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SAHiP ve RAŞMUHARRIRı 

Kuruluı Tarihi 

Kanunusani - 1924 

••• Çarşaınba 

5 Temmuz 939 
Onbcşinci Yıl - Savı: 1173 

5 Kuruş 
ADANA:-- Telefon : 31s- GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

Erzincan - Erzurum Hattımız Bitmek •• uzere • 
A· v r u p a ' d a k i hava 

Almanyanın Danzig üstüne hare
ketde bulunacağı zannedilmiyor 

Avrupa gazetelerinin şayanı dikkat mütaleaları 

Paris : 4 (a.a) - Kırat altını:ı 
Corc'un dünkü rne~"ajından bahseden 
bourgues, petit Parisien gazetesinde 
diyor ki: 

Bu kadar mufahham bir şahsiyet 
tarafından söylenen ve lngilterenin 
en mümtaz devlet adamlarının ihtar· 
larından sonra gelen bu sözler ulvi 
bir kıymeti haizdir. 

Kralın mesajını, milletin ganüllü· 
lerint' tahsis edilen askeri şenlikler 
münasebetile okutmuş olması, mesa
jın kıymet ve şumulünü bir kat da· 
ha yükseltmektedir ve Çemberlayn'in 
de söyledi~i gibi, mesela Almanya 
Danzig'e tecıwüz ettiği takdirde in· 
gilterenin bütün ağırlığı terazinin ke· 
fe ine yüklenmiş olacaktır. Bu vıızi· 
yet Berlin'de takdir edilecektir. 

Oormesson, Figaro gazetesinde, 
serbest şehir statüsüne göre, dış iş· 
terinin Polonya hükumeti tarafından 
sevk ve idaresini temin eden hükfim· 
lere muhalif olmamak şarlilc, Danzig 
idaresinin senatoya ait oldu~unu ha
lırlatarak Fransa ve lngıltcrcdcn 

hattı hareketlerini .senatoya bildirme· 
!erini istiyor ve diyor ki: 

A vrupada barı~ veya savaşın bel· 
ki de 22 Danziglinin şuuruna bağlı 
bulunduğunun her larafta bilinmesi 
muvafık olur. 

Bu 22 ki~in : n buna ciddi bir su· 
rette kani bulunmaları daha aı fay
dalı olmıyacaktır. 

Umumiyet itibarile gazeteler Al
manyanın Danzig üzerine hemen bir 
harekette bulunacağını zannetmiyor
lar. 

Jour gazetesi diyor ki: 
Hitler'in Königsberg'e 25 Ağus

tos için haber verilen muvasalatı 
Alman a5keri şeflerinin mümkün ol· 
duğu kadar uzun ve yıpratıcı bir 
şekle koymak arzusunda bulundukla 

rı buhranın belki de en had dakika· 

sını teşkil edecektir. ı 
Populıire gazetesinde Blum ya· 

zıyor: 1 
Dün ve evvelki gün tamir ve 

telafisi imkansız hiç hir şey cereyan 

etmemiş olduğuna göre, kendini ta· 

bii bir nikbinliğe kaptıran efkarı 

umumiyeler sademeden sonra bir 

yatışma hissedecekler ve sonra di· 
ğer bulutlar toplandıkça elektrik te· 
vettürü yeniden artacaktır: 

Göring'in bir seyahatı? Göring' 
in, Führerin nutkuna , ekaddüm e 

den bir. nutku? Bu rejimin Hitler 
kati kararını verince, belki de yaz 

sonuna kadar devam etmesini bek 

temelidir. Sinirlerimizi bozmıyalım. 

Sükunun, nefsine hakim olmanın ve 

azmin birleşmesile diktatörleri me 

şum yokuşta durdurmak mümkün o· 
lacağıoı tekrar edelim. 

EXcelsior gazetesinden : 
Hitler, politikasını münih tecrü

besine istinat ~ttirmekle büyük bir 
psikoloji hatası yapıyor. Chamber· 
lein ve Daladier münih'e evv~ce bir 

kcrre gitmiş oldukları içindir ki bir 
kerre daha gilmiyeceklcrdir. 

FRANSA ALMANY A'Y A Mareşalimiz 
teftişlerde DON DiPLOMASi YOLU iLE 

VAZiYETiNi BilDiRDi lzıniı : 1 ( Telefonla ) - ~fare. 
~·ıl Fevi'İ Çakmak diin yanlarınd,ı 
Or}."cncr.ıl Fahreddin Alı.ty , Orgc· 
ueral ine-idin Çalışlar ve mai yel lcr i 
erkanı oldugu h.\lde, deniz t.ııit...rle 

Çeşmeye gelmişler ve Vdli • mevkı 
müst.ıhk~m kumandanı ve bir çok 
halk ıarafından ~ arşılanmışlar ve ııl· 

kışlanmıslardır . Maıcşaliıni·1. kıtaatı 

tertiş ettikten s0nra Urlaya geçmiş· 
!er ve halk tarafından hararetle al. 
k ışlanmışlardır . 

Bone 
sefiri 

ile 
uzun 

Alman yanın 
bir mülakat 

Paris 
yaptı 

P<ııris : 4 a. a. - Hariciye nıızııı 
Bonnet ile Paı isi eki Alman sefiri 
arasında yapılan mülakatı mevzuu· 
bahseden " Le Temps,. gazetesi di
Yor ki : 

"Bonnet Almanya hükumetine 
diplomasi yolile Fransanın vaziyetini 

sarahatle bildirmek için en müMsip 
zamanı intihap etmiştır. Fransa ak· 

dettiği itilaflar mucibince giriştiği 
l;ıahhütleri ifa etmeğc azmetmiş bu
lunmaktadır. lngilterenin vaziyeti de 
cıynidir. 

Bonnet'in sözleri beynelmılcl va
ziyetin inkişafları için büyük bir e· 

hemmiycti haiı ve geçen senenin 
sonunda imz~ edilen Fransız-Alman 
beyannamesiııin metnine ve ruhuna 

tarndınıle uygundur. Bu beyanname· 
de beynelmilel vaziyette ciddi bir 
gerginlik husule geldiği takdirde 

ıki . ~iikfımet arasında noktai na1.ar 
li1al tısı yapılması derpiş edildiği ha
tır ardadır. 

F' • Fransa hiikümeti, İngiltere gibi 
l\.ra~sanın da Danzig statükosıınu de
ısıştırmck üzere bir taraflı olarak 
Yapılacak b" t -
A , ır eşebbuse veya Şarki 

Hupa st t-k h a u osuna karşı yap.lacak 
~r hangi bir harekete müsameha 

gosterrniyece~· . 
hat 1 ısını Almanya sefirine 

ır atmag-ı 1 
rnıştir. su h için raydalı addet· 

Parist k" 
yelten h c 1 sefiri tardhndan ı "yfi· 
h-k. ar~rdctr d'I u umeıi p . c ı en Almdnya 
1 ransa •le 1 ·ı onyaya kar . ngı terenin Po· 
k • şı &'•rıştikl . 
atı ve sarih 1 erı taahhütlerin 

ahhütlerin hini ohduğundan ve bu ta· 
acette ta 

ya scf ırilc p<'k na1ik ııyni 1.amanıia 
pek kali bir ifade ile konuşmuş· 

t ıır. 

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

Moskova gö~üşmeleri 

Son teklifler Moskovada geçenki 
Gibi pek Fena Karşılanmadı 

Baltık devletleri kendilerine haber verilmeden 
verilecek garantiyi kabul clınemek te .• 

Hariçten şeker 
ithal ediyoruz 

Moskova: 4 (Radyo) - lngiliz - , 
Fransız - SO\·yet görüşmeleri iize· 
rinde taFsilfıt alınamamakta beraber 
müzakerelerin pek fena olnll) an bir 
hava içinde geçtiği sanılıyor· Bu gö
rüşmelerin devam e<leceği de sanıl

maktadır· lngiltere ve Fransanın bu 
defa ki teklifleri de keze fena bir hava 
yaratmamıştır. 

1 Memleketimizde şeker 

Siyasi mahafilde kat'iyetle söylen
diğine göre, Baltık devletleri kendile
rinin haberi olmadan verilecek bir 
garantiyi kabul etmiyeceklerdir. 

Davis kupası maçları 

M,.ksiko : 4 a. a. - Davis ku
a sı, tasviye turnuvasında Avus· 

1 
istihlaki gittikçe artıyor 

j fstaabul: 4 (felefonla) - mem 

leketimizde şeker istihlaki ğittikçe 
artmakta olduğundan hariçten şe 

ker ithaline lüzum hasıl olmuştur. 
Bu scbeble 70,000 ton kadar şeker 
ithal edileceği anlaşılmaktadır. 

Senelik şeker ihtiyacımız 105 · 
11 O bin ton arasındadır. Bu yılki 
şeker istıhsalatımızııı ise 30 · 35 
bin ton arasında olacağı tahmin 

,~·~ ....................................... ! 

! ! 

Suriyede ! • . • . • 
i ayrılma i 
• i 

i hareketi! i 
! ! 
! • 
! Halep: 4 (Hususi muha- i 
! birimizden) - Elkabes ga- i 
! zeteslnln Halep muhabirine i 
! atfen yazdıAına göre Surı- i 
! yedekl lnfisaı hareketleri i 
! kazalara kadar sirayet et- i 
! mlftlr. Bu meyanda Clelr i 
! •ugur ve KUrtda6ı kazata- i 
! rının vllAyete mU,ablh bir i 
! te•kllAta tabi tututarak hu· i 
! ausl bir rejlmle idare edl- i 
! lec•AI blldlrılmektedlr. i • • 
• • ·~·~ -~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~~ 

Amerikanın 
bi taraflığı 

Hat yirmi 
Aşkalede 

tem uzda 
olacaktır 

Doğulular hattın vardığı 
gün ~üyük tezahürat yapae 

Aukarn : 4 (Tclefonln - Huray:ı gel~n '.nnlunıatn goı'l' , Erzincnn -

"'-ur . ı • 1 Ask:ıle\'e temmuzun 20 ıncı gUnU Hırnıış olacnktır. . um ucmır 'o u ~ • 
d" k ı. :' 11 1dct sonrada hattımız l<:.ızurum:ı \'nracnktır. .. n pc az uır nı u 

l) tu D x d l>U' uk bir sevinç vnr<lır. Erzuruııılulnr ogUn çok h :>u n obu :ı • ~ . . . 
bir l'k • · aı>arakl:ırdır. Scnlığe 1ımtlıdcn hnzırlnnılmnldndır· 

ı:n ı ıncrasımı .' 

NEVYORK SERGİSİNDE 

if'ütrk !P>©\VV©fil 

1 Serginin Türkiyeyetemin e 
Kan.unun kabulu hakkında gv j f at ve madeni erimi 

1 tefsırlerde bulunan Deyi\ men 8 
ekispresü bu hususda 1 . - ULUS ARKADAŞIMIZIN SURETİ MAHSUSADA AMERI 

diyorki? GiDEN MUHARRİRi NEŞ' ET HALİL ATAY 

Londra : 4 (I~adyo) - Amerikan 
parlcmentosunun bilaı afi ık kanununun 
kab11lu hakkında tefsirlerde bulunan 
IJaily ek~rcs gazetesi ~öyle yazıyor. 

Aınerıkan mümessiller meclisinin 
kabul ettiği kanım bizim pek işiınizt' 
gclıneyor. şımdikı vaziyelte Amerika 
muharip milletlere silah gönderılme
sinde mahzur gorınemcktedir. Fakat 
/\mcrikan 1 ayyaı elerinin bize pek fa) 
dası dokunmaz bu tayyareler talimler 
ve kısa bonbardıınan uçuşlar için el
verişli isede avcılık için kiı!i derece 
de sür.ıtleri olrnadıgı gibr uwn faalı 
yetlerc imkan verecek bır hareket .sa 

hasına d,1 ıııalık bıılunmaıııaktadırlar bu 
şarll<ıı altında biwn ıçin yapılacak 
~e.y lıuradu ve K.ınad.1 da daha çok 
mıklard.ı miilıiınm,1 t fabrikaları kur
ın.ıkt .. n ibaretıiı. 

Aıncrıkanın f..araı ını haı p ıma\a. 
t:nın yeni hızla de\·amı takip ctnıclı 
dır. 

İzmirde zelzele 
lznıir : 4 ( Telefonla ) - Bu ·· 

ı . d 3 gun 
zmır e saniye devam ed~n bir 

zelzele olmuştur. Can zayiatı yok
tur . 

. . . deki Türk pavyonundan güze 1 bir köşe : hav 
Amerıka sergısrn. d ,.1,.111;zr kırnısi nlarak glirulerifon re.~ınıl 

( Amerıka a gaz" 

Nevyork ( Hususi Muhabirkimdi1:.- 1 
. 39 Neayor. un 

1 Karataş ----
den ) - Türkıye 19 . k · I" f'nlük a· 

' ya sergisinde fikri ~ır u~ u h' t dev· 
d b .. t" tük Mütıe ı zan ı. ve u us un . t 

iki etüt neşretlır~iştir. Etib 
yonu Amerikadaki maden m 
ri profesör ve talebeleri tar 
zıyarot edilmiştir. Ben bunlar; 
rini "Colorado1

' maden mekt 
dürünü tanıdım . Bana, Türk 
maden zenginliğinden bahs Plajı 

Çocukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat cenne· 
tinin Havaamdan, N•• '••inden 
ve Fayde1tarrndan mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta. 
da mı güı1 oraya göturUnüz. 

IJcr sun muntnznnı otoLus scfcı•· 
lcri Yardır. 

·· csmı nu • letler murahhası Flyn ın r I . 
. • gaye erıne 

kunda serginin terbryevı 'k 
b 'T' Amerı a 

yardım., istisnasız u un lh un 
d A Pa su un , 

gazetelerinde e vru . ..d f '' 
d ·· · kudretlı mu a 11 

emokratik reıımın 
cümleleriyle tebarüz ettirildi. tt ğ ' 

- k' . temııı e ı ı Sergıden Tıır ·ıyenın 
ı lar teker menfaatlere gelınce; wn d 

bT Ma en teker şöyle hülasa edile 1 ır: 
lerimiz. . . 

. k d"nya sargısının 
1939 Noyyor u b · 

t·v en u· 
ınadenlerimize temın et ıgı . - ı · Amerı-Yıık menfaat, maden erımızı .

1 ka 'da maden işleriyle alakadar. 1 
• 

mi; iktisadi teilekküllere tanıtmak 
olmuştur 

· 'd en Evvela; Etıbank, sergı ~ k _ 
mütekamilleriyle boy ölçebılece 
muvaffak bir teşhir yapmıştır. 

1 T" k' 'd maden mıntıka erı, 
ur ıye e . h Al tar 

maden çesitleri. maden ıstı 5 . 
zı istihsal~ kabiliycıı. istihsal mıkt~rı. 
T .. k . . . n beş yıllık ın· 

ur madencilığının ° 
k. f "I" rpazarları ... 
ışa ı, inkişaf temayu u, ~ . 

Bütün b ıu·mat pavyonda ,zıyalı 
u ma h ·t tab 

ve h k ti ' b' tarzda, arı a. · are e 1 ır r b .. et · te aruz · lo ve maketler üzerınde .. 
tir ilmiştir. Banka ayrıca Turk maden 
leri hakkında lng ilızce bır broşur 
neşretmiş, Nevyl)rk'daki ~centasın~. 
büyük bır kitap, Amerıka nın en hu · ı 

.. En ı-

- Zengin madenleriniz 
zamanda memlckotinızi cenu 
rupa 'sının va büyük Akdeniz 
sının iktisadi merkez ı halino 
cek kabilıyettedır, dedı. Son 
tebinde okuyan Türk talebes 
hetti. 

- En ıyi talebelerim ızdi 
lerı gelirse diğerlerıne tercih 
dıye temınet verdi. 

Etibank'ın sergide temi 

ve edeceğı satışlardan bahse 

Gerisi dördiiodi sahife 

Hatayda 
yıldönü 

Ankara : 4 ( Telefonla 

rın (bugiin) Hataya Şanlı 

zun ilk giriş gününün yıl 
mlinascbetile Hatavın her t , 
biiyük şenlikler ve gece fe 
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Başlıca Avrupa devletlerin~,. 
harp kabiliyet ve kuvvetleri 

Adanada yeni bir 
çırçır fabrikası 

Malatya şirketi 
faaliyetini git

tikçe genişletiyor 

JUmumi kütüphaneler 
Maarif Vekaleti kütüphanelerden,halkın 
istifade edeceği zamanı tesbit etti 

---- Yazan ----

A. GRASSET 
" /llustraıion ,, Maarif Veklletl umumi kütUphaneterln eçlhp kapanma •• 

atlerlyle hafta tatlll•r• hakkında yeni bir karar almı,ur • 

- V -

lngiltere 

Açıkça söyltmek lazımdır ki , 
dünya sulhu rüyasına dalan İngil· 
tere kendi kendini hadiselerin sür-

prizi karşısında bırakmı$hr . Harp 
endüstrisi terkedilmişti . Ordusu za· 
yıflıyordu. Tayyareciliği hiçe doğru 
gidiyordu . Bizzat donanması bile 

ihmal edilmişti... Renani , Anşlus , 
Bohemya ve Habeşistan hadisele· 
rinin müthiş srürül~üsü nihayet onu 
uyandırdı • Yaptı~ı hatayı dürüst 

bir insana yakışır surette kabul 
ederek iki sene içinde yeniden si· 
lahlanması için 500 milyar frank 
( 17 milyar Türk lirası ] harcadı . 

En zayıf zamanında bile, Fran· 
sız , Alman ve ltalyan donanma 
larının nıt.c muundan daha kuvvetli 
olan ve yirmi zırhlısının kendisine 
bütiin Avrupa denizlerinin hakimi 
yetini temin ettiği donanması 1942 
de 2 milyon tondan fazla bir kuv· 
vete sahip olacaktır Çün:Cii; 35- 40 
bin tonluk 7 zırhlı 10 kadar biiyük 
krovazör ve 30 kadar da daha kü· 
çl!k ieminin lir kısmı tezgahta 
ve bir kısmı da tezgaha konmak 
üzeredir . 

1937 yıhnın sonund:. f ngiliz tay 
yareler inin sayısı 1500 idi. 1938 ilk 
kanununda bu miktar 2400 ü ana 
vatanda olmak üzere 3000 e çık 
mış\ır . 1939 ilk kanununda ise in· 
giltcre 5000 hatta 6000 tayyareye 
sahip olacaktır . 

Çok iyi biliyoruz ki, fngiliz fab· 
rikaları , daha şiındiden , ayda 
1000 tanare yapmakta olup kısa 
bir müddet sonra bu imal faaliye· 

tini aı tırabileceklerdir. Avcı tayya· 
releri için saatte 570 kilometre ka
teden ve 900 kilometrelik bir faa· 
Jiyet sahası içince hareket eden 
Spitfire ve Hurricane tayyareleri, 
bombardman için : Saatte 450 ki· 

lometre giden ve 1600- 2000 kilo 
metrelik f .ıaliyct . sahası bulunan 
Blenkeim ve Frirey Battle tayya 
releri mükrrnmel makintferdir . 

lngilizlerin mecburi askerlık hu
susundaki ananevi nefreti yüzünden 
ordu , bugüne kadar lngiltcrenin 
bünyesinde eA zayıf tarafı olarak 
kalmıştı. Fa~at ihtiyar lngilterenin 
ölmcğc niyeti yoktur . Ve bunun 
içindir ki o mecburi hizmete karşı 
duyulan bu nef ıeti m:ığliip dmiştir . 
Bugün lngilterede bir askeri antren · 

man hizmeti tesis edilmiş <>ıuP bu 
sis ıern kendisine derhal yetişmiş 
;uker vermek~e oldutu gibi ileri için 
de talimli ihtiyat kuvvetleri hazu. 
layacaktır. Şimdiye kadar lngilte· 
renin elinde 200 bin gönüllüden 
mürekkep muntazam bir ordu var· 

dı. Bunlardan ancak yarısı anava· 
tanda hizm~t görüyordu. Territoryal 
denilen ve yine 200 bin gönüllüden 
mürekkep olan diger bir kuvvet de 

muhtel.f talim devrelerinde hizmet 
görmekte idi. Bu suretle 300,000 
kişilik bir ordu anavatanda bulunu· 
yor . Ve ayni prensipler üzerine .ku 
rulmuş olan 600,000 kişilik diger 
bir ordu da imparatorluğun nıuh 
telif kısımlarını muhafaza ediyordu. 

Meduri asker hizmetinin tces 

süsü gönüllü miktarını birdenbire 
artırdı ve Territoryal ordunun kuv· 
velini 480 bine çıkardı . Bu suretle 
300 bin esnan erbabı da silah al· 

tına çağırıldıtı zaman lngiltere 900 
bin kişilik bir orduya sahip olacak· 
tır • 

Fakat deniz ve hava harp 
vasıta ve imkanlarının bu suretle 
sayılması lngilterenin ve Büyük 
Britanya imparatorluğunun harp 
kudreti hakkında çok zayif bir fikir 
verebilir. fngilterenin harp kudreti 
hakikaten müthiştir .. 

insan bakımından : Her uka men 
sup 400 milyon insan iktisadi kud. j 
ret : dünyada mevcut her çeşit ma. 
den ve ziraat istihsalatının ekse 
rısı .. 

Bir harp on sene de sürse fn
giltere, müşkilat ç:kmeden dayan 
mağa ve bu harbi kazanmata muk· 
tedirdir. 

Fransa 

Şirketlerin umum müdürü 
geldi şehrimizde tet

kikler yaptı 

Malatya bez ve iplik fabrikaları 
Türk anunim şirketlrri umum müdü· 
rü Bay Ziya Tah!:in şehrimize ge · 
lerek şirketin buradaki fabrikaları 
faali)etini tetlcik etdikten sonra dön· 
müştür. 

Umum müdür yeni alınan çırçır 
fabrikasını da gezmiştir. 

Yeni istasyon civarındaki Ziraat 
bankası bir numaralı çırçır fabrikası 
(c~ki Şina,i fabrikası) Bir nisan 939 
tarihinden itibaren Malatya bez V•! 

iplik fabrikcıları Türk anonim şirke· 
tine ıieçmiş bulunmaktadır. 

Malatya şirketi, Adana mensu· 
cat fabrikasındaki çırçır imalatha 
ne.'iİni de tamamiyle yeni fahrikaya 
nakletmiş ve tesisatını kısmen yeni 
!emekle beraber bilumum makinele· 
rini gayet muntazam bir ~ekil<le 
önümüzdeki mevsim için hazırlamış 
bulunmaktadır. 

Uzun senelerdenberi işletilme. 
ı miş bulunan pamuk presesirıin de 

itinalı bir surrtte revize edilerrk 
matlup neticeyi verebilece.c r~ekle 
ifrağ edilmiş olduğunu duymak 

Ne şekilde olursa olsun, lngiliz 
ittifakının F ı ansız - lngiliz bloku 
için bir z1fer garantisi olmasına rağ · 
men şurasını işaret etmek lazım 
dır ki, [Şark cephesi] teşekkül l"din· 1 

ceye kadar, oldukça mütevazi bir ı 
miktar .:la bulunan lngiliz ordusuna 

1 
dayanacak olan Fransız orduau, bar 
bin ilk anlarından itibar~n Alman· 
ltalyan taartuzuna yalnız başana koy 
mağa mecbur bulunuyordu. Bu Frın. , 
sa için güç bir gayret olacaktı . 

Bununla beraber böyle bir harpte ı 
lngiltere ve Fransanıo zafer şansları 

1 

daha fazla idi. 
Çünkü : Müdafaa teşkilatı pı en

siplerimiz sahip olduğumuz imkan· 
!ara ve varılmak istenilen hedefe 
müktmmel surette uydurulmuştur: 

! _ Milli hudutlar, müdafaa san 
atu:un son tekamül ve inkişafınm 
hülisası olan, her zaman- içinde spes 
yalist kıtaların bulunduğu ve en 

müthiş ani taarruzları bile muv~f 
f akiyehizliğ-e uğratacak derecede 
mükemmel ve sağlam majino hatti· 
le muhafaza t"dilmektedir. 

2 - Majino haltının arkasında 
600 bin kişilik hazer ordumuz bu 

. hattın arkasında harp eden kuvvet 
leri süratle bir milyona çıkarabilectk 
bir vaziyette ve hu5ule gelebilecek 

her hangi hir açığı geçilmiyecek 
bir şekilde tıkayabilecek ve düş· 
manın zayif bir noktasına derhal 
taarruza geçebilecek imkandadır. 

tayız . 

Mükemmel denilecek kadar 
muntazam tesisat ve yeni bir idare 
altında mevs: me girecek olan Ma. 
latya bez ve iplik fabrikaları şir 
keti çırçır fabtikasının müşterilerine 
azami suhulet ve kolaylığı göstere . 
ceğini tahmin eder ve bu müessese· 
nin mınlakanıızda hayırlı işler ba· 
şarmasırıı dileriz. 

İstimlak edilecek 
hususi ormanlar 

istimlak edilen ve edilecek o!an 
hususi ormanlann vergi kıymetleri 
ve İstimlik bedelleri hakkında husu 
si idareler tarafından yanlış kayıt 

ve malUmat verilmesi yüzünden is · 
timlak işlerinin için:len çıkılmaz bir 
hale geldiği, orman idarelerinin vaki 
talepleri Üterine vergi kayıtlariyle 

bilahare Orman sahiplerine ita edi· 
ler. aynı ormanlara ait kayıtların 
birbirine mübayin lulunmclsı dola· 
yısiyle alakalıların mahkemelere ve 
devlet şurasına müracaat l'lmeğe 
başladıkları anlaşılmıştır. 

1 Temmuzdan itibaren tat. 
blk edllecek olan bu yeni ka. 
rara göre elektrik tflll bu. 
tunan yerlerde kUtUphaneler 
sabahleyin 10 dan 12 ye, öğleden 
sonra da 15 ten 19 a kadar açık 
kalacaktır . Elektriği olmayan kü· 
tüphaneler de senenirı muhtelif 
mevsimlerine göre şu saatlerde 
açık buluodurulacaklardır . Haziran 
ve EylUI aylarında • öğleden evvel 
10 12. öğleden sol"'ra 15 · 19 , 
İlkteşrin , lkincı teşrin , Nisan ve 
Mayıs aylarında öğleden evvel 9· 13, 
öğleden sonra 14 · 18 , lıkkanun 
ve .Mart aylarında öğleden evvel 
9 · l 2, öğleden sonra 13 · 17 . 

Temmuz, Ağuo;tos , Eyh11 ayla· 
randa küt üphanclerin tatili Cumar· 
lesi gü ıleri saat n ten başlıyarak 
Pazar günü, diger aylarda da Pa· 
zartrsi gürıü saat 13 ten başlamak 
üzere Salı günleri yapılacaktır . 

Memurları üçten fazla olan kü. 
tüphaneler haftanın her günü açık 
hulundurulacaktır . Yalnız Cumar· 
tesi öğleden sonraları ve P .. zar 
günleri f"n az ikişer memurla bir 
hademe kütüphane direktörlerinin 

1 

tertip edecekleıi bir sıra dahilinde 
nöbetçi kalacaklardır. 

1 Vadesi gelen ha· 
: zine tahvilleri ı 

3 l - 5- 1939 tarihinde vadesi 
hulul eden % 5 faizli 1932 hazine 
tahviJlerinin 7 numaralı , 0/ı 2 faizli 
1932 hazine tahvillerinin 7 numa. 
ralı, mülga seyrisefain idaresi borç· 
ları için çıkarılan °ı'o 5 Faizli hazine 
tahvillerinin 6 numaralı o/o 5 faizli 
1934· hazine tahvillerinin 5 numa· 
ralı, Yuıtluk Ocaklık tahvilltrinin 
4 numaralı, 0/ 0 5 faizli 1938 hazine 
bhvillerinin 1 numaralı kuponları 

, Türkiye Cümhuriyet Merkez ban· 
kasiyle fş bankası şubelerinin mü· 
t:sses bulunmadığı mahallerde Mal· 
sandıklarınca ödenmeye başlanıl· 
mıştır. 

Emniyet amirleri arasında 
nakilleJ 

Vilayet Emniyet Müdürlüğü Po 
lis amirleri arasında b a z ı te 
bcddülat yapıidığı hab::r alınmıştır. 

Seyhanlıların 
gardenpartisi 

Bölgemiz futbol şampiyonlu
ğunu kazanmış olan Seyhan-Adana 
spor kulübü önümüzdeki Çumartesi 
günü akşamı Atatürk parkmda gar
denparti verecektir. 

Bu gardenpartinin fevkalade 
olması için büyük hazırlıklar ya. 
pılmaktadır . . 

Mevsimin bu en güzel gecesine 
İştirak fırsatını hemşehrilerimizin 

kaçırmayacağını ümıt ederiz. 
Gardenparti biletlerinin Seyhan 

kulübün1en tevziine başlanmıştır . 

ŞEHf RDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 33 dereceyi bulmuşdu. Ufuk 
lar kesif sisli, gice rüzkars•z geçdi 

P. T. T. de terfiler 

Seyhan P. T. T. Muhasebe me 
murlarından Tahsin Kağıtsız , Mü 
dürlük Kalem memurlarından Meh 
met Arman, Telgraf memurlarından 
Salih ve Ahmet Hamdinin birer 
derece terfi ettikleri haber alın 

mıştır. 

Kurslarda bulunan 
polislerimiz 

Vilayet Emniyet kadıosundan 
orta ve yüksek ihtisa~ kurslarına 

gönderilmiş olan polislerimizin kurs 
larını muvaffakıyetle ikmal edip 
şehrimize avdet etmeğe başladık· 

Jarı haber alınmıştır . 

Pazarları 

,-- Kara taşa 
Otobüs 

-., 
l lcr gUn i şleyen Otolılbtcn 

bn~ ka Pa zar gUnlcri :ı.) n ca digcr 
bir Oto\>U.; işletilecektir . 

Bu Otobüs, Saat kulesi karşı · 

sında Çarşı Hamamı - Ulucami 
köşesinde bekleyecek ve oradan 
hareket edecektir . 

Sabahları tam saat 7 de 

1 

Seri ve mühim lngiliz yardımı· 

Maliye vekaleti bu vaziyete bir 
son vermek üzerere alakalılara tav· 
ıih yollu bir tamim yollıyarak bu l 
emre aykırı hareket eden memurlar 1 
hakkında kanuni takıbat yapılaca · 
ğını bildirmiştir. 

nı bir tarafa bırakalım, sağlam bir 
surette yer tutmuş, ı en modern si· 
!ahlarla mücehhez bir milyon mü· 
kemmet askerden mürekkep bu or· r

Buna nazaran ; Komiser Salih 
Kars Vilayetine , Komiser Fehmi 
Rizeye, Komiser Hakkı Ankaraya 
ve Komiser Muavini Hasan da Tun· 1 kuruş 
celi \Iİlayetlerine naklen tayin eJil ıı._ _________ c_. __ _. 
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dLJ, her~angi bir tecavüzde milli 1 IGONuN ı 
kuvvetlerimizi seferber edinceye ka· ~EVZ~! 

Günün mest.lesi o 
lan Dantzig harbin 

belki de patlak 
dar, kendisinden üç misli kuvvetle 
üzr.rine gelecek bir orduya muka
vemet edebilecektir. 

Bütün harplerden alınan t~crü 
beler göstermiştir ki, müdafaa va· 
ziyeltf", siperde bulunan bir adam 

hücum eden üç kişiyi tevkif edebil· 
mrkte ve muzaffer de olmaktadır. 
Silahların müdafaa lehinde olan te· 
kimülleri İse bu nisbeti hiç bir su· 

vereceti noktadır. Buraya Lehliler 
Gdansk diyorl'9r. Alm;ınya İmpara

torluğunda Şarki Prusyanın merkez
iydi. Harpten sonra serbe~ şehir ha 
line getirildi. Şimdi Hitler burasını 

gene Almanyaya almak istiyor. 
Dantzig'i biz Danzig, D.mçik su 

retinde de yazıp okuyorıız. Bu ş~hir 
Vistül'ün garp kolunun solundadır. 

Baltık denizine 6 kilometre mesafade 
retle tekzip etmemektedir. Bilakis.. bulunan gayet mühim •bir ticaret 

- Sonu J/ar • 

ınislerd ir . 

Dantzig 
merkezidir. Nüfusu şimdi mütehavvil
se de iki yüz bin raddelerindedir. 

F .llla miktarda gotik binaları 
olduğu için. buraya ~imali Nürem· 
berg derler. Çok kıymetli t~rihi 
binaları vardır. Bunl:\rdan biri Artus 
lıof, diieri Junkerhof'tur. 

Dantzig'in bakırcılığı, bahriye 
trzgahları. likörleri ve kehribası 

meşhurdur. Königsberg civarında 
çıkan kehribarın en mühim piyasası 

Dantzig idi. 
Bu şehri kimin kurduğu tarihçe 

malum değildir. Onuncu asırda, yu· 
karı Pomeranya'nın en mühim mer 
kezi diye tanınmıştir. 

Prağ rahibi Adalberg buraya 
997 de hmstiyanlığı getirdi. Kasa 
ba 1 J 85 le 1358 ar alarmda zaman 
zaman Danimarka krallığına , Polon· 
ya tahtına ve Pomeranya düküne 
ait oldu; yahut Töton nizamına gir 
di. 1358 de Hanse yaııi yulcarı Al 

POLiTiK MESELELER 

japanyanı 
hayat sah 

D ünyada insanlar ya 
lerini çok kuvvetli 
da pek za yif ve fa 

settikleri yani kaybedecek bir 
ri olmadığı zaman emperyalis 
lara kapılırlar son otuz sene 
da japonyanın askeri ku~reti 

miydli surette inkişaf etmiş 
için bazı doktrmlerin orada k' 
ması pek tabiidir. Esasında p 

likeli olan bu doktrinler her 
evvel japonyaya zarar verme 
Cerçi şimdiye kadar jAponya 
ni dinin salikleri yüz bini geç 
tildirler bu miktar muazzam 
maLcla beraber ihmal de edil 
Çünkü bu küçük azlık pek ha 
li bir propagandaya girişmiş ~ 
maktadır. 

Dünyada insanlara hemciı 

ne karşı kin alışamaktan dah 

lay bir şey olmadığı için Hitl 
zariyeleri bazı japon mahfili 
çok rağbet görmüştür. Sadec 

bancı" ye "yahudi., kelimeleri 
yaz adam" veya "zenci,, kelı 

le tebdil etmek kafiydi .. .,ye 
yetci japon birliği'nin lideri 
Şimonaka Tokyodaki görüşmf 
nasında bana açıkça söyledi ~ 
tisi en büyük sömürge devle 

f ngilterenin A syadakı arazisi 
ketmesini ve bu mis:tli bütün 
beyaz devletlerin takip etme 

tiyecı-ktir. Asya japonyanın 

sahasını teşkil edermiş. 

l!.dmıuıtl J>c 
J>etil !'< 

1 11 k.. ·· 1 çuva ar uçu e 
l 

Hiç bir zurufe beşeı 
kati fevkinde bir 

konulmuyaca k 

Haber aldığımıza göre y 
kararname hazırlanmıştır, Bu 
nameye göre, bundan böylu ~ 
zurufe beşer takati fevkine 
yük konulmuyacaktır. 

Bunun için mevcut çuv 
ebadı küçüllültcektir. Bütün 
ve kasaba belediyeleri bunda 
le bu işle yakından alakada 
caklardır. 

Askerlik para cez 

Askerlik meclisi veya i 
yelleri tarafından hükmolunar 
lik p1ra cezalarını vermiyenl 
kında tahsiliemvlll kanunu hü 

rine göre takibat yapılacaktı 
larındn para cez~sı hük:no'url 
askerlikte•1 ihraç edilen şahı 

kında para c ~zası mahkumiye 
rine getirilmiyecektir. Para 
nı verecek vaziyette bulünm 

amme hiZl1etferinde çal•ştırıl 
cakları ~ibi cezaları hapsede 
olunamıyac.ıktır. Cezaları .ta 
namıyanlar için mürürü zam 
teakip terkini cihdint<: gidik 

manyanın bir şehri oldu. 14j 
Töton nizamının bozulm 1 sı Ü 

Polonya kralı 4 üncü Casimir 
tamdı. Bu saycd.! takriben h. 
şehir haline geldi. Bir asır 

dört kere muhasara edildi. M 
kuvvetler. yani Polonyalılar, 1 
ler, Ruslar ve Saksonlar ar 
ihtilaf mevzuu teşkil etti . 

Dantzig, meşhur fızik aliıı 
renheit'in tarihçi Archenholz'u 
zof Schopcnhauer'in ve anne 
mancı Jeanne Sehopcnhaucr'ı 
tanıdır. 
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KOMiK MACERA 
Ne kadar kısa hatıralar küçük 

yler seyredilmiş facialar var ki 
nç ve bihaber dimağımızı yav~ş 
vaş doldurarak bize hakikatın çıp 
klığını öğretirler. 

Beni dolaşdığım yollarda meş· 
1 eden serseri düşünceler dimağı· 

ı maır:iye çevirdiğim zaman öyle 
utulmuş neşeli acıklı vakalar bulu 
m ki ayağımın önünde çalılar ara 
dan kaçan serçeler gibi rüyanın 

ünde durmadan kaçarlar. 
Bu yaz Burje gölunün sağ tara· 

daki bit Savoyar yolunda nazar· 
rım mavi sular üstünde güneşin 
tmasiyle hasıl olan altın pullar ü 

rin,fo dolaşıyor çocukluğumdan 
ri hoşuma gic.len bu güzellik bütün 

albimi dolduruyordu. 
Yol tozlu ve kimsesizdi biı Jen 

İre köy tarafından sırtındaki. yükün I 
ğırlığı ile jki büklüm olan bır adam 

1 

Öründü ve bana doğru gdmeğe ba 
ladı yanına yaklaştığım zaman köy
rde ucuz eşya salan sı-yyar bir sa 
cı olduğunu anladım hu adanı ba-
a 25 yaşımdayken Ar jantöyda yap 
ığım bir te~adüfli hatırlattı. 1 
. O zamanlar hayatımın Htün z:v I 
ı kü~ek ?.ekm:kti her akşam. trenı~ 

1 e Aqantoye gıder orada benı beklı· 
en kotrama biner dolaşırdım :\y ol 
uau günler Parise yaya dönerdim: 1 

Mehtaplı bir geceydi gene Paıi 1 

: dönüyordum; önümde .. s~~tı yüklü j 
ır adam yavaş yavaş yuruyordu. 

Adımlarımı sıklaştırıp yolcuy1J 
cc;tim. O arkamdan. 

Akşamlar hayrolsun efendi. Di· 
e seslendi Cevap verdim: 

Akşamlar hayrolsun arkadaş .. de 

am etti : 

- - Uzağa ını gidiyorsunuz. 
- Parise gidiyürum. 
- lyi yürüyorsunuz Ben sırtım· 

a fazla yük olduğu için hızlı gi· ı 

emiyorum. 
Yürüyüşümü hafiflettim. Bu a· 

dam benimle neye konuştu, Sırtın 
a ne götürüyor? Karanlık rlüşün 

c:cler ve cinayetler beni korkutma 
ğa başladı. Biraz sonra, yolcunun 
akin sesi bu endişelerden beni u· 
Zaklaştırdı. Ben de ona sordum: 

- Siz uzağa mı gidiyorsunuz? 1 

- Hayır, Arniere .. 
- Memleketi 1İz orası mı? 
- Evet, seyyar satıcıyım; orada 

oturuyorum., 
Birbirimize daha çok yaklaşın 

ca, sord : 

- Yavaş gitmenizde bir ziyan 
Yok değil mı? 

nız için lütfen bize gelin .. içelim!. 
Dedi. Ben bu de.veli reddettim. 

O: 
- Eğer benim gibi bir adamla 

içmek İstemezseniz o başka! 
Deyince, kabul etmek mecburi

yetinde kaldım, 

Girdigimiz yer kireçle sıvanmış 
bir oda idi ortada bir masa etrafın 
da altı iskemle vardı. 

- Karımı uyandırdım. Şaralıı son 
ra getiririm. 

Dedı ve bir kapıya yanaşıp "Blu 
en, Bluen., diye seslenmeğe cavap 
almadığı için bağırmaga başladı. Ak 
silik içeriden bir ses gelmiyordu ka 
pıyı bıraktı, şarabı getirmeğe gitti. 

Odada yalnız kaldım .. Biraz son 
ra kadır.ın hrafından se.sl~r yüks"I 
meS':'e başladı bir tuzaka düştüğüm 
den korkarkt>n k:ıpının kilidi çıtırda 
dı pencereniıı kenarına doğru çekil 
dim ve kendi kendime: Haydi müda 
fcıaya diyerek hazırlandıın kapı ara 
landı e11vela bir el sonra fört şapka 
giymiş bir baş yavaşça dışarıya kay 
dı şimdi karşımda tanımadığım bir 1 

erkek ban& bakıyordu kımıld .. mama 
vakıt kalmadan birden ayakkabıları j 
\le pantalonu elinde dışarı ~ır~adı ve 

1 
merdiv.:nlerden kalboluk gıttı . 

Bir ıskemleye oturdum. Macera , 
komikleşiyordu. Nihayet satıcı elinde 
şarap şişelerile geldi ve bana: j 

- Karım hala uyuyor mu ?Kı· · 
mıldadığını işitmediniz mi diye sordu 

- Hayır, hiç, bir şey duymadım. 
Karısını tekrar çağırmağa başladı. 
-- Bluet!.. 
Kadın cevap vermedi ... 

- Göriiyörsunuz ya, benim bu 
gece bir kMdeşle gelip içtiğimi is 

temez. 
-Uyadığın<ı emin misin;z? 
- Evet, eminim ,. 

$Haptan bir kadl'h içtim ve 
1 alktım . . Adam kızmağa başladı. 

Belki zavallı kalbinde ağırlık hisse
diyordu. Ayaklarını yere vurarak 
bir daha bağırdı. Y f'Oi kalkmışa 

benziyen ses: 
- Eh, ne vaı? 

- Dedi 
-· Eve girdiğimi işitmedin mi? 
- Hayır, uyuyorum. Beni rahat 

bırak., 
- Aç kapıyı .. 
- Yalnız kaldığım zaman bilir 

sin ki g ece eve arkadaş getirip . 
içmeden hiç ho~lanmam. 

Beıı de çıkıyordum. Paris yolu 
nıı tuttuğum zaman düşijndüm • 
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Mısır hariciye 
nazırı Sofyada 

Ankara : 4 (Telefonla) - Mısır 

hariciye nazırı Abdülfettah Yahya pa 
şa Bulgaristanı resmen ziyaret et 
mck üzere bugun Bükreşden Sof ya 
ya gelmi~ v~ Bulgar hariciye 
erkanile Türkiye, İngiltere, Yunaois 
tan cicileri tarafından kar 
şılanmışlardır. Abdülf dtah Y ah 
ya paşa şerefine bu akşam bir ziya: 
f et verilecektir. 

Amerikanın 
istiklal bayramı 

Vaşington : 4 (Radyo) - istik 
lal bayramı miinasahetile yapılan 
şenliklere 2,000,000 gişi iştirak et 
miştir izdihamdan 357 gişi ölmüştür 

Alman dostunun 
muhakemesi 

&---------------------~--------------------------------sinemada 

vaziyet 

Berfin : 4 - Bu günlerde lngi. 
liz ve Fransız gazeteleri Danzig şeh· 

rinin harp hazırlığı tedbirlerinde bu
Jundutu ve hatta 4000 Almon as · 
kerinin Danzige vasil olduğunu yaz 
mışlardı. Bilhassa şon iddianın aslı 

ve esası olmadığı resmen bildirilmiş 1 

tir. Danzigin makamı aidinden ög j 
renilen malümat bu rivayetlerin ne· 1 
den çıkdığını göstermekdedir. 1 q35 
senesinde sırf iktisad tedbirleri ola- 1 
rak Danzig hükümeti polis mevcu. 
dunun mikdarını azaltmışdı. Fakat 
memleketin nizam ve asayişile ala
kadar olan bu tedbirin uzun müd , 
dete hasredilrııeditini mıkam esasen 

Asri 
Bu akşan1 20,45 de 

iki büyük şaheser birden 

1 - Marie Glory'nin 

Madam çocuk istemiyor 
Gönülleri açan ... Nt>şe saçan büyük komedisi 

2 - Fred Scott'un 

Servet Hırsızları 
Aşk .... He)'ecan .... Müthi~ maceralar fılmi 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 
Duhuliye 15 " • " " 1 O kuruştur • 

DiKKAT : _ Sinema dahili V.antilatör.ler ve hususi tertibatla . 
serinlt>ştirılmektedır 

Telefon Asri 
10818 

250 

takdir etmişdi. Nihayet 1938 senesi•---------~~~~-·---------------
son a arın a yeni bir polis nizam Yalnıı r.n 11} • ç 1 

b h 
dl

:- ı:: B" ,0 .• k Filmleri Göstermekle Halkımızın 1 
Bedii Zevkini Tatmın Etıneğc a ışan 

nameııi '.ntişar etdi. Bu cıhetden mu· K s· NEMA 
ayycn sınde bulunan ~anzigliler po YAZ L ı ı 
!is hizmetine cağırılınca tabiatilc bu 
mikdarı bulmamıştır. Birde lngiliz ve BU AKŞAM 
Fransız gazeteleri bununla alakadar 51 macıtığınan En MUmtaz Şahsiyeti 

Alman ne H 
olarak yapılan barakalardan bahset- Lilian arvey 
mektedirler. Buradada vaziyyet baş
kadır. Danzig şehri Alman usulile 
Arbeil dienst : iş görme tesisatını 
tatbik etdiğinden lıuna yazılanların 
yatmaları İçin barakalara ihtiyaç 
göstermekdetir. 

Tarafından calibi dikkat tarzda y_ara· 
· · hıs-;ı ve 1 ılan ve bir Balet .A rti stın ın 

t ·vir eden Romantik hayalını as 

Varşova : 4 a. a. - Bydgos· 1 
zcz'de heyecanlı bir muhakeme ce 
reyan edecektir. Hakimler Polonya. .....,...---~,,,.._-.....,.._-=,__- -.....-

KiRiK 
ZAMBAK lı müneccim Nicolas Bopernic'ın 

aslt-n nereli olduğuna dair hüküm 
vereceklerdir. 

Pomeranyarıın bir çok şehirle· 
rinde Copernic'in re.smini taşı}an 

kartpostallar da{!'ıtılarak müneccimi• 
Alman kültürünün en kıymetli mü
messillerindm biri olduğu iddia ('dil · 

mesi üzerine bu muhakemenin ya· ı 
pılmasıoa karar verilmiştir. 

Polonya makamları bu kartpos
talların dağıtılmasını menctmiş1er. 1 

d. ı 
ır. 

Muhakemenin Polonyadaki Al· 
man akalliyetinden biri Polonyalı 

bir a\ukata karşı Alman noktaina
zarını müdafaa edecektir. Bu dava 
Bydgoszez'de büyük bir alaka u· 
yandırn.ıştır. , 
t'"ransa-Alınarya atle· 

tizın müsabakaları 

neticesi 

BÜGUNKO PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

ÇARŞANBA 57 939 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği - Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı, aj.ıns 
ve meteoroloji haberleri. 

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

19.00 Prcgram 
19.0S Mü1.ik (Strauss un 

Si - Pi.) 
iki Va\-

19.15 Türk müziği (Fdsıl heyeti} 
20.00 Memleket saat ayarı , ajan:-1 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Konuşma 

.20.30 !ürk mü1iği ı _ Osman 
hcyın - Saba peşrevi. 2 _ Dede_ 

Almanca Sözlü Büyük Ve Muhl~şem 
U F A Fllmtnl Takdim Edıyor 

Viyananın Baş dondiirücü Valsları ve 
nefis Musikisıle Süslenmiş bulunan ~u 
çok güzel film cidden şayanı Tavsiyedır 

iLAVETEN : Ekler Jurnal.de 

G G b ' . 
t nın Aınerı · re a ar o kaya muva· 

salatı v e s a f r e . . · 

Masalarının Erken işgal E~d~in~i!z~l~0~99;. 4!J~!!~!!~~~~~~~~•!_._; 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli Mükellefiyeti Müdafaa 
Kanunu 

Kamın No : 36'.H 
Kabul tarihi: 7 6/ 1939 

Neşıi tarihi:16 6 1939 

_ Dünden artan -
. 1 • k" lr ti arla yapılır. Bu kağıtlarda mükellefi· 

~aba şarkı - Güş eyle gel bülbülle
rı. 3 . - Aşık Mustafa _ Saba şaı kı 1 

Mtinih : 11 a. a, - Dün Miinih- - Hır esmere gönül verdim. 4 _ 
H t kl 'f lı ve ımza ı aJ>ı . .• · ı · er e ı yazı .. k" oldukça devam miiddelı gost~rı ır . 

. h" . "kdarı ve mum un 
yetın ma ıyetı, mı b. kbuz verilir. le y;ıpılan Fransa - Almanya atle- · · ·. · · · - Keman taksimi. 5 -

tızm maçı Almanyanın kahir mu- Kazınl . Uz .- Hünam şarkı - Ben· 
Y 1 .. k il f te karşı ır ma . 
apı an mu e e ıy~ • I d Milli Müdafaa Vekilinin veyahud bır 

M dd 5 - Zarurı hal er e ·ı h a e k t'al«rın erı büyük komutanının emrı e arp 
Neden soruyorsunuz? 

- Y olJarı ben gece hiç sevmem 
Sırtımda eşyalar da \ar .. Yalnız 
Rİtmek çift gitmekten tehlikelidir. 

Şimdi ben bu evde, dünyanın ht·r 
tarafında her gece bin bir dekor 
altınJa oynıyan ebedi dramın bir 
sahntsinin seyretmiştir. 

1 zemcııı_~n ~ırnseye. 1) _ ••• • •• _ 
zaffeı iyetile nihayet bulmuştur. Al· 1 Halk tıırku.sü _ lndı'm d lrd 

· a 6 an O\'a· 
1 ınan "a .:ı5 puvan.ı karşı 106 puvan · I ya. 7.- .. . .. . . _ Halk tiirküsü 

la ıııa~· ı kaz<lnmıştır. Damından görünür balrl· 8 

k.. ..d f na memur ı .. k 1 
mev ıın mu a aası h r . ·ase ihtivaçları dahi Milli Müdafaa mıı c -
mevkilerinde bulunan 3 a 101~.;. • • 

lcfiyeti yolu ile tedarik oluna. kı •:· • F l 
(;uy de llı1ııpa.~ ·111.tdıııı 

i • . Korktuğunu ve doğru söyledi 
gıtıj anladım! 

- Neden bu kadar geç dönü· 
Yorsımuz? 

! ~~------------------
:İşe başladığını bildirıneyen 1 

vergi· mükellefleri j 
Diye sordum. 
O, bu gece dörımr~i diişünü · 

Yormuş. Satış fazla olduğu için dük 
k5nıoa dönüp çeşitlerini tamamlıya · 
nkmış . , 

Bir takvim yılı içinde işe b a şla 

yıpda yeni yıl içinde işini tf'rk etti 
gi halde ne işe başladığını , ne de 

1 

! 

terk ettigini kanunu müddetler içinde , - Asnierde bir dükkanım var. 
Karım idare ed er .. 

- Evlinıisiniz? 
b· - Evet, on beş ayd41nbcri. İyi 
ır kadın btıld B · ·· .. um. enı bu gece go. 

1 Unce kim b T y . 1 ır ne kadar st"vinecek! 
a sız siz 

B 
' ne yapıyorsunuz? 

en de A · .. d 
d • rıarıtoy c kotra ve 

an ctllarım old ğ 
larla d 

1 
u unu, her gün on 

bildirmeyenlar kazanç vergısi mü· 
kell('flerinin bu faaliyet müddetleri 

ne ait vergilerine yüzde onbeş zam 

yapılacaktır. 

Bir kuruşluk eski 
ve yeni parala~ ımız 

göılc ho ak~ktığımı anla tıı ken, yan 
a ı aten b d b" . Maliye vekaleti gümüş yirmi bt>ş 

d eğil ıni d ' u a am ır canı kuruşluklarla karışmakta olan nikel K .... ıye sordum. 
0 Yun ilk 1 • tırtılsız kırk paralıklaı ın tedricen te 

hasla~ ınca·. ev crı göı Ünm~ ..: 
• 

1 ~ daviilden kal<luılınasını kararla~tırmış 
- işte gelJık o·· A tır. Maliye vekaleti tırtılsız 40 para 

ğinı bekler; orad .. '.1kkanı köpe· lıkların malsandıklaıına geldikçe ye 
P a Y·druaö ı ·· 

Yok. ansiyonlar d ,..a uzum niden tedaviile çıkarılmıyarak darp 
l . a pahalıdır. yolda 
> nı frna dü ·· k haneye gön Jeıilmes i yııkınrla alaka 

....._ _ ____ ş_u_n_ce_l_e_rd_e~ıı~·-u_tt_a_rd~ı-=g=-ı ·_ı r a b ı ldirıl ec ktır. 

·r b 6 ar . -En müsait bir sporculuk hava~ı Raı . ey - Küıdilihicazkfü Ştırkı _ 
ir·inj '.! cereyan eden rr.açda 'lQ biu Rcngı ruhsarına. 9 - Osmıı N ı 
" "" K'" d · ı·h · • n ı 1at . - ur ı ı ıcazkar ŞiiHkı _ r- - _ 
seyır ci lıulunınuştur. . \.ıozum -

Şi.ııeliug Alman 
boksöriinü yendi 

S:ııt : gart : 4 a, a. - Maks Sc· 
hmeling ilk ra\und'cfa Almanya a~ır , 

sikltt şampiyonu • Adolf Henser'i 
nakavut etm~k surctile maçı ka· 
zanını~tır. 

Erzurum' da 
Atatürk günü 

Er.zıırum : 4 - Erzurumlular 
bugün Atatürk'ün Erztırttmu şeref
lendirdikleri günün yıldöniimünü bii 
yiik bir tezahürat içinde kutlamış 

lardır. 

Ayrıca 1862 harbi Aziziye ta 
biy~sindc de bir merasim )'a pılınış 

lır. 

dcn gıt ıneyor. 10 - . 
Muh.ıyyer lüı kli - fü; ~Ün.~ · · -
d d

" yın on or u. 

21.10 Haftalık posla kutusu 
21.25 Neşeli plakl<tr - R. 
:!1.30 Mü1ik (Bayan Ferhııncl . e 

Eı kın tarafından piano .soloları) 
22.00 ~.liizik (KüçlikOrkeslra _ 

Şef : Necip Aşkın) 1 Schumann 
- Dördüncü ~enFoniııin romahsı 2-
Rio Gebharıtt - Maskaıade konser 
Valsı 3 - Bılly Golwyn - Cambaz
lar (Fokstrot) 4 - Hans Zander -
Polka 5 - Kari komzak - Viyana
da gece 6 - G;useppe Becce - A

malii serenadı 
23.00 Son ajans habcaılcti, Zııaal, 

esham tahvilat, kambiyo - nukut 
borsası (fiyat) 

2t'11 M ü7.ik (C: :zo•rnd) P 1) 

2'1.55- 21 Yarınki pı ognırn 

nu gece nöbetçi eczane 
Yeni cami civarında 

Toros eczahanesidir 

I ıncı ası 

Milli Mü<laf aa mükellefiyeti yolu ile tedarik 
olunacak maddeltr 

. • M .. d faa mükellefiyeti yolu ile tedariki caiz ohn 
Madde 6 - iMıllı u a 

• . . ba lıca aşağıda yaulı olanlarJ ır: 
asken ıhtıyaçlar ş. l k t'aları ve bütün asker hayvanlarını ba. 

1 E 1 . askerı şahıs arı, ı . .. l'k 1 
- r erı, h t·'rlü vazife ve hizmetlerıne nıuteal ı eva-

d . . ordunun er u .. 
rın ırma ıçın ve klanmasına ve askeri memur ve mus· 

h. t konulmasına, ııa . •· .. 
zım ve tt>ç ıza ıoın . . . tmesine yaray.rn ve sahiplerıne katı luzıımu 
tahdemlerin vazifelerını ıf a e · 

olmıyan binalar, . k iç<"cek ve giyrcek maddeleri, hr y· 
il - OrJuya lazım olan yıyece ' 

h b b t ot ve saman, 
vanlara la:ıım olan u u a ' d "hd bulunan kıt'alarn liizu nlu yatak · · ı ve or uga a Binalara yerleştırı en 
otu ve saman . . . d ınotör!ii ve motör· 

ili - Bin~k ve nakil hiımetı ıçın or uya yarayan 
·· h . k"l vasıtaları, 

suz ~r nevı kara na 1 h , ları ınevcucl semer, yular, hamut her nc-
B" k .. k koşum a\ van 
ıne , yu · 1 v~ J · ıe ve binek hayvanları, var ise, erer ta 

vi k dd gibi levazımı ı 1 1 . 
oşum mcva 1 d k alat vıo: ed( vat ve parça arı c ve ıca -

kımile ve motörlü va ıtalar ~e c. l b 
b Ve Şoforleııle Jera er, 
ınd .. .. .. bacı 

a suıucu, ara ~ hd in ve mürdtebalı ile bt•raber dl'niz, gi11, ne· 
iV - Bütün rnusta em h .. 1·· k'I t 1 h' ı. lunan gemiler ve er tur u cer ve na ·ı vas ı a arı, 

ır Ve kanalfarJa ull • • ' I b" t•· J "\ l ' 
V .. b· t e müstahdemını ı e ve u uıı ma zemesı e >t' ı .rncr 

- Murette a v 

hava nakil vasıtaları, . , • .. 
VI D 

,.. enler fırınlar, fabrıkalar, '-ınaı mıl\~ sscsclcr, 
- eJ>ırın • 

Vll _ Her O('Vt inşaata, tamirleı e vesair askeri işlere lüzumlu olan 

bilıimum mi\lıeıne, v~sıt.ılar1 aletler, illakinelcr ve cihaılcır, 

( 'onu Var) 958J 



Adana Borsası Muameleleri 
-

PAMUK ve KOZA --. KiLO F1ATI 
CiNSi En az En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 
Piyasa parlaf1 • 
Piyasa temizi • 

Klevland 37 1 4612 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 
~ ı, '• 

Siyah ·~ - Çl~IT 

-~1 
1 

Yerli "Yemlik. ' 

1 .. "Tohumluk,, 5 50 
- ~ 

HUBUBAT 
-Bu~day Kıbns 3,26 3,50 --1 

" Yerli 2,75 -3-50 
• 
• Mentane 

Arpa 3,40 
Fasulya . -· 

Yulaf 2,80 - ~- --

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn ' 

Mercimek -

Susam 16 1 
- UN --

-Dört yıldız Salih 

.!:: üç ,, ,, 1 

..o .::: Dört yıldız Doğruluk "' ~ t:: üç -= c:= 
.. ' • 

o - Simit == n; " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
N t> 

üç r--
" " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları ,I Kambiyo ve Para 

41 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santım -

Hazır 1-5~ liret -' Rayişmark -
Vadeli 1. 4 94 Frank (Fransız ) 3 3) ----
Vadeli il. 4 55 Sterlin ( İngiliz ) • -S-93 
Hind hazır 4 lı!._ Dolar ( Amerika ) ?261 67-
Nev~ork 9 46 -Frank (is"Vlçre) 00 00 

.. . 
- . .. 

·~ . 1 \ 

TURJCfY! 

l_ZIRAA°n81~NK~t 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 
" 

1000 • 5.000 " 
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 biriktirnıiı olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

ı 
ı 
1 

1 
1 

1 

1 
ı 

SüdOn kayma~:nı 

tam3men çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

... . ,. "' " , ... ,, -- . .. 

Nevyor~ 
de Türk 

- Biri~ci sa 

Önce size kısac; 
satabileceğimiz. 

madenin, bilhas 
daki satış teşki 
merika' da kro 
çok kuvvetli bi 
Bu trustün R 

madeni elinde 
yük stoku vard 
krom satışı işi 

- onun menfa 
kilde - karşıt 

den kalite-nizin 
etmek suretiyl 
Etibank'ın serg 
diği gündenber 
şıyor . 

Adana - Mersin ve havalisi Aca'ltası 

Adanada hükumet caddesinde 

Amerika ya 
cevherli bakır ) 
seyrini takibcdi 
kır istihsali art 
racatımız da a~ 
gideki mümessi 
icin iki müşteri 
fiyat için merk 
tir. Mümessil, ~ 

kik, ve temasla 
kaya de':nir sa 
etmiştir. Karaö 
şafı için en bü 
olan bu sevind· 
den aldığımız 
saydı, gene ban 
teselli etmeğe 

,. 

Umer Başeğmez ticarethanesi 75 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye emlakinden aşağıda mevki,("' cins ve numaralarla muham· 

meıı icar ve muvakkat teminatları yazılı bel~diye emlakinden muhtelif ma 
hallerdeki dükkarılar ihale iarihinden 31. Mayıs. 940 tarihine kadar açık 
arttırma surctile kiraya verilecektir' 

2- ihalesi 17.Temmuz. 939 pazartesi günü saat 10 da belediye bina 
sındaki belediye daimi encümen odasında yapılaca~tır. 

3- lst~klilerin ihaleden evvd muvakkat teminatlarını yatırm3k ve şart 
nameyi görm(k üzere belediye hesap işleri müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur, 

No. Cinsi Mevkii 

25 Dükkan Sebze hali 
27 " " 

14 " il 

26 " " 
30 " Buğday pa7.arı 

36 
.. .. 

38 " " 

40 " 
,, 

54 
il " 

58 " " 

60 " " 
62 " " 

74 " 
,, 

67ı1 Yazıhane Hükumen içi 
67/3 " 

.. 
6714 " " 

3 Dükkan saal kult"sİ 

5 " " 

7 " " 

o Baki(aliye Cemalpaşıl 

dükkanı .. 
o jandarma Hükumet 

eratının bu ıçı. .. 
lunduğu bina .. 

Muvakkat 
teminat 

7,50 
3,75 
7,50 
7,50 
7,50 
5,65 
5,65 
5,65 
5.65 
'i,65 
5,65 
6,00 
7,50 
2,75 
2,25 
2,25 

13,50 
13,50 
16,50 
1,90 

9,40 

Muhammen ıcar 

he deli 

100 
50 

100 
100 
100 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
80 

100 
30 
30 
30 ' 

180 
180 
220 
25 

125 

177 Çinko baraka Eskiistasy,m 1,90 25 

10799 30-5 - 8-14 

.-----------------------------------------------~ 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini. ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında her gün sahahk) in saat 12-8, öğleden sonra 

2--6 ya kadar kabul t'dt'r . 9598 g. a. 

Doğum ve Çocuk 
bakım evi başta bipli
ğinden : 

Müesstsemiıin 939 mali yılı er 
zak ve mahrukat ihtiyacı açık ek 
siltmeye k.onulmuş iseddstekli çık· 
madığından pazarlıkla mübaı aasına 

karar verilmiştir. 
1217/939 çarşamba ·günü saat 

on da sıhhat müdürlüğünde pazar 
lık yaptlacaktır. isteklilerin müra· 
caatları. 2.:-s-s-11 · 10814 

1 

!~-----------------------
' 
1 Elektrik evi 
1 

Her türlü Elektrik ve makine 
tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Gaoz fabrikası ma 
mulatı Adana Acentalığı . 

1 Eski Orozdibak karşısı No::85 
l 1v736 . 12 

İnhisarlar Adana tütün 
fabrikası müdürlüğünden: 

1 - Fabrikamızın 3500 ton tah· 
min edilen nakliyatı bir sene için 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Nakliyatın muhamm"n be· 
deli bin iki yüz küsur liradır. 

3 - Şartname parasız olarak 
fabrika müdürlüğünden alınır. 

4 - Muvakkat teminat 90 li· 
radır. 

5 - Eksiltme 1 eylul 939 cuma 1 

günü saat 14 de fabrikada yapıla. 1 

cağından isteklilerin fabrika müdür 
Jliğün müracaatları. 10820 

5-20- 5-20 

Evde çalışı 
metçi kadın 
yenler 
etsinler . 

Yepyeni bir tesi 
VE YENl MÜSTECiRiN İDARE~ 

Çifteh 
Kaplıcası faaliye 
Banyo - Lokanta - Gazi 
.Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gi 
yüzde 50 tenzi 

• 
Muhakkak ziyaret 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPL 

Radyo aktüvitesi bütün dünya K 
Yüksek zengin bir tabiat 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek 
Karaciğer ve mide ağrılarından 

Birkaç gününüzü burad 
Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayr( 

Tarifeye bakını 
Lira Kr. 

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

Büyük istifadeler görecek, memnun 

! Çiftehan ~ aphcasını 

.1 
haliyle bir kere g 

10631 

Umumi 

Adana r· 


