

Danzig statüsünde vukua gelecek 
her hangi bir değişiklik Fransa ve 
lngilterenin Polonyaya karşı olan 
tanı garantileri makanizmasını hare. 
kete getirecektir. Bu harekete gelme, 
Danzig statüsünde gerek hariçten si
lah kuvvetiyle gerek dahilden tek 
laraCJı bir karar veya kurnazlık vıı
~~a gelebilecek ve her tiirlü tahavvül 1 
ıçın mureberdJr. 

900 lirayı götürüp 
polise teslim etti 

Henüz dt:fine hissini verecek 
bir şey görülmemekle beraber mü· 
racaat sahipleri kendilerinden emin 1 

bulunmakta ve iki teneke altının 

çıkacağını kuvvetle iddia etmekte
dirler . 

1 ı yardım etmektedir. ı 
Mersin: 3 - Dün şehrimizde bir Ha tayda iktisadi ı Kralın mesajını ~kudukta~ son· 

yurddaşın göğsüııü kabartacak yük · f ra, . Başvekil B. Çemberlayn bir kaç \ 
sek bir doğruluğa şahit olmakla se· z a e r ı kelıme daha söyliyeceğini bildirmiş ' 
viniyoruz. - Birinci sahifeden artan - ve aynen şu sözleri söylemiştir : 

Vilayet makamı odacılarından j . " - Kritik ve tehlikeli bir de-
Mehmet Sameri vali vekilimiz siga- Hatay vilavet!, merkezi Antakya ol- 1 vırde yaşıyoruz Biz sulh se b' 

mak üzere Jskenderun, Reyhaniye, ill t" F k · ven ır 
r~ aldırmak için çarşıya gönderiyor, ı Kırıkhan ve Ordu kazalarından te~ek- · m e ız. a at yaniı.ş anlaşılmasın 
Mehmet Samer o-idip sıg· areyi alı· 1 kül etmektedir. ve lüzumu hissedilirse ge k 

Sü 1 1 • 1 b. , re rprızıerde uzak kalmak ç n.. yor, tam dönerken önünde yere düş· Kars : 3 a a. Bugün Hatayın .ız_e ka1~1 olsun ' gerek İstiklalle· 
Devlet idaresi, her şeyi göz önün müş bir portfoy görüyor, yerden j ana vatana ilhakı dolayısile şehrimiz. rını garanti ettiklerimize karşı olsun 

de tutmak demektir. Eğer dünkü kaldırıyor. 1 de bü)1iik bir şenlik yapılmıştır. '.Ha ı yapılac;,k tecavüze mukavetmet · · 
b .. t". .k ıçm nazırlar meclisinde Danzig'de bir hü Bu çanta ellilik, onluk liralarla f tayın ne demek olduğunu takdir eden hu un sı letiınizi teraziye kovrnağa 

kümet darbesi yapılacak imiş gibi doludur. Etrafına bakınıyor sahibini doğu bölgesinin en doğusunda ki azır olmadığımız sanılma~ın.' 
düşünülere-k bu vaziyetle alakadar arıyor bulamıyor. Derhal para dolu Kars ili halkı, bu milli muvııffaki- . ~ondra : 3 - a. a. - l ııgiltere 
lüzu-nlu bütün tedbirler tasvip edil· çantayı götürüp emniyet müdürlü yeti bugün pek coşkun bir sevinç ~~.rıh~.nde dilk defa olarak Kıal "Dör. ı 
di ise, bu, böyle bir ihtimalin mu- ğüne teslim ediyor. içinde kutlulamış ve bu vesile ile ~ncu or u,, yu teftiş etmiştir . in· 
hakkak surette olacağı demek değil- Çantada dokuz yüz lira vardır. ruhunun şad olmasını dilediği bü gıltere ~r~llığının her tarafından 
dir. Fakat her halde bizleri her tür Bir saat sonra heyecan içerisinde yük atasının adını anarak milleti için gelen mıllı servis gönüllülerinden 
lü sürprizden uzak tutmak gayesini parasını gaybeden müdürlüğe mü · her fedakarlığı gözüne alan milli şe . 20 bin kadın ve erkek Hydepark'da 
istihdaf eylemektedir. racaat ediyor, dert yanıyor. Emni fımi z lnönüye ve mukaddes ordu- toplandıktan sonra hükümdarların j 

d.. k b' hk'k tt muza sarsılmaz ba;c..lılıklarını ve sev. ve valide Kraliçe Maryn'nin önu· n-Alınan kararların heyeti umumi· yet mü urü ısa ır ta ı ·a an o d . 
1 

k 
b h ı sonra bulunan çantanın sahibi oldu· gilerini bir defa daha teyid eylemiş en geçmış er, alabalık bir halk 

Yesi ile emniyet sistemi tam ir a - tir. kütlesi tarafından alkışlanmışlardır. 
ded' B • · ı· t l kt d gw una inandığı adama çantasını, pa-

ır. u gız ı tu u ma a !(,,, Artivin : 3 a.a. - Hatayın ana Gönüllüler büyük bir intizamla 
rasını teslim ediyor. 

Polonya'nm yam başında vatana kavuşmasi dün burada, halk· geçerken Kral kırk dakjka esas 

J evi önünde ve bütün halkın iştirakile vaziyetinde durmuştur . 
our gazetesi şöyle yatıyor: G k t t 'd L 

• yapılan büyük bir törenle kutlandı. eçen ı aa arasın a ondra " Al ı d ki "Danzfg muhakkak Almanya ya 
man arın hudu u aştı arı dönecek ,. İstikl.il marşı ile açılan bu törende fırkasının 180 tanktan mürekkep 

d.ak.ikayı .tayin etmek Polonya'ya t" ı·· k l b"lh d'k 
söz söyleyen hatipler bu milli dava- mo or u o u ı aslia nazarı ı -aıltır. Bu dakikada ise Fransa ve İn- Oanzig : 3 a.a. - Tieteonof,da kati celhetmiştir . 

g'lt · mızın geçirdiği çetin safhaları ve ı ere ıstişareye bile lüzum görme- bir nasyonal sosyalist tezahüründe ı 
den derhal ot t"k b" .. bugün elde edilmiş olan neticenin miştir. 
k oma ı surette utun nutl~k söyliyen B. F orster. ezcümle 

uvvetleriyle p 1 , • b büyük deterini aıılatmışlardır. Ankara : 3 (Telefonla) - Uüyük 
d 

0 onya nın yanı aşın şöyle demiştir : d f k k 
a bulunacaklardır.,, Btı vesile ile kalpleri bir: e a Mille~ Meclisinin Hatay teş ilat a· 1 

E k " - Danzig'in Alman halkı, daha ebedi şefe teveccüh eden Ar· nununu cuma günü müzakereden son 
po gazetesi diyor ki : • h d · · 1 ) 

D.mzig in Ray a önmesı ıç n, ma · tivin halki cumhur reisimiz milli şd ra yaz tatili yapması çok muh-
ı ·· .. Baıı Alınan mahfilleri halta lariyle ve kanı • ile lüzumlu bütün lnönüye bağlılıg~ mı, Refik s.~ydam, temeldir. 

l un 3 abab dah· F ' A k 3 (T 1 f 1 ) E nin Poı . 1 ransa ve İng;ltere fedakarlıklar yapmağa hazırdır. Dan hükumetine sonsuz şükranlarını ifa· n ara : e e ona - m-
le etıniyoc:··~lva. Y~rdım için mu ... aln - zig halkırıı hiç bir şey korkutmıyacı>k de cylemişlerdır. . niyen umum müdürü Bay Şükrü 
B. Hıtlcr. ~ir ~ını sanıyorlardı. Fakat tır. Polonyalılar Donzig'de gümrük Bu merasimi ınliteakip, halkevı Sökmensüer'in Hatay valiliğine ta 

1 kk k uvvet darbesi · kontrolörlerinin adedini daha ziyade bahçesinde milli oyunlar oynanmış yini tahakkuk etmiştir. Bay Şükrij 
ld a surette d nın mu- J 1 B 
meller iizerind boğ~.racağı aksüla fazlalaştirabilirler. Bu ancak Danzig' pehlivan güreş eri yapı mış. u su- Hatay teşkilat kanununun kabu. 

. e tıgurı her hal ar. in Alrnanyaya dönmesini çabuklaş· retle /\rlivin halkı bıı ıncsul hadise. lun<lı rı :-ıunra Hutcıyd lıarekcl cde-
~---~~.__~~~~.2.!..:..1.....:::....~=ı..:~~::..:.:.:.::.:..-!..:~_;_.ı_,~.:.;J....J.. 

Asri sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

iki büyük şaheser birden 

1 - Marie Glory'nin 

Madclm çocuk istemiy 
Gönülleri açan ... Neşe saçan büyük komedisi 

2 - Fred Scott'un 

Servet Hırsızları 
A k Heyecan .... Müthi; maceralar fılmi 

ş .... 

Yaz tarifesi 
O~ tm<'.n ve Talebelere 20 kun 

Balkon 25 kuruş gre 1 O kun 
Duhuliye 15 " " . ,.,".. " 

D
. KAT . _ Sinema dahili Vantılatorler ve hLJsusi tertibat 
IK . · 1 · ·ı kt d. serın eştırı me e ır 

Asri 250 
Telefon 

10818 - -
1 

E B .. ük f ilmleri Göstermekle Halkımızın 
Yalnız n uy · x. ç ı 

Y Aii~TKTatmStiNEMA 
BU AKŞAM 

Alman 
Stnemacıh~mın En MUmtaz Şahsiyeti 

Harvey Lilian 
Tarafından calibi dikkat tarzd~ y_aıa · 
tılan ve bir Balet .Artistinin hıssı ve 

Romantik hayatını tasvir eden 

KiRiK 
ZAMBAK 

Almanca Sözlü Büyük Ve Muhl~şeın 
U F A Fllmlnl Takdim f.c.lıyoı 

Vıyananın Baş döndürücü Valsları ve 
nefis Musıkisıle Süslenmiş bulunan bu 

çok güzel film cidden şayanı Tavsiyedir 
iLAVETEN : Ekler Jurnal,de 

G t G b 'nın Ameri·· re a ar o kaya muva-
salatı v e s a i r e .. · 

Masa~zı Erken Jşğ;TE~d~i~n~iz~l0~9~9~4~~==========; 

yeni çıkan kanur. ve nizamla 

Orman İşletme Talimatna 

_ Dünden artan -
. ,., . rli. i muhtelif eşhas veya ticarelhanelerd 

İşletme revır amı . ~ I v ticari teklif mektuplarında t 
f llar ıçın a acagı 

evsa ve çapta ma . . d 1 neticelenmiş ihale fiatından 
1 f. b kt tarıhın en evve ' 
en ıat, u me up U Müdürlügv ün muvafakatile n 

kd' d bunu mum . . 
sek olduğu ta ır e bTr ihale fiatından dun tekhfl 
kate alarak kooturatla ~~tış yapa 1 1 · 

dikkate alınmaz red ed.ılır.. kt larla veya konturatla yapılan 
Ancak bu suretle tıcarı me up . .. . 

. • .. • 
1 
.•• mutad olan tıcarı tem matı almakla mü 

da ışletme revır amır ıgı 
ler. (SON) 

Müdafaa Mükellefiy 
Kanunu 

Milli 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:7 

Nt>şıi tarihi:l6 

Birinci fasıl 
Umumi hükü.mler 

• ya kısmi seferberlik halinde ve fevk 
M dd 1 - Umumı ve • ··ı . 

a e b rk hazırlıkları ile kıt aların tecemmu er 1 

lcrde yapılacak sefer ~r 1 
d'! rniyen bütün askeri ihtiyaçları ve 

ı }Ad 1 la temın e ıe a e a e vası a ar . d . · de vermeğe veya yapmağa 
leri bu kanunun hükümlerı aıresın 

borçludur. . T"" k topraklarının tamamı veya bir 
Bu mükellefiyetlerın ur_ manı icra Vekilleri Heyet i ta 

. d b lanacagı za • 
rın e yapılma~aMil;iş Müdafaa mükellefiyetinin halkın kabiliyet 

Madde 2 . ütenasib olarak tatbikı şarttır. 
cud membaları ıle m 

6
• dan yukarı v-e malül ve sıhh 

d ğı ) yaşın 
15 yaşın an aşa ' ocuğu olan ve gebe bulunan kadın 

olanlarla bak101a muhtaç ç 
.. k .. ..b. tutulmazlar. . 

rnu ellebyete ta 1 k da yazılı istisnalardan başka venle 
M dd 3 - Bu anun . . .. 

a e 1. t için sahibine değerınce tazmınal vcı ılı 
veya . 1 her ıızme .. f. . 

) apı an B kanunun koyduğu mukelle ıyetın tatbıkı 
Madde 4 - u . · · 

s I" h' . ak cibeti askerıyeye aıJJır. 
a aTıyet.ı a~ct ·ıeo mükellefiyetirı mahiyetine ve mahal ve za 

atbıkı ıs em • 
b IAh' t ·ı n hangi askerı makamlar tarafından kullanılac re u sa a ıye 

nanıe ile tc.,bil olunur. 
- - (Sonu Var) 958J 



Adana Borsası Muameleleri 
# --PAMUK ve KOZA - - - -

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az gn çok 

K. s. K. s. Kilo 
,oza . 

Piyasa parlafl • Piyasa temizi • . 

Klevland 39 1 4612 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
~ 

Çl~IT 

Yerli .. Yemlik,. 

" "Tohumluk,. 4,50 
. 

5.50 
- ~-

HUBUBAT 
Hu~day Kıbns 3,20 3,65 - 1 

• Yerli 2,75 - 375 
-

• M~ntane 

Arpa 3,~7 3.65 
f'asulya -

Yulaf -
3 

Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 .. -

UN --
Dört yıldız Salih 

... üç • • :E .&: Dört yıldız Doğruluk «I 
~ ı.:: üç .a c:: • • 
o - Simit == ti ,, 

::ıc: > Dört yıldız Cumhuriyet ::s 
tN (,; 

üç r-.. .. ,, 
Simit .. 

Liverpol TeJgrafları Kambiyo ve Para 
31 7 I 1938 iş Baukasından alınmışbr. 

Pt>ne Santim 

Hazır 5 52 Liret 1--
Vadeli 1. 4 96 Rayişmark 

Frank (Fransız ) 3"' 35 -4- 59-Vadeli il. Sterlin ( ingiliz) 5_ 92 
Hind hazır 4136 Dolar ( Amerika ) ~,~ 
Nev~ork 9 35 ı-Frank ( isvi~re) 00 00 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyeye ait Kanaradaki büfe ihale tarihinden itibaren 31 Ma. 

yıs. 942 tarihine kadar icara verilmek üzere şartnamesi mucibinb~ açık 
arttırmaya konulmu:tur. 

2 - lhalrsi 20 - 7 - 939 perşembe günü saat onda Belediye da. 
imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Büfrnin 31. Mayıs. 942 tarihine kadar olan icar müddeti için 
muhammen icar b~deli yüz lira olup muvakkat teminatı yedi buçuk lira· 
dır. • 

4 - istekliler yatırmış oldukları teminatı para makbuzlarile birlikte 
ihale günü daimi encümenP- ve şartnameyi görmek isteyenler her gün 
Belediye muhasebesine müracaatları ilin olunur.4-8- 12-16 10816 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul , 
1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 " 
1000 • ~.000 " 

8 " 500 .. 4.000 .. 
16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 

" 50 
" 

4.750 • 
250 • 25 " 

6.250 • 
435 32.000 

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

1 

-ı 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapR>ıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 

2·-6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. 

Südün kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiya-tı ehvendir. 

·. - , 

, 

Seyhan vi1ayeti~den 

Hususi muhesebe merke 
kuk ve tahsil şubesinde mün 

' lık ( 40 ) kırk lira ücretli y 
sildarlığı için 6 - 7 - 93 
şa!llba günü saat ( 11 ) de 
baka imtihanı yapılacaktır • 

Orta mektep mezunu ve 
derece tahsil görmüş ve ask 
bitirmiş olan isteklilerin ist 
müracaııt etmeleri ve muay 
kıtta vilayet umumi meclis 
da hazır bulunmaları ilin ol 

Elektrik 
~ ...... Ad J.na Mersin ve ha valisi Aca~tası 

Her türlü Elektrik ve 

tesisatı, Elektrik malzemesi, 
V e Eld;.trik aldlcri tamiratı 
ram Ampulleri, Ganz fabri 
nıulatı Adana Acentalığı . 

A danada hükumet caddesinde 

Umer Başeğmez ticarethanesi 74 

Eski OrozJi~ak karşısı 
1 .. 736 

( 

. - ' \. .... 

l TlıRXIY! 

ZIR~ANKASt 

• 

1 --------ı 
i Acıderedeki içme M 

den suyu açıldı 
. 

Her gün Misis Acı dere istasyon .. 
tren gider gelir uç 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucu 
9-10 10785 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
ı Kaplıcası faaliyete g ___________________ ,,. 

Satlık Fabrika 
., 

Türksözü ı Banyo - Lokanta - Gazino -
Çiftehan kaplıcalarına gitmek 
trenlerde yüzde 50 tenzilat ya 

• 
Reyhaniyede Ağrı Caddesinde 

satılık fabrika. İki motör, biri 28 at 
ve diğeri 15 at kuvvetlerinde, iki 
taş birisi un ve diğeri bulgur için. 

Bir buz makinası bütün ihtiza 
larile. 

iki çırçır: 
Arazi 500 m. murabba, bina 

sı ile beraber. 
Arzu eden Rcyhaniyede Jak 

Flokosa müaacaat edebilir. 
1 g. aş. 3-~.J 10801 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeni otel civarında 

Tahsin eczahanedir 

YENi MtJSTE'CIR iDARESiNDE 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemmel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni miistcciı i 

Hilmi Kuşçu 

Gündelik siyasi gazete 
---- -·-

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

l -Dış memleketler içın Abon c 
bedeli değişmc1 yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra-

caat crlilmclidir. 

Doğum ve Çocuk 
bakım evi baştabipli
ğinden : 

Müesstsemizin 939 mali yılı er. 
zak ve mahrukat ihtiyacı açık ek · 

ı siltmeye konulmuş isedt:istekli çık 
ı madığından pazarlıkla müba1aasına 

karar verilmiştir. 
1217/939 çarşamba ·günü saat 

on da sıhhat müdürlüğünde pazar 
lık yapılacaktır. lstt-klilerin müra· 
caatları 2-5- 8-11 10814 

Hizmetçi aranıyor 

Evde çalışmak üzere bir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . İste· 

1 
yenler idarehancmize müracaat 
etsinler . C. 

is•z;:c ~ı;g...,. ~ =-

Muhakkak ·ziyaret ediniz 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICAS 

Radyo aktüvitesi bütün dünya K:iplıcalar 
Yüksek zengin bit tabiat hazinesi 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulma 

Birkaç gününüzü burada g~çi 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalac 

lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

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

yatak Ocr 

, Büyük istifadeler görecek, memnun kalaca 

1 

Çiftehan t; aphcasını bug·· 
haliyle bir kere görünü 

10631 37 

Umumi neşriyat mü 

Macid Güçl 
Adana Türkıöıü ma 


