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SAHiP ve BAŞMUHARRIRı 

Kul'\lluş Tarihi 

1 Kanunusani - 19ı4 

·· - 6 Temmu~ 939 
Onheşinci Yıl - Savı: 4474 
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ADANA: GÜNDELiK SiY ASl GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 

TÜRK ASKERiNiN HATAYA 
AY AGINI BASTIGI GUN ! 

. Mareşalimiz 
İzmir de 

Dün Hatayda 
yıl dönümü 

parlak bir 
kutlu landı 

Büyük Tarihi Gün İçin Yapılan Şenlikler 
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fskendcru n : 5 (Telefonla)- Ha· 
taya Türk Askerinin ayak bastıtı bü

yük tarihi gün olan beş Temmu7. bu. 
gün bütün Halayda çok muazzam bir 
tezahu rat içinde iı. u tlandı. 

Fevkalade murahhas Cevat Açık- 1 

alın, Fethi ~.enli, ~sk~ Hatay sayl~v- j 
)arı, halk mumessıl!er• saat 9 da Şük
rü Kanatl.ya tebrike gitmişlerdir. Bu 
ziyaretler iade edilmiş ve saat 10,45 

de Lise meydanında büyiik merasim 

ve resmi ğeçit başlam ı şt ı r. 

Büyük Millet meelisi 

Cumartesi günü yaz 
tatili yapacaktır 

Hatay Kanunu bu hafta çıkıyor 

Ankara: 5 (Telefonla) - Meclis 
bugünden itibaren Cumartesine kadar 
elde bulunan mevcut kanunları her 
gün toplanarak müzakere edecek ve 
Cumartesi günü, Meclis tatil edilecek
tir. Bu tatil müddeti Eylül haftasına 

kadar sürecek, bu suret le Meclis bu 
yıl iki aylık bir ya:t. talili ynpnıış ol.
eııktır. 

Cumartesi celsesinde hiikümctin 
harici, dc:ılıili' siyasetiıııiz h<ıkkında 
Meclise ınahimat vermesi muhtemel-

dir. 

Halay Kanunu 

Hatay halkının askerlik işlerine, 
l latay vilayet tcşkilfıtına ve f !alay 
adliyesine ve diğer Hatay işlerine aıl 

kanun lfiyihalannı tetkik eden encü
men dün geç 1.aıııana kadar çnlışınış· 
lır . Muhtelit encümen bugün de bu 
işler üzerinde çalışac.ıklır. Kanunun 
Cuma giinii cl'lscsiııc yetişmesi çok 
muhtemeldir. 

Bir Milli Piyango 
idaresi kuruluyor 

Kanun layihası 

Ank.ır a : 5 (Tclcfonl.1) - T.ıyy.ı 
ıc pı . Yangosıınun devlet pıyaııgosıı 

hnlıııdc ıdaresı hakkında maliye vckfı 
lctince haıırlanan ve başvek:ıl. içe mec 
1 se gönderilen kanun ıavihası umu· 
m· h 1 eyete sevkolunmuştur, 

Knnanla hava kuvvetlerine yar
'~1~1 ctm~k ğayesiyle maliye vekaletine 
h~k 1k h~k~i şahsiyeti haiz .husu~i 
l 

u lıukumlcrine tabi ve her türlü 
ıısarru fa h'I b" 

si k 
1 

e 1 ır milli piyango idare 
uru m3kt d T-nakit 1 a ı r . urkiyede karşılığı 

o mak - . 
hakkı rn- h uzere pıyango keşidesi 
ıdareşitı~n .asıran bu mili' piyango 

B . aıt olacaktır. 
u ıduren ı 

ek iltrnc v e n muameleleri arttırma 
nıınlariy le o·muhascbri umumiye ka· 
k ıvan ı h • on trolü ne 1 r. b" rnu aseba tın vıze ve 

Umumi heyetde 

b.ınk.ı'iı t 11 tıfınd. n in) in edilen hirer 
aza ılı; nıyaııKO nıiı Jıı riindcn ıcrckl üp 
eden dorl kisilik bır idare heyeti lara 
fından ıddre edileccktır. 

Pıyango idare heyeti şu vnifelc 
ıi görecektir. 

a) Piyango pl<irırnın tanzimi ve 
kcşidelerin tertip ve i ahında tadil ve 
bunlaı m ilanı. 

b) idare ve salış işleri için. 
Teşkilatın icrası bütçesinin ve kad 

ro cetvellerinin tanzimi. 
c) Biletlerin satış şekli ve şartla 

rının 1 es bili, ajan ve bayilere verıle· 
cek komisyon miktarının ta} ini, 

d) Piyango mallıırmın mulıalazası 
e) Pıyango işlerinin iyi gitmesi 

için liizumlu tedbirlc.rin ıttihazı. 

Antakya, lskenderun, Kırıkhan, 
Beylan ve biitün köyler bayraldarla 
süslenmiş halk coşkun taşkın bir hal 
dedir. Büyük caddelerde mliteaddid 
taklar kurulnıuşdıır. 

Antakyada muazzam bir fener a
la) ı başlamıştır. 

Parti Grubunda 

Bir makale 
hakkındaki 1 

müzakerat 
Muhiddin Birgen hakktn
da bir ınuamele yapılma

suıa lüzum görülmedi 

\nkarn : 5 (Telefonla ) C. 
11. P. Biiylik Mıllel Meclisi Gruhıı 
dün sııat 15 de Rcıs Vekili Trahzon 
Mt busu Hasnn S.1kanın Reisliğinde 
1oplandı : 

İlk dcf.ı soz alarak kıırsııyc ge· 
Pil ıııulıtcıcm B. Ş\ ek ilimiz. Dr. Rcfık 

Gerisi iiçüncü sahifede-

1 
Karataş 
~ P 1 a j ı 

Çocukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat cenn e· 
tin in Hava•ından, Ne•'ealnden 
ve Faydalarından m ahrum et 
meme k için hiç olmasa Haft a
d a iki g Un oray a g ö tUr-UnUz. 

f evzi Çakmak büyük 
tezahüratla karşılandı 

Mareşallmlz Fevzi Ça kmak 

i1.nıir : 5 _ I\! 1• • • 
Ç k 

.. aı aşa ıınız I·cvzi 
a mnk dun ·ıkş~ 1 . 1 . • .ım lmırc gelmi11-

erdır. Maı esaliıniz l .... k . "' h ~ · myu merasını 
ve ?ılkın tezahüratı içınde karşılan
mıştır. Mareşaliınizin istikbal 
siminde başta Vali 1 k .:. mer~-

•• 0 nıa uzere bu-
lun bıınka Direktörleri Millf A 
ker· .. K ' ve S· 

ı ruesa, onsoloslar hazır bul , • 
muşlardır . un 

. ~s~er ve polis kıt<ıiarı selam 
ınını ıfa etmh:lerd" res-

y ı r . 

Başvekilimizin 
karşılıkları 

Ankara : 5 (Telefonla) - B . 
k·ı· . & aş ve ı ımız Refik S d k . b ay am, apotaı 
ayram ı münasebet ile b" k 1 . rr ço yer. 

erden kendılcrine gönderilen te b rik 
telgraflarına a" rı ayrı cevap k · k. · verme 
ım anı olmadıgw ından teşek k"' 
t b 'k . . • ur ve 
e rı lerının iblağına A nadolu ajan· 

sını memur et mişlerdir . 

--
Seyhanda boğulanlar 

VE 
uy·· uz n1e H avuzu 

" 
V az yelince. lstanbulda M 

lak yolu Ad d as-
facıaları başl ' İ ana a Seyhan 
vatandas ar. slanbulda beş on· 

· ı \ Maslak yolu üzerinde dev-
rı en, çarpıc· n t l . . 
Ad :ıta o omo >ıllerın altında 

anada be~ -. • on vatandaş Seyha-
nın j~larında can verir. 

kı gün evvel h' Ad 
kurbanı verdik O ~ anada ilk 
çocuk s h · n ört yaşında bir 
biri de zorey an~a.. bo{;ldu. Diğer 
bildi. la ölümun elinden alına 

Y ıllardanbori zab t h . 
d 1 

ı a u ışıe mü 
ca e e ettiğı halde . b ü -
t b 

• ug no kadar 
anı ır netıce alına 

k" S h mdmışlır. Çün 
u: ey an uzundur 8 -

ı . · u uzunluk 
~~yuncda pDo ı~ noktası dıkmek ım-
aıısız ır. ıgc~r ıaraha 

ğ rı, yazın bo· 
ucu sıcakları•ıda SLly 1 9 k 

h 
< ırme· bır 

ı tıyaçlır. Bu hlı.i aç anc._k .. 
h 1 

... yuı.me· 
a\ uz aı ı ve nehır kenar ıncl.ı yt1p 

lacak ııı~ıh. fazalı ve kontrolıu baı;· 
yo yerler ı ıle karşılancıbilır ve an 
cak bu surntledır kı, lı~r yıl mııhak· 
Kak surette ölüme mahkuın olan 
beş .. ~ın vatandaşın hayatı kurtarı· 
labılır. 

Şimdı soruyoıuz: 
E, velce beledıyenin başlcıyıp 

meydana getirdiğı ve bugünkü be- 1 
ledıyenin ikmalınden vazgeçtiği yüz· 
me havuzuna hfila: 

"Fantazidır efendım! Lüzum
suzdıır. manfısızdır efendim!,. 

Diyenlerin hu ôlOm hadiseleri 
karşısında yürek 1 eri biraz sız lanı ıya• 
cakmıdır? 

DANZiG MESELESi 
Paris - Londra - V arşova 
konuşmalarından sonra 

oolonga vaziyet alacak 
Königsberg kroveLÖrÜ Ağustosta Baltık sularında 

l~ ı· . w' n n - ·'lfonig;bcrg .. 
.Jt:'r ın • • • · 

2G ·ı· ·•t ngustos tnrih-kro\•nzprU • ı a ·• • . 

1 
. d k' Bnltık'tıı ,.c Dıınzıg-dc 

crın c ,;:ır ı ... 
ı. l kt \. · r~ovıı kc' fivctlcn uu unacıı 1r. .. ) • • · 
halıcrdnr edilmiştir . 

Alman nınhfillcriııdc tchaı·Uz c.t-

. ·ı ı·~· 'o'rc Alnı:ıın"lltlln lııı '' tın tısını: s ı · . 
• . Jl 1011 ,.111fnn her hnııgı ınU-
ıç>111 c'n~en o • 

. "ht" 0 .,ı vokluı·. 1 hın· 
~a:Hlc ıstcmcgc 1 

'·' • • .. 
. l t chı·ioin stntulcı·ınc goı·c, 

zıg ser )C" ;> 
·r~ · , nlnız ı\ lnınıl\·,,. 

Poloıl\ anııı \'nhı \: •, · • 
· "hl 1) uirr n,·nnınn bil· 

uııı lıu 1 ını·ını nı o • . . 
. . l' 1 n h~·r hnııgı bı r 

lııı·ıııeklıı· o on.) :uıı 

1 ık . l{ttıı• Polon\'n, ancak 
v·ct o l:t \ ı .. 'o · • 
l) 

. L.,nılaı·ı tnrnfındnn nrırn 
nnzıg maı<.. • 
l ·ı· I .. 1 1 ir ,·cto hnkkını kulla· 

C( 1 ll''C 10,\" C > 

bilir. 
BerJin,le :1\·ni nıohfillcrde öylcn· 

d ·x· .. •'l~iinig~berg,, Kruvazö· 
10ınc gore. k 

l b hnt c nıısınd:ı anca 
rUm e u e' a 
normal mUr.ctlcbat bulunncııklır. 

\·nı·şo ,·n : 5 :ı . a. - Sclahiyd . 
tar mcnbolard:ın teyit cdildi~inc gö
re, Danzig Scrhes schrinin nnsyonal 
sos.) aJi.,{ mnknınlnn tnrnfındnn nlınnn 
:ıskcri tcdlıirler hnkkıml:ı PolonJ & 

huHınıctinin mektubu hcnUz Dıınzig 

a~·anınn te\•di edilnıcınişlir 
Pek muhtemel olarak \•ar O\ a 

hukiııııcli. nıH:nl{ \ · :u·~o,·n- Paris ve 
Londr:ı ııras111dn Ynpılmaktn olan 
diploıııntik ı;örUsnıclerin Lutllıı IUzuın· 
lu unsııı-llll'• lıiı• ııı·n' a toplnnrn .. ı llzo

rinc resmen vaziyet nlnc.."\kbr. Bu T a• 

zh etle nlakndnı· olnı·nk şunu dıı kn,\ · 

d~tnıek icalH·dcr ki Polon.' anın lond· 
rn , c \' aşington buyuk clçisılc 
Fran anın \' arsonı buyuk elçi si Vaı·· 
so,•a vn var in •·el mis olncnklnrdıı., 
) .,. .... C) ) 

Diğer tnrnftnn B. 111tlcr'in y:ıkındn 
Dnnziğ'i :ziyaret edecc~İ haberi de 
tc,, it cdilnıcnıcktcdir. 

lngiliz bahriye nazırı 
Hör -Belişa P ariste 

Fransa - İngiltere cemiyetinin dine,sin 
de söylenen hararetli nutuklar 

KUVVETLiYiZ! DOSTUZ! 

giden fran•ız ea,kumandanı Oeneral 
Geçen ay LondraYt• tobı-ularmı ıettı, ederken 

oamıen lnglllz .,. 

Paı is : 5 a.:t. - Fransa. -._ ln~il· 
• · · Jlık din e sı bu ak· 

tere ceınıyetının Y1 '. ·ı · ref ıne verı -
şaın Hore Belisha nın şe . bir 
mişlit. Zıyafcttc Bonnc " e dığeı 

k h 
. ti r hazır buhınınuşlıudır. ço şa sıye e 1 •1• · . ·· tat afından ngı iZ 

Cemıyct reısı r: 
. t afından da ra 

kıralıııın ve Phıpps ar 
. . . ihat erine kaldı· 

nsa cünıhıırreısının 5 B ı h a Hore e ıs a 
rılan kadehlerden sonr . d . ı· kı . 
sôı; alarak ezcümle emış 11 k :

1 
b"f 

" - Anıant kordial :.e' . ı a ı 
· ı b" h ekeltir Zira fran· 
ı e yapılmış ır ar · . , . 1 ·n lıakıkı ım· 
sız ve ıngiliı ınıllct erını b' .b: . 
ı , hedeflerinin ırı ırının 
aşması, gayret ı . . d" . ı anca.: şun ı vu· 
aynı olması sebebıy e 
ku bulmuştur.,, ·r 1_1 1.1• 'tt o~ ar po ı ı· 

Nazır; Fransanın 1 1 

k 
. tdu,..onu ve bunun 

asının yerınde o ~ . . 
n - b 

1 
k tarla sabit olarak ıngılte· lus e va -ıa 

re tarafından tesliın edildiğini kaydey· 

1 . _ 1 rı"ne şu su relle devam 
enıış ve soz e 
eylemiştir : .. 

.. _ Halen inı,riliz pol~tıkası, f ra
1
n· 

sız. politikası diye ayrı bır şey yol'· 

ı l_J ı · r k Dalııdiye ve Çemberler 
ur. ~a ı a s, d ki b' . k . de L.:olaylaştır ı " ctrı ır 
nın pe • zıya .. 
İngiliz _ fransız polıtıkctsı vardır . ., 

N . ır Fransa ile lngilterenin bir · az , .. 

hayranlıkla takdir eylemiş bulunduğu· 
nu söylemiş ve demiştir ki : 

"- iki memleket kendilerine kar
şı yapılan meydan okumanın mahiye· 
tini anlamışlardır ve lüzumunda tch· 
likeye kaışı koyacaklardır . ., 

Nazır, iki ordu arasındaki karde~ 
!iğin ameli ve hissi bir emniyet kazan 
dığını söylemiş •;e demiştir ki : 

" iki oıdu arasında hiç bir 
sır yok fakat en sıkı irtibat • 'aı dır. 
Fransa dünyanın en ıyi lalim iörmüş 
ordusuna maliktir. Uizumunda bu or
dunun yanı başında aynı i uretle par· 
lak ananelere malik ve mecburi hiz.· 
met usulü ile takviye edilmiş olan 
diğer bır ordu bulunacaktır. (Bir yıla 

varmadan İngiliz ordusunun bir milyon 
dan fazla mevcudu olacak ve bu ra
kiim durmadan 'artacaktır. 

H0re belisha :şunları ilave eyle· 
miştir : 

··- İngiltere ve iki millet, inşaat. 
larırı:iaki hıza gore, dünyanın en kud 
ret:i ve en modern hava fılolarına ma 

lik olacaklardır. bu maddi 'amilleıdcn 
1 

başka, iki milletın ruhu ihanet etme 

M. . a ı o l rn ı k 
ıllı piyan Yaca tır. 

Cumhuriyet m g~ llhıliye vekfıletiyle 
er ez bnnkam ve riraat 1 

Pıyango idaresin in lıesabları ve 
idıırc he} ctırıin kararları mal:ye veka 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Ht'r gtın ınunlııznnı otoLtıs sefer· 
lcri Tnrd1r. 

13i: öyle zannodiyoruz ki, bundan 
sonra Seyhanın sulaı ında Ccın ve· 1 
ren yavruların ölümünde bu insan· 
ların da mes'uliyet hissesi bulu
nacaktır. 

likle tarıhin yeni merhalcs nı aşınağ"a 
1 ınuktcdir olduklarını ve lngiltercnin J 

fransız siyasi ve mali kalkınmasını 

den terk cdemiyecckleri müşterek 
ananelerle zenginleşmiş bulunmakta
dır, 

- Gerisi ikinci sahifede -



-- -·---- ---

_________ , ______________________ , __ , POLiTiK MESELELER 

1 Tek adam gi 
------------------------ı Silaha sarılaca 

---- Y•z•n ---- Hava kamplarının faaliyete geç 
mesi dolayısiyle bu yıl şehrimizden 
üç muhtelif kampa 47 talebe git· 
miştir. 

A. GRASSET 
" lllustraıion ,. 

-VI-

3 - Majino hattının 
ve hazeri fırkalarımızın 
himayesi altında mil. 
li kuvvetlerimiz t~şki· 
latlandırılmaktadır. Ven 
bu trşkilat tamamlan· 
dıktan sonra müstah 

~ 'l 
J'> 

Bunlardan dokuzu lnönünde ye· 
nı açılan gedikli hazırlama yuvasına 
yirmi beşi lnönü Türkkuşu kampına 
on dördü de Ankara motorlu hava 
kampına gitmişlerdir . 

kem hudutlarımızdaki 
mukavemetimiz seınsuz 
bir şekil alabilir. 

"" r ••• ····t--=---.:ı--

Açılıp açılmıyacağı meselesine 
ge!inçe: Türkkuşu:bioasınm inşaat 
ve tesisatı tamam !!n ikmal edilmiş 

olmakla beraber, şimdilık, mektebin 
ne zaman açılacağı malum değildir. 
Adanada tedrisat yapılmasına karar 
verildiği takdirde melctep t~şrin· 
ferde açılacaktır. " .. .. ... r: ., , t") • v -rı >- .. ,... Binaenaleyh, ilk şok ,.. c 

o 
J. 

iıo, O•o 
bu suretle kırıldıktan +----tfM..-111111--

~ 

E c: Yabancı 
limliği 

dil mual
kursları 

ve lngiliz - Fransız 
donanmaları Almanya 
ve ltalyayı abloka ettik 
ten sonra bir taham-
mül harbi başhyacaktır ki, bu harp 
te iktisadi faktörler harp sahasın · 

da kazanılacak muvaffakiyetlere 
ihtiyaç göstermeksizin kendi başına 
kati neticeyi almağa kafi gelecek 
tir. Çünkü, İngiltere için olduğu gi 
bi Fransa için de bir harp esnasın· 
da erzak ve imalat hususunda müş. 
kilat düşünülemez : 

lngiliz - Fransız donanmasının 
temin edeceği deniz hakimiyeti ve 
Fransanın sahip olduiu 100 milyar 
altım sayesiode bütün yabancı mem 

'f eketlerin : her çeşit ilk maddesi 
Fransa için temin edilmiş demek· 
tir. 

B1Jnları söyledikten sonra, ka
bul etmeli ki; Fransa da tıpkı lngil· 
tere gibi, şimdi bizim burada tet 
kik etmek niyetinde olmadığımız se-· 
heplerden dolayı, kendisini hadise· 
lerin sürprizi ile karşı karşıya bı
rakmış, askeri hazırlıkları ihmal et 
miş, bilhassa donanma inşaatında, 
tayyare imalinde geri . kalmıştır. 

Fakat, ideoloji, ırkcılık, "Hayat 
sahası,, gibi müthiş bahanelerle ken 
disinden toprak koparmak niyetin· 
de olan haricin korkunç tehdidi kar· 
şısında çabuk uyandı ve kendini 
topladı. 

Fransada siyasi doktorin müna· 
kaşaları durdu. Fıtbrikalarda yeniden 
faaliyet başladı. Ve bugün bütün 
millet imparatorluğun bütünlüğünü 
ve şertfini müdafaa için ayakta dim 
dik durmaktadır. 

Ordu mükemmeldir. Elinde ' en 
modern .silahlar vardır. iyi talim 
görmüş ve çok iyi • teşkilatlandırıl· 
mıştır. Ana vatanda 600.000 şimal 
Afrikasında 200,000, Suriycde 
20,000 ve imparatorluğun diğer kısım 
ların<la ise 200,000 askerimiz var· 
dır. 

Sonra, mükemmel surette talim 
ve terbiye görmüş 7 milyonluk 
muazzam bir ihtiyat kuvveti vardır. 
Buna bir milyon kara renkte askeri 
de ilave etmek lazımdır. 

1934 de dünyada birinci derece 
de bulunan Fransız hava kuvvetleri 
o zamandanb«!rİ gösterilen ihmal yü 
zünden bugün, bu dereceyi kayıp et 
miştir. Fakat son zamanlarda yapı
lan mükemmel bir yekinme hamle· 
si sayesinde ve hariçten satın alman 
tayyarelerle Fransız ordusu lcanadla 
rma kavuşmuştur. 1937 de Fransız 
fahrikaları srne:.le ancak 400 tayya 
re imal edebiliyorlardı. Halbuki Al 
manya ayda bu miktardan fazla tay 
yare yapıyordu. Bugün ise, adedleri 
artırılan ve yeniden teşkilat!andırılan 

- • :ı o ::> aı: 
G. ,.... ,.. 

Fransız fabrikaları ayda 200 tayya 
re yapmaktadır. Ve bu, bir başlan · 
ğıçdır. Çünkü 1918 yılının birinci trş 
rin ayı içinde 3,000 tayyare imal 
etmişti. 

Ne olursa olsun, daha bugün. 
den itibaren 2,200 tayyareyi hiup 
sahasına çıkarabiliriz. · 

Fransız tayyareleri : 
Bombardman tayyareleri • sa- I 

atta 480 kilometre katedeı ek , 
3000-5000 kiloluk bombayı hareket : 
noktasından 2-3000 kilo metre uza 
ğa nakl~debi'ecek Olivier, Brcguet 
Amiot tayyareleri. 

Avcı tayyareleri - saatta 500 
kilo metre giden Morane 406, ve Bregu 
et tayyareleri. Ve sonra Amerika· 
dan sıltın alınan Curtiss tavyareleı i 
vardırki, saatta 500 kilo metreyi ge 
çen bit süratla hareket:etmekte ve 
Pike uçuşlarda baş döndürücü bir 
sürat yapmaktadır. 

Betbaht ispanyanın maruz kaldı 
j'ı tecrübelerJen, ş(!hirlerımizin, da
ha harbin ilk anlarındet 4-·SOOo düş 
man tayyaresi tarafından bombardı 
man edilccegini çok iyi biliyoruz. Bi 
nacnaleyh, böyle bir taarruza cevap 
verebilecek1 bir vaziyette bulunduğu 
muzun bilinmesi faydalıdır. 

Tayyarelerimizin bombaları, sa · 
atta 480 kilometre süratle 7000 
kilometreye nakledebileceğini söy· 
lemiştik. Binaenaleyh , meseli : liir 
gece M tzden hareket edecek tay. 
yarelerimiz bir 1 uçuk saat sonra 
Berlinde olabilir .. Marsilyadan ha
reket eJecekler yine bir buçuk saat 
sonra Roma veya Venediic, bir saat 
üç çeyrekte Napoli üzerinde 
uçabilirler . 

1918 den sonra ihmal edilmiş 
olan harp donanmamız da bugün 
tam bir inkişaf halindedir. 

• 
Oıta tedrisat müesseselerine y1 

bancı dil muallimi y~tiştirmek mak· 
sadiyle geçen yıl fstanbul Üniversi 
lesinde açılmış olan fransızca, :logi· 
lizce ve Almanca kurslarına bu yıl 
da 60 talebe alınması Maarif Vek.i 
letince kararlaştırılmıştır. Alınacak 

olan talebe bir yıl lstanbul üniversitesin 
d.eki yabancı dil kurslarına devam 
edecek, bu müdJet zarfında her bi· 
rine ayda otuzar lira harçlık verile· 
cektir. Bu bir yıllık tedris~tta mu· 
valf dk olanlar tahsillerini takviye et· 
mek üzere bir yıl da dilini ögrendik 
leri memlekete ;gönderilecelderdir. 
Talebenin se~me imtihanları 25 ve 
26 eylül pazartesi ve salı günleri 
fstanbul üniversitesinde yapı lacak· 
tır. imtihanlara yerli ve yabancı bir 
kolej veya lisederı veyahut bir mual· 
lim mektebinden mezun olanlar ah· 
nacaktır. Alınacaklarda olgunluk im· 
tihanını vermiş olup olmadıkları atan 

mıyacaktır. Kursa alınacaklar tahsil 
müddttlninin iki misli müddetle Ma 
arif Vekaleti emrinde çalışmayı ve 1 
tedris müdeeti içinde dışında hiç 
bir işle meşgul olmiyacaklarını taah 
hüt edeceklerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüıii açık 
hava hafif rüzgarlı geçti. En çok 
sıcak ıölged~ 33 dereceyi bul· 
muştur. 

Elhasıl , daha bugünden bile 
Fransız donanması , İngiliz donan· 
ması için çok sağlam v : kıymetli 
bir destek olac .tk ve onunla bera 
ber rahat rahat , Avrupa denizleri 
hakimiyetini temin edecek bir kud· 
rettedir . 

- Sonu var -
, Hattı harp gemisi olarak: 26 şar 

bin tonluk iki yeni zırhlı ( Dün· 
kerk, Strazburg ) 3 eski fakat çok 
iyi zırhlı { Beritanya , Loren • Pro· r 
vans ) , 30 Kruvazör , 70 Torpido l ı O \ Ot'niz bayramı 
ve Torpido mühribi ve 80 tane de O N O N münasebetile ka 
deniz~ltı gemisi olmak ü~ere mec· 1 M E V Z U U 1 botaj kelimesi sık 
muan 580 Lin ton hacnımde bir k k 1 d B .. 1 1 

sı te rar an ı. u soz spanyo ca 

donl'ln~~ .da ise 35 bin tonluk ( Coğrafi manadaki ) .. bunun • 
muadili olan " Cabo " kelimesinden iki yeni zırhlı ve 90 y~ni denizaltı 
alınmıştır, Uzun seferlerin -· " Es· 

gemisi olmak üzere 650 bin ton 
farı baide • nin - aksine olarak , 

hacminde yeni ünitelere sahip ola· 
cağız. 1942 senesi için kararlaıtirılan gemilerin sahilden pek uzaklaşmak· 

sızın seyahat etmde-ri demektir • programa gelince Fransaya , yine 
Ayni memleketin muhtelif iskele· 35, bin tonluk iki yeni zırhlı ve 
leri arasında yapılan deniz seferle· 100 denizaltı gemisi olmak üzere 
rine kabotaj denir . mecmuan, 715 bin ton hacminde 

yeni harp gemileri verecektir. 

ŞEHRiMiZiN iÇME 
SUYU MESELESi 
Açılacak 
limited 

beş kuyu, 
şirketine 

sondaj 
verildi 

Tesisatı yarıda bırakan şirketle 
olan dava henüz neticelenmedi 

Şehrimiz içme suyu le•l•atını yapmakda olan Adana, Mersin 
Tarau• içme au teaıaatları •lrket ile beledlye araaında çıkan 
lhtllAf Uzerlne mukavelenin feahedlldlOlnl ve )fln:adllyeye intikal 
ettlglnl_ yazmlftık. 

Bu dava henUz netlcelenme 
mlf bulunmaktadır. Ve bun 
dan dolayı tealsalln tamamlan 
masl geri kalmıf bulunuyor. 

Dün aldığımız malumata göre, 
belediye, içme suyu deposunun ya· 
nında (Dilberler sekisinde) beş kuyu 
açdırmağa karar vermiş ve bu işi 
lstanbu:da Türk Sondaj limited şir· 
ketine ihale etmiştir . Bu kuyular, mu 
kavele mucibine~ altı ay zarhnda 
açılmış olacaktır. 

İngiliz 
nnzırı 

bahriye 
Pariste 

- 6iriuci sahifeden artan -

Seyhanda Bir 
çocuk boguldu 
Yıkanmak için suya 
girdi anafora kapıldı 

Hanedan mahallesinden 14 yaı· 
larında Hayri adında bir çocuk Sey 
han nehrine yıkanmak için girmiş, 

anafora kapıtarak boğulmuşlut. Ço· 
cuğun boğulduğu yer Avtanoğlu 
bucağı civarındadır . 

Araştırma netice ;iude ceset bu· 
lunmuş ve otopsi yapılarak defne 
dilmiştir. 

Pazarları 
Dostuz, kuvvetliyiz ve her ne o· 

lursa olsun cepheyi kurmıya muvaf· 
fak olacağ11. ... Kara taşa 

Otobüs -'"" 
P. ris : 5 a.a. - Fransa - 'bü 

yük Britanya cemiyetinin dün ·akşam 
verd.ği ziyaf :tinde sir hore - belis 
ha'd'" sonra söz alan 8. Bonnet, 
mannk icabı olarak teessüs etmiş 

ve zarureretin icabile :tahiye edil· , 
miş olan lngiliz - Fransız dostluğu 
nun geçirdiği '.imtihanlarla p~rkimiş 

ve tecrübe ıle teeyyüt eylemiş oldu. 
ğunu kaydetmiş ve artık hariçte kim 
senin bu dostluğa şüphe ile bakar· 
ken sami~i olamıyacağına kani !bu 
lunduğunu bildirerek demiştir ki : 

Birleşen iki imparatorluk geniş 

toprakları ve muaz:zam insan kütle 

!erini ihtiva etmektedir ve bu vazi· 
yet kendilerine temamcn müdrik bw 
lundukları mesuliyetler tahmil eyle 
mektedir. iki imp:ıratorlu\c, milletle· 
rin şeref ve istiklallerini teminle 
mükelleftif ler ve avrupamn her han· 
gi bir devlet gurupunun tehakk~mü 

• altında kalı&ıasını kabui ~edemezler. 
Esasen tarihin de gö ~ terdiği veçhils 
böyle bir tehakküm ımkansızdır . iki 
imparatorluk dünya emniyetini öyle 
muayyen bir seviyede tutmak mec. 
bu·iyetindedirler ki bu seviyenin 
altındd h:ıyat insanlar için müsama 

hası imkansız bir şe kil alır. Zira in 
sanların her sabah bir :taaınız vo 
nir harp korkusuyle uyanmaları ebe· 
diyen dt!vam edemez işte fngiltere 
ve Fransa barışı takviye içindir ki 

1 lcr gun i ~ le.'·cn OtolıU:.tcn 

b:ı~kn Pazar gUnlcri ayrıca tliger 
lı iı · OtobUs isletilecektir. 

' 
Bu Otobüs, Saat kulesi karşı

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

Sabahları tam saat 7 de 
50 kuruş 

1 c. 

Iğdır 
. 
ıçme suyu 

Ankara : 5 (Telefonla) - lgdı 
ra İçme suyu getirmek için Iğdır 
belediyesi belediyeler bankasından 
yüz bin lira istikrazda bulunmak 
teşebbüsündedir. 

bu kadar hararetle ve el birliğile 

askeri kuvvetlerini arlırınağa Ç41lış · 

maktadırlar. lngiliz milleti, anane
lerine rağm~n. mecbuıi askerlik usu 
lünü:kabul etmiştir. Fransa ise hiç 
bir zaman şimdiki kadar ! çalışkan, 

1 

bu kadar nıüttt'hit olmamıştır. Dünya 
bu imp.ırator lukların neler yapabile· 
ceğini ve sarf ettikleri gayretin mil 

lctleı in emniyetini muhafaza<lan baş 
ka bir gayeye matuf olmadığını ni · 
nayet anlamıştır.,, 

KA BOTAJ 
" Büyük ka.Jotaj " , " Küçük 

kabotaj " gibi farklı tab:rlcr varsa 
da bizde kullanılmıyor . " Büylik 
kabotaj ., , daha ziyade , anavatan· 
dan hariç müstemlekelerle seyrü· 
sefer manasınadır. 

*** 
Eskiden Türk liman larında cc 

nebi vapurları işlerdi , Mesela iz. 
mirden lstanbula yük ve yolcu ta. 
şırlardı. Bu da denizciliğimizin ın 

kişafına mani olan bir kapitülasyon 
belasıydı . 

Lozan muahedesi her türlü ka· 
pitülasyonları kaldırmakla beraber 
kabotaj hakkını da Türk bayra· 
ğına hasretti. Şimdi bir ecnebi ge· 
mi muhtelif Türk limanlarına uğra· 
yabilir. Hariçten bize, bizden harice 
yolcu götürebilir . Lakin iki T urk 
limanı ara~ında nakliyat yapamaz . 
işte bu farktan bugünkü ticaret 

0 ord Ha lif aks'm nutku ha 
(6,da tefs ı rlerde bulunan Tc 

gazetesi ezcümle şöyle 

maktadır : 
" Büyük harptenberi bir m 

matbuat tarafından bu ,kadar 
vetli bir ittifakla kabul edilme 
defa olarak görülüyor. Bu hal 

liz milletinin, katlandığı bütün 
karlıklara rağmen . hükümetce 
len taahhütlerin ifası husunda 
dar azimkar davrandığını göst 
Çünkü bahis mevzuu olan Da 
deki hüriyetler d~ğil, Polonyanı 
daha bazı devletlerin istikla 

Hitler'in Danzig'deki emelleri 
değil sevkulceyşidir. Almanya 
ihtilafa sebebiyet vermediği tal 
de ortaya bir ihtilaf çıkmıyı 
bütün alakadar devletlerce . m 
dur. 

Almanya İngiltere 
Avrupa'yı askeri tahakkümü 
almağa teşebbüs edecek (olan 
devlet mukavemet etmek iÇi 
bir adam gibi silaha sarılacağıı 
mdidir.,. T 

&0GUNK0 PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZI 
POSTALARI TÜRKiYE RAD 

ANKARA RADYOSU 

PE.RŞENBE. - 6 .17 /939 

12.30 Program 
12 .35 Tlirk müıiği 1 - . . 

Neveser peşrev i . 2 - Sadettin 
nak - Neveser şark ı - Hic 
harap oldu sevda. 3 - Selrtt 
Pına r - Nihavent şarkı - halJ 
şıyor . 4 - ... . • . - Ke ı 
taksimi. 5 - ...... - Nih 
şarkı - Kôrfeıdek dalgın suy 
Neşetkar - Mahur şaı k ı - G 
dim ben sana. 7 - . . . . . . . 
Mahur saz semaisi. 

13.00 l\fomleket saa t ayarı, 

ve meteoroloji haberleri . 
13.15 - l4 Müzik (Karışık 

ram - Pi.) 

19.00 Prcgram 
19 05 Müzik (Tener Mccoı 

ın söy l ediği iki melorii - Pi ) 

19.15 Türk müziği (F .. s ıl he 
20.00 Memleket saat ayarı, 

ve meteoroloji habeı leri. 
20.15 Konuşma (Zirna t :;;ı;ıl 

20.30 Türk müziği 1 - . · 
- Fera hfeıa peşrevi . 2 - J 
Hdkkı bey - Ferahfeza besle 
layan cuyi sirişklc. 3 - l.smöil 
kı bey - Fera hfeza şark ı -
a~kın. 4 - İshak varan - Fcra 
şarkı - Seyrelmek ıçin . 5 - 1 
Hakkı bey - Ferahfeza şcı 

Meh tapta güzel olur. 6 - ... 
- Ferahfeza saz semaisi. 7 -
met Nasip - H ic a7.kfır şnrkı 
ınezs eın eğer sevdiceğim 8 -
Ferısan - Ra.st ~a rk ı - Yakdı 

nı cı teşin. 9 - ... . . , . . -
Hirl.iisii - Karşıda kam yorıl"I 

.. ... . - Oyun havası . 

21. 10 Konuşma 

- Gerisi üçüncü slhifede-' 

fılomuz doğmuştur ki muvaff aki 
tini Lozan kahramanı ismet in · 
borçluyuz , 

"'** 
Kabotajı nefsine hasrettire 

Jetler olduğu gibi , lngiltereyi 
/iden ecnebi gemilerine kendi s 

!erinde işlemek hakkını veren 
leketler de mevcuttur. Fakat 
eski şeklimizle bunlar arasında 

fark vardı. Zıra biz, bu hıkkı 
mızla değil, kapitülasyon icab 
nıyorduk . 



arti gurubunda bir 
makale hakkındaki 

müzakerat 

Bir Milli piyankosu 
idaresi kuruluyor 

__ ...., _________ -

• 
~I 

- Birinci sahifeden arlan -· 

kııı d . ın a vereceğı yaı tatili katarına vo 

Satye binası 
tahkikatı 

Memnu mıntakada resim 
çekmeğe uğraşırken 

- Birinci sahifeden artan -

Jeliyle Merkez bankası tarafından ta 
yin edilecek iki mürakip tarafından 

mürakabc edileccktır. 

~ 
iaydam Büyük Millet Meclisinin ya-

ııı5 u günler zarfında Biiyük Millet 
raı focliııind : müzakere ve intacı ica

eden mustaceliy eti haiz bazı kanun 
tkııOtyihaJa rı hakkında izahatta bulundu. 
uV Başvekilin bu beyanatı Grup 
il~ lmümi Heyetince müttetikan tasvip 

Yeni 
ı ve 

isticvaplar 
araştırmalar 
yapıldı 

Bir Bulgar 
yakalandı! 

Hazineye tevdi edilecek olan pi 
yango safi hasılatı bir taraftan bütçe 
ye irad, diğer taraftan milli müdafaa 
vekaleti hava kısmı bütçesinin levazım 
ve tccbizatı harbrye faslına tahsisat 
kaydolunacaktır. 

. lundu 
ogı· 

da Bir Arnavudun makalesl 

ririşi Bundan °sonra ruzuameya dahil 
~ k•C Bursa Mebusıı Muhiddin Baha 
riyor ars'ın geçenlerde Yeni sabah ga· 
1

• • ~lesinin 18 Haziran tarihli nüsha· 
f1g nda '' Bir Arnavudun açık mek-

ve ıbu ,, başlığı altında ve Debreli 
idif· alit Koya imzasiyle intişar etmiş 

11
ki ır makalesine dair vermiş olduğu 

bir ıkıir üzerine müzakere cereyan etti. 
d'r· akrir sahibi bu makaleyi aynen 

1
h
1 
k~yarak buna ait fık_irle_rini izah 

CllJ ltı ve Dahiliye Vekaletınden bu 
uın· ıakale üzerine ne yapılmış oldugunu 

•kriri ile soruyordu . Dahıliye Ve-
inİfl ıliıniz Faik Ôztrak bu makale hak. 

~ ında icabeden teşebbüslerin tama
tıo• len yapılmış oldu~unu ve makale 
hef ahibi hakkındcı kanunen bir mua 
tek lele ve takibat yapmağa mahal ol-

1 bihadığını iıahetti . Ayni mevzu üze
ınis ine söz alan hal ipler makaleyi ve 

eşre".len gazeteyi takbih ve tenkit 
!..--"' d i c i • miitalealarından sonra 1 

O 
erek makale sahıbi ve gerek ma- ı 

• aleyi neşreden gazete hakkında em· r lline ibret olacak kararlar vcril~e-
1 ne dair teklifte bulundular. Muza-

Cre neticesinde hükumetin bu me
~le hakkında yapmış olduğ-u mua

N ele ve ittiha~ ettiği kararlar tasvip 
SU Undu 

Wuhttlln Blrgen'ln makalesl 

Ruznamede ikinci bir mesele 
!arak Son Posta gazetesinin 27 
aziran tarihli nüshasında ve baş· 

· · ' uharrir Mardin Mebusu Muhittin 
· cıt; lirgen'in son günlerde Biiyük Mil 
a~iıı t Meclisince tetkik ve kabul edil· 
ya· İş olan Barem Kanunlarının hü· 

8
nçe imlerini tenkit eden bir makalesi 

ven1 akkında Büyük Millet Meclisinin 
6 ........ lmumi Heyeti içtimaında Ankara 

.-:;en· lcbusu Mümtaz Ökmen tarafından 
........ 

>rulan bir suale cevaben Başvekil 
• ,

1115 
~dik Saydam verdiği izahatta baş 

J ıuharririn bu makale ile ifade et· • 

rosr ği fikirlerin hatalı olduğu ve Cüm· 
Uriyet Halk Partisine mensup bir 
lebıısun böyle bir makale yazması 

ac~ Oğru olup olmadığı anlaşılmak üze 
e makaleyi Parti Grupu idare He· 

eti) ~tine tevdi ettiğini bilc!irmişti . 

jafl~ Grup fdare Heyetinin bu havale 
zerine k'k · · d yaptığı tet ı at netıcesın e 
trd '· · k ıgı arar U,numi Heyetin tet · 

. ·~i b ;n~ıl ne u celsede aızolurımuştur. 

a~· I Grup idal'e heyeti başmuharrir 
aK· 11hittin Birgen'in bu makalesini 
te~1 ttck barem kanunları hakkında 
fcıC rup umumi heyetince evvelki müza 
nıa11 er 1 

1 
,,. , e. erin birinde vermiş olduğu j 

tısıµ kararlarına gerek parti nizam- , 
·teh' 'lllesinin neşriyata taallük eden 
Gof addesi hükümlerine muhalıf gör
cf.ı.: Jğünü umumi heyete arzetmişti. 
ih·'· E fal~ vvcla makale sahıbi Mardin 

tbusu M h' . B. .. 1 k 
1 

,,....... ıı ıttın ırgeo soz a ara 
1 •nakale ·ı "f d .• . f'k' 1 . ı c ı a e ettıgı ı ·ır erın 
ıt alı oldu~ • h gunu beyan ederek uınu 
~ eyete karşı itizar etti. 1;3ununla 
-tal,er mevzu hakkında söz alan 

'1 t çok hatipler mak 1 ·ı fk~ 
1 

nu • a e ı e e arı 
ye ınıyeye arzedilen fikirler hakkın· 
i.iY' ı tenkitlerini :-ıerdcttiler' 

Başvekil so .. • b· n soz olarak mevzu-
ır çok ark d 1 

rrıi h a aş ar tarafından u .. 

rılil • ey ette tebarüz tt' ·ıd·.. . 
~ esasen h . e ırı ıgını 

,,ı,· k.· mu arrı "t· 
.. !\> K' cihet l b r ı ızar beyan et. 

bl·ı· e aşka b. ılmasına ın h ır muamele ya· 

İstanbul: 5' (Telefonla) - Dün 
memnu mıntakada fotoğraf makine 

siyle dolaşarak bazı resimler çeken 
bir Bulgar yolcu yakalanmışdır. 

Suçlu dün ğeceyi emniyet müdür-
lüğünde nezaret altında geçirmiştir. 

Bugün hakkındaki tahkikata de · 
vam edilmektedir. 

Bulgar Başkonsolosluğuna men 
sup bir memurun bugün emniyet 

müdürlüğünde suçluyu ziyaret et· 
mesine müsaade edilmiştir. Henüz 

RADYO 
- İkinci sahifeden artan -

21.25 Neşeli plaklar - R. 

21.3.> Müzik (Operetler ayarlaı 1 

Pi.) 

22.00 Müzik (KüçükOrkestra _ 
Şef : Necip Aşkın) ı _ J. Breuer 

ı 
tahkikat bitmediğinden suçlunun 
hüviyeti ğizli tutulmaktadır. 

İstanbul : 5 ( Telefonla )-Satye 
binasının Denizbank tarafından sa· 
tın alınması işi tahkikatına bugün 
de devam edilmiş ve Istanbul dör· l 
düncü sorgu hakimi B. Sami birçok 
şahitleri dinlemiş , ve bu arada 
mevkuflardan Denizbank eski Umum 
Müdürü B. Yusuf Ziyanın da malu· 
matına tekrnr müracaat etmiştir . 
Tahir Kevkep, ve Reasürans ikinci 
Müdürü Malık Kevkeµ de dün ye. 
niden isticvap edilmişlerdir. Yusuf 
Ziya ile Tahir Kevkep • Malik Kev 
kep ve Avukat İsmail lsanın evle· 
rinde ve yazıhanelerinde bulunan 
evrak bugün Adliyede kendilerinin 
huzurunda açılarak tt"sbit edilmiş, 
kendilerinden bu hususta izahat 
alınmış, bu arada yüıleştirmeler ya· 
pılmıştır. Bugün biıhassa Fındıklı'da 
ki bin-mın Deniıbank tarafından 1 

tesisatı elektrikiye Tüık Anonim 
şirketinden satın alınmasında geçen 
muamelenin, 12,500 lira komisyonun 
sarfı üzerinde durulmuştur. 

lıcılyan şaıkısı. 2 _ J. Strauss _ 
Bizde (Vals) 3 - Leopold _ Çiğan 
bayramı. 4- Kari Bhune _ Gol kı. 

yılarında 5 - Vilf red Kjaer _ Sere
nad 6- W. Czernik _ Güzel sanat
lar töreni (U\ertür) 7 _ Franz Doel~ 
lo - Paıisin Madlen sokağında 8 _ 
Ma Schönherr - Alp köylülerinin 
<ians havaları. 

1 

ı 
• 

lzmirde 

ı su ve elektrik şirketleri 
de sa tın alınıyor 

23.00 Son ajans habearleri Ziraat 
esham tahvilat, kambiyo _'.__ nukut 
borsası (fiyat) 

Diger taraf tan evvelce evi aran
mış olan Reasürans ikinci Müdürü 
Malik Kevkebin görülen lüzum üze· 
rine bugiin de yazıhanesinde bir 
araştırma daha yapılmıştır . Reasü 
rans eski Umum Mridürü sorgu ha
kimliğinin davetine karşı rahatsız 
olduğuna ve malumat vermiye ge
lt-miyeceğine dair tasdikli doktor 
rapoı u yollamıştır . İfadt:sinin mut
laka alınmasına zaruret bulunduğu 
için öğrenilmek istenilen cihetler 
tesbit edilerek bir istinabe ka~ıdı 
ha.zırlanmış ve bugün Üsküdar sor 
gu h~imliğine gönderilmiştir . lfa
de::ıi Üsküdar sorgu hakimliği deli· 
letile ve niyabet yolile alınacaktır . 

Abdülfettah 
Yahya Paşa 

1 

Mısır hariciye nazırı 
şerefine Sof yada ziyafetler 

Sof ya : 5 (Radyo) - Mısır ha-· 
riciye nazırı Abdülfettah Yahya 1 

Paşa şerefine dün akşam başvekıl 
tarafından bir ziyafet v,.rilmiştir. Bu 
ziyafette Balkan elçileri de hazır bu 

lunmuşlardır. 

İstanbulda 

Atletizm ınüsaba kalan 

Ankara : 5 (RaJyo) - 16 lem 
uzda Mısır ve Yunan atldleıinin iş 

tirakiyle lstanbulda Fenarbahçe sta 
dında büyük atletizm mÜıiabakaları 
yapılacı:tktır. Türk takımını İstanbul 
Ankara ve İzmirin en iyi atletleri 
temsil edeceklerdir: Bu müsabaka· 
larda birçok rekorların kırılaca~ı 

tahmin edilmektedir. 

Evlenme kağıdları 
parasız verilecek 

Ankara: 5 (Telefonla) - Haber 
aldığıma göre Nafıa vek11eti, h:mir 

su ve elektrik şirketlerini de müba 
yaaya karar vermiştir. Vekalet bu 
hususta lüzumlu tetkiklere başla· 

mıştır. Diğer taraftan bildirildiğino 
göre lzm;r rıhtım idaresinin de satın 
alınması düşünülmektedir. 

23.20 Müzik (C;-:zband) P.l) 

23.55- 24 Yarınki program 

Ankara köylerinde 110 
mektep açılıyor 

Ankara vilayeti el'witmen o sayısı 

nı arttırmak için bu yıl bu··t . 
Amerikanın yıl dönümü 

Fransada da kutlandı 

çesıne 

fazla tahsisat koymuştur. Bir yandan 
da 11 O mektepsiz köye yeni mek 
tep binal.a~ı yapmağa baslamıştır. 
Geıek vılayet dahilindt-ki öğretmen 
s~!ısıoı arttırma:c gerek mektepsiz 
koylere mektep kurdurmak için bu 
yıl bütçeye ilave edilmiş olan tah· 
sisat 40 bin liradır 

1 

' 

Paris: 5 (Radyo) - Amerikanin 
yıl dönümü münasebetiyle Pariste 

de büyük bir merasim yapılmıştır. 

Fransa adliye nazırı bu törende bir 
nutuk söylemiştir. Marşendo, bu 
nutkunda bugünkü dünya siyasetin· I 
den de bahsetmiştir. 

Yeni binalar 939 -940 ders . · sene 
sı başına kadar ikmal edi imiş ola 
caktır . 

Yalnız En Büyük Filmleri Göstermekle Halkımızın 
Bediı Zevkini Tatmin Etmeğe Çalı~an 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Alman Slnemacıhjjanm En MUmtaz Şahsiyeti 

-- Lilian Harvey 
T.ttafııı<lo:ın c.ılibi d:kk<ıt tarzda yara
tılan ve hır Balet .Arlıstinin hıs.;i ve 

l{oınantik hayatını tasvır cdc.ı 

KiRiK 
I 

ZAMBAK 
Almanca ~özlü Büyük Ve Muhteşem 

U F A Fltmlnl Takdim Ediyor 
Vıyan,ının Ba~ döndürücü Valslcın ;e 
nefis ~1u:;ıkisıle Süslenmiş bulunan bu 
c;ok güzel fılın cıdden şayanı Tavsivcdiı 

iLAVETEN : Ekler Juınal,dc 

Greta Garbo'nın Ameri kaya muva 
salatı v c s a i r e . . . 

1 

Masalaı ınl71 Erken İşcr;ı[ E_.d~i:n:iz~. ~10:9~9~-ı.!!~~~~~~~~~~~!!!~-
6 - ... ·- • 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Motosiklet ve Velospit sahiplerinin nazarı dikkatine 

Eşhasa ait motosiklet ve bisikletlerin 939 s~nesi re.cırni t<thakkuk et· 
tirilerek müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk şubesi kapusuna 

ası lmıstır. 
Taksit zamanları Ağustos ve Biriııl.:İ leştin 939 aylarının 15 inci gü 

Asri 
Bu akşa 

İki büyük ş 

1-Mari 

Madamçoc 
Gönülleri açan ... Neş 

2- Fred 

Servet 
Aşk .... Heyecan .... 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğret 
Duhuliye ıs .. " 
Df KK AT : - Sinema dahili 

serini eşti 

Telefon 
10818 

-----------------ı 
Çukurva Harası 

Hara ihtiyacı için aşağıda mikt 
harrike açık eksiltme ile satın alın 

ihalesi : 20 - 7 - 939 perşe 
salonunda içtima edecek hara alım, 

Muhammen kıymetleri mecmuu 
Muvakkat teminatı 185 lira 96 

caktır. 
Şartnamesi hara müdürlüğünde 
Eksiltmeye iştirak edeceklerin ' 

delerinde yazılı vesikalariyle birlik 

müracaatlart, 

Cinsi Kil 

B. B. ma,ka makina yaiı 15 
c. " 30 , . " 
Gres yağı ( 13 teneke ) 20 
Valvalin yağı ( 16 . ,. ) 25 
Gaz yağı ( 10 ,, ) 14 
Benzin ( 100 ,, ) 125 
Mazot ( 1266 ,. ) 190 

YEKÜN 

Yeni çıkan k 

Milli Müdafı 
K 

Kanun No : 3634 

- Dün 

VII - Her türlü cer ve nak 
ğer vesait için mukta:ı:i kömür, 

IX - Kılavuzlar, sailer, her 

X - Cephede ve asker Vt'.Y 
'b de yaralı ve hasta askerlere, ış 

lecek bir hale gelinciye kadar, 
nasib binalar veya evlerde yatırı 

XI - Askeri teslihata, teçh 
ne Müteallik her türlü eşya ve t 

. h f takımı ve konaklamağa aıd er 
xll - Askeri ihtiy'lçlar için 

hizmetler 
Sderberlikteo gayri hallerde 

yazılı olanlara Milli Müdafaa mü 

U.. .. .. d .. du"ocü ve beşine çuncu, or 
şum hayvanı ve koşum maddele 
cer vasıtaları seferberlikten ba 
on gün için MiUI Müdafaa mükel 

Madde 7 - 6 ncı maddede 
olunan müessesesi dahilinde ve g 
şında çalıştırılmak üzere hakkı.net 
bik olunan kimselerden askerlık 
damları devam ettiği müddetçe 
lir. 

Bunların hal ilcasile kendi~e ı 
malfıliyetleri veya vefatları halın• 
li emsali aibi muamele yapılır. 

b Üçiiı 

ıtr tmiş ve bun:.,aı .. ol~ad ığını beyaf l 
1 
• .., İn de .. k uzcnne bu m 1 
w muza etl"sin . ese e· 

• : . . e nıhav.• f- ··-.....:• 

Milli Müdafaa mi 
Madde 8 - Her vilayet ve ı 

~-n"-t-...1...-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~--!...--ffiULu~• .. Ü~ nüne kadar olmak üz,.re müsavi iki taksittir . 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ---------=---- ·----------

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

K. S. 
En çok 

K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
•=~K=o=z=a-=-~=-====-=-=-==-=L= ----- ·-~ 

-37,50--
----· Piyasa parlafl • 

--.::..._--~----ı 

Piyasa temizi • 

·---------1-------·---· -.;.....,.-------· 

Klevland 37 --1"4612 
YAPACI 

Beyaz J ı -S~iy~ah______ - ---'--

ç t G 1 T --.-----

·~Ye-rli-.. -=-=-ye-mı-ik,,--l====ıl _ _ _ 
.. "Tohumluk,, ı=;;== 5,50 -------

HUBUBAT 
Buğ-day Kıbrıs -3~26 3,50 --, 

•---''"--"--:-~,------ -------
Ye ili 2~5 355 -----· • 
Men tane .. 

Arpa 3,35 3,37 
Fasulya 
Yulaf 2,80 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 

UN 
Cört yıld12 Salit 
üç ., " 
Dört yıldız Doğruluk 

üç .. 
Simit ., 
Dört yıldız Cumhuriyet 
ÜÇ n ., 

Simit ., ·-----
Llverpol Telgraflan ı Kambiyo ve Para 

4 / 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

•----------~-M_&_n~timi-,-----~-----,~-----_-_ 
Ha7Jr ı 5 53 Liret 

•----------- - Rayişmark 
• __ V_ad_e_li_I_. -----ı--45_ 0631 ı___:F:;:r:i.an2k:.:=;:( F::;..r-a-ns-ız')---...: ~ 35 

Vadeli 11. Sterlin (ingfüz-<--)--,--_ _ -S 93 
_H_in_d_h_az_ır _____ 

1
--4-31 Dolar ( Amerika ) 1

00
26 ı 

00

67 
Nevyork -9-00 Frank ( isviçre) . 

• 

( 

TlJR.KJYE 

ZIRAAiri.ANKASt 
I 

---------------------------------------------------
T. iŞ BANKASI' 0ın 

ikramiye planı 1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 .. 1000 .. .5.000 .. 
8 .. 500 n 4.000 .. 

16 • 350 
" 

4.000 .. 
60 

" 
100 • 6.000 " 

65 
" 50 • 4.750 .. 

25~ it 25 
" 

6.250 • 
435 32.000 

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

Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 

Erzakın Cinsi 

Birinci ' nevi ekmek 
Koyun eti erkek 
Sade yağ 

Maraş sarı çeltik pirinç 
İstanbul makarnası 
Zeytin 
Tuz 
Kuru fasulya ma~en 
Nohut 
Zeytin yağı 
lstanbul şehriyesi 
Toz şeker 

Beyaz peynir 
Kuru soğan 

Patates 
Dört yıldız un 
Beyaz sabun 
Soda 
Çay 
Mercimek 

Ereğli ve Zonguldak maden 
kömürü. Lave ve kriple. 
Benzin 
Mazot 
Gaz 
Vakum yağı 
Gres yağı 

Azami Kilo 

35000 
7000 
3500 

4000 
500 

1000 
800 

2000 
800 
850 
250 

3000 
500 

4000 
4000 
2000 
1500 
1000 

25 
500 

50 Ton 
200 Tentke 
350 " 75 

" 
30 

" 200 Kıl o 

Muhammen bedeli 
Kuruş Sm. 

9 50 
40 00 

100 00 

25 OH 
24 00 
30 00 

5 00 
17 50 
10 00 
40 00 
25 00 
27 50 
35 QO 
6 00 
6 00 

10 00 
35 00 
12 50 

400 00 
10 00 

2500 00 
285 00 
137 50 
2~U 00 
450 00 

24 00 

Dipozito 
miktarı 

Lira Kr, 

249 37 
210 00 
262 50 

75 00 
7 50 

22 50 
3 00 

26 25 
6 00 

25 50 
4 69 

61 88 
13 12 
18 00 
18 00 
15 00 
39 38 

9 38 
7 50 
3 75 

167 50 
42 75 
36 10 
15 75 
10 12 
3 60 

Gün ve saatı 

20·7·939 perşembe 
günü saat ıo 

21·7.939 cuma 
saat 10 

22 7.939 CIJmArtl'Sİ 
saat 10 

1 - Adana ziraat ve makinist mektebinin 940 mayıs sonuna kadar 2J kalem muhtelif erzak ile bir kalem 
mahrukat v~ beş kalem yanıcı ve yakıcı maddelerin 6-7-939 tarihinden itibaren hizalarında gösterilen gün 
ve saat)arda eksiltmeleri yapılmak üzere açık eksiltmeye 15 gün müddetle konu:muştur. 

2 - Açık eksiltme vilayet ziraat müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2- 3 üncü maddeleri mucibince lazım olan vesaik ile 

% 7.5 nisbetinde muvakkat teminatlarını eksiltme saatmrfan evvel mal sandığına yatırmaları lazımdır . 
4 - Şartnameyi görmek isteyenler ilan müddeti ıarfında pazardan ma<la her gün Adana ziraat mektebi 

müdürlüA-üne müracatları. 6-10-14-18 l 0824 

= -·-- ...... c _ _ 

Slld(Jn koyma~ını 

tamamen ç : kar ı r 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyat. ehvendir. 
·~ ».. • . - ~::r .. t:ı~ ... '-

.,.. g:r.rn,,, , ...... 
,_. . ~~ 

... ı• -:. -
_ ,.._,...._ r~i~i'?"'7Si~DI -~ - . 

... ~':-

Adana Mersin ve havalisAca.ıdas 

Adanada h ükfımet caddesinde • 
~ ...... ·"-

~=~.:. ··="'-----~c:-t -

Urner Başeğmez ticarethanesi 76 

Çukurava Harası 
Direktörliiğünden : 

Müessese müstahdimini için salın 

alınacak 1400 kilo bulğur, 300 kilo 
pirinç, 350 kilo, şeker, 15 kilo çay, 
250 kilo mercimek, 600 kilo kuru 
fasulya, 200 kilonohut, 200 kilo 
bezelye, 400 kilo zeytjn danesi, 60 
kilo zeytin yağı. 100 kilo incetuz. 
·, 2 kilo un, 500 kilo kuru soğan, 

500 kilo pı-tates onbeş gün müddet 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

fha1esi 1717/939 pazartesi günü 
saat 11 de Ceyhan belediye salo· 
nunda içtima edecek komisyonda 
yapılacaktır. 

Mecmu erzakın muhammen kır 
meti (736) lira 20 kuruştur. Muvak 
kat teminatı 55 lira 21 kuruş olup 
hara veznesine yatırılacaktır. Şartna 

· ··d·· lü"ünde 

---------------------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinJe uzun müd • 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında ht>rgün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 

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

görüle bilir ve istiyenlere verilir. 

Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
2490 sryılı kanunun 2 ve 3. cü mad 

delerinde yazılı vesiklariyle birlikte 
belli gün ve saatta komisyona gel· 

meleri, 10814 

2-6-11-16- 939 

Bu gece nöbetçi eczane 
Tarsuskapısı civarında 

Halk eczahanesidir 
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