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Danzig 
etrafında 

FERiD CELAL GÜVEN 

Ankara 6 · 7 • U:J9 

Ş
inıdi bntun dun_ya Danzig 
etrafında cercvan eden ha
diselerin Uzcrinde buyuk lıir 

korku ve hassasiyetle durmaktadır. 
Dnnzig adeta kurulmuş bir tetik 
g•bi her an patlamaya hazır bulunu· 
~·or. Dun akşamki telgeraflar Çcm· 
lıcrlayn'ın Danzjg meselesi hakkında 
pek yakında kati lıir be.yanatta 
lıulunac.,ğını bildirmektedirler. Diğer 
taraftan Almanlar: Avusturyada. Çe· 
koslovak_ya 'da yaptıklarına muşabih 
emrivaki usullerile Danzig'i bitaraf 
bir mıntaka halinde çıkararak almak 
İstiyorlar. 

Danzig'i Lchistaoın bir an olsun 
terk etmesine imkan yok, çunku otuz 
lıcş milyof!luk bir nufusa sahip olan 
Lehistanın butun iktisodi hareketle
ri bu yoldan temin edilmektedir 
Lehistan ihrat:ahnın beşte dördUnU. iJ~ 
halatının üçte ikisini bu _yoldan ya· 
pnr. Lehistanın baltık denizi ile o· 
lan mUnasebatı kesildigi gUn, nefes 
.)'Olları bkanmtş, bUtUn yaşama \.'C 

hayat ~artları kaybedilmiş demektir. 
Buııun ıçın Lehistan Danzig Uzer in
de oynanacak oyunlara asla mUte
hammil olmadıgı gibi, kendisinin bu 
yoldan istifade~ine mani olacak her 
turlu silahlı ve silahsız httreketlere 
karsı "'mukabelede de lcreddud et-. . 
ıniyeceği muhakkaktır. 

Almanyaya gelince : bu ~ehrin 

tamamen Alman olduğunu ve Şarki 
Prusya ile ası l anayurd orasındaki 

mUnasebctleı·e bir mani teşkil ettiği

ni ileri sUrerek ne yapıp yaparak 

bu şehrin kendi eline gt'çmesı ıçın 
bin turlu• te<lbirleI'e baş vurmakta· 
c.lır.I 

llulasa ıpın iki ucu her gUn 
biraz daha çekilmekte, vaziyet ger· 
ginlı.:şınektcdir. 

İngiltere • Fransanm Polonyaya 
karşı tnahhut ettikleri karanti bil: 
hassa Danzig meselesinin ehenımiye· 
tini artırmaktadır. Çunkll • Danzi8' c 
karşı bir tecaYUz, Polonyayı silahla 

ınlldaf;ı.'.l,Va mecbur ettiği ğUn, İngil
tere-Fransa karantisi derhal hare· 
kde geçecektir. Şu hale.le; Danzig'Jc 
Alınaııy.lnın her hangi l.ıir le~el.ıbu
se giri)iıncsi Jııgilterc-Fransa ile rııU· 

caJcle_yi göze almaya karar vcrmi~ 
demesidir. 

Bunu Almanva ynpabilir ıııi'! .. 
IW.,·lc lıir Lchlik~li me\•zua gircbi
liı· nıi•;'. 

Şinıdi hcrkc~in sorduğu sual lıu. 
ti ur. Ctınk ıı bu haclisel erin arkasında 
mııhak.kak l>ir dUnya harbi vardır. 
Bciyle bir harbe girişmek ve bunun 
akıbctlcı·ini iyi hesap etmek lazımdır. 
ı\lmaıwa .vcganc mutlcfiki olan ltal
ya ile birlikt-e bu gibi hir macı.:ray1 

kemdi lehine h.:tlledcbilecek v.:ıziyet
tc midiı··~. 

Bir takım karanlık. korkunç he· 
'aplara ra~men kendi he~nbımıza Al· 
nıanyanın böyle bir teşclıbuse giri· 
~ecck tfereccdl· kuvvetli ve h:ızır ol· 
duı;unu saıırmyoruz. Almanya ve İta l· 
,\·anın " h::ıyati saha ., davalarına 

knı·~ı her millet kendine göre, !tendi 
·' Uksck nıcnl'aatlerini nıUdafoa_ya hazır 
lıulunıııaktııJırlar . Alman orduları 
ıh•uslııryatla, Çckoslovak.rada olduğu 
Sİl,i L· • • ' l J • h 1 uı r rcsmı gcçıt c nıcse cYı a • 

lcdcnıezlcr, Bilhassa Polon,·a~ın ve 
diger rnillctlerin harp h~zırl ıkları 
nıanc, i.vatlar1 butun tehlikelere kar~1 
ıhwalı'l k k 1 ece adar saglamdır . 

D.mzig meselesi bugUu , Polon· 
·"n

1
11

1
1n iktisl'ldi bir mahreci olma.k 

~c . l 
'. t ını en çıkmış bu vuk devletlcı·in ' 
'ı.rasi ot ·, 1 •. • . . 
, . . or ı ı..e erınıo kıvmctı hnlınt: 
c;cçmıştır B b . 
stılhu · u se cpten Danzig.<lUnJa 

• nun can rı kt d u . 
.,lıu gcç·tt 0 Ası tr . Deşcrıyet 

ı en YA 1~ sonun · sc amete ve yahut 
\ın nasıl 1 • 

nıin edil . 0 acagı şinıdi'den tah· 
1 . crııc_vcn lı . . . 1 Uşcccktiı·. U.) llk bır ):lakcte 

Çenıbcrta .. 
kati bl'Van"' t .) nın Uanziı• hakkındaki 

• " ınıu <> 
ruz. l•'a.kat bi 11 .. ne olacagıçı bi l miyo· 
bilhassa lus·ı 1 ığ ıılliz bir se,· varsa . h • ı l l'l'e l • . 
ı tII·•ı; \"t' "' l . ' <>la!Heı• dcvlcthT;ll 

.,!! ı ,. ı ~- l 
'E ha.rı:kdl ı:rint 1 
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5 Kuruş 

ADANA: Telefon: 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Pk. 44 
_l 

YENİ PARTİ TEŞKiLA TiMiZ 
•• 

MUFETTiŞLiKLERE 
KiMLER AYRILDI ? 

MÜFETTiŞLER Lf STESlNt BlLDIRlYORUZ 

Ankara : 7 (Telefonla) - Parti
mizin ytni teşkila!ı h;ıkkındaki 
kararların tatbikine başlandığmı yaz
mış ve bu hususda peyder pey ma
lumat vermiştim. Bugüd aldığım ma. 
lcma ta gore, parti müfettişlik )erine 
mebuslarımızd'ln şunlar ayrılmışlardır 

Doktor Gıılip Kahraman (Bursa) 1 
Şerefeddin Karaca n ( \.ars), Ratip Ak 
ça (Kocaelı), Rıza Levern (Mardin), 

Zühdü Ourukan (Samsun), Hilmi Ço
ruh (Kast(,moni), Adnan Menderes 
(Aydın) , Hasan Reşid (Tankut), Cemal 
Karamnğla {Muğlc.), Esed Uras (AMas 
ya), Şevket Ödül (Kırklareli), Zihni 
Orhan (Kars), Osman Şahin Edremıd 
Dokll)r Mustafa Benl<.avi (İzmir), Hik 
met Işık (Sivas), Galip Bahtiyar Gök ı 
er {Balikesır), Tevfik Tarımer (Seyhan 
Tevfik Silay (Konya) 

JAPON BAŞVEKiLi 
MEYDAN OKUYOR 
Ingiliz - Japon Konferansı 
ihtilafı halledebilecekmi 
Tokyo : 7 (a.a.)- Tiençin hadi· 

sesinin bir hal suretine raptı için top
lanacak lnıiliz - Japon konferansı 
hakkında gazetecilere izahat veren 
B. Hiranuma, demiştir ki: 

11 
- Şarki Asyada yeni nizamın 

tesisine karşı itirazlarda bulunan ve 
buna mani olmaya çalışan memleket
lerle Japonyanın ış birliği yapması 

imkansı2dır. Eğer bu nokta İngiltere 
ıarahnda sarahatle anlaşılmamışsa 

önümüzdeki konferansın hiç bir ma· 
nas ı olmuyacaktır. Japonya'nı uzak 
şarktaki ha ttıharckctinin ve niyetleri· 
nin İngiltere tarafından tam olarak 
anlaşılması, bir hal sureti için elzem 
şarttır. 

Hadise Tiençin 'de vul,. ua gelmiş
tir. Müzakere edilecek meseleler de
mek oluyor ki, Tıençin,e mahdlıt ka
lacaktır. Faka! eğı::r müzakereler, Ja· 
ponya'nın uzak şarkla yeni bir nizam 
kurması esasına dayanmazsa, muallak· 
ta bulunan meseleleı in hakiki surette 
halline hiç bir suretle va rıln;ıyacak· 

tır. E~er İngiltere Japonya içın esas· 
lı olan bu nok tııy t kabulden imtina 
ederse, bizim i~·ın görüşmeleri keı-. 

mekten başka çaı e kalmıyacaktır. 
Japonya üçüncü devletlerin imti

yazlı mıntakalardaki haklarına ve 
menfaatlerine hürmetkardır Fakat Ja· 
ponya için, Japonya 'nın bütün Çinde
ki vaziyetıni tanımaktan imtina ed.!n 
devletlerle iş birliği yapması imkan
sızdır. Japonya imtiyazlı mıntakahırın 
tam bitaraflığına muhalif değıldir. 

knro;ı butun tedbirlerini nlmıs olma· 
' . 

sıd ır. ÇunkU totaliterlerin tahakkunı 
jfaJe eclı:n hareketleri lngiltcrcnin 
siya.si kıymetine ı·encidedcn uzak 
kalmıyor. İngiltere ,·e menfaatleri bu
nun acısım hissdmckteJirlcr. Çunkl!. 
mevcudiyetleri dünya sulhunun bir 
k:ırontisi olan devletlerin elleri nelen 
artık bir iş gc leme~ zannol unınalaı-ı 
bir tak ı m ınilll!tlcrin mancviyabnı , 

mukavemetlerini kırmaktadır. Alman

ya - ltalya bu havadan çok istifade 

etmişlerdir . Demokrasilerin bundan 

böyle lıu gibi zchaplara kar~1 lakayt 

lluracaldarını hiç kimse tasavvur ede· 
mcz . 

Bil LUn umutlarımız mihver dev· 
!etlerinin aklıselime avdet ederek 
beşeriyeti bir kana bogmamalarında
dır. Bundan sonra devletler arasın· 

Fakat askeri haıeketlere yapılan en
geller bitaraflıkla kabilıtelif görülme
mektedir. 

Tiençin, 7 (a. a.) - İngiltere. 
Çan - Kay - Şek'e yardım siya. 

set,ııden vaz gt'çmedikçe imtiyaz 

- Gerisi ikinci sahifede -

Mısu h ariciye nazırı 

Kral Borisin 
dünkü kabu'ü 

. l&diilji·ualı } alıyıı p11şa 

S,>fya : 7 ·a a. Bulgar "')ansı hil 
diı İyor : 

fvbır haricive nazır ı Yahya pa· 
şa ,fön sa hah mechul askeı in rntza 

rına merasimle bir ç.·lenk koyrr,uş · 

tur. 
SJat 1 l de nazır kral tarafın 

dan kabul eJilerek maiyetile birlikte 

öğle yemt'ğine alıkonmuştur. yem~k 

te başveka let vekili Necid de bulun 

muştur. Kral Y dhya paşa ile maiye 

tine yüksek nişanlar vermiştir. 
Dün akşam başvekalet ve alaka 

dar diğer nazırla Mısır ha riciye oa 
zırı arasında ıki mf mlekel i alakadar 
eden ekonomik mese lder hakkında 

Ja, her hangi bir devletin. her hangi müzakereler cereyan etmiştir. 
bir devlete karşı tahakkuoıunu h:,z· Müteakiben Sofyadaki Mı sı .. el 

maııııştır. Sinirler lıutuo mukavemet 
1 1 ·1· t i · · h h f t yaf ette Mısı r lı mis .. Ju lerden başka ta ıı ıve · cr ım l'lltl7 mu a nzn c • 
mt:klcv l ı c r ·.ılıı:r, h.ı~ ı rlık l .ır Ja. olanca bir çok şahciyetlcr h IZlt bulunmuş· 

F"·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·< 
i Milli Şefimiz t 
i . • •. Talebe k · l ampiarını ! 
i ziyaret buyurdular i 
• • 
• • ! Ankara : 7 (Telatonla)- i 
! Mllll Şef ismet lnönU, dUn i 
! erkek llsestnln ve ticaret i 
! llseslnln, Baraj yolu Uze i 
! rlndekl askerlik kampları i 
! nı ••re flendlrmlşlerdlr. i 
! Mlnr Şef geldlkferl za - i 
! man, yemek yemekte olan e 
! talebeler, lnönU'nU co,kun i 
! sevinç tezahUrierı içinde i 
! !<arfılamı,ıardlr. Talebe- t 
! ntn çadırlarına gezen va ye t 
! meklerlne bukan Mlllt Şe- i 
! timiz kampta bir müddet • 
~ kaldıkt~n sonra gençtljln i 
! aynı gtinUlden tezahUrlerı i 
! arasında ayrılmışlardır. i 
• ;-·-M- ·-·-·- ·- • ..... ~ .................... ~ 
Belediyenin 

verdiği 
yazımıza 

cevap 

/'ii.rh ~iızü Ga::etr.si w~şriyut 
liiifüne - ŞehirdP. 

miidii.r· 

Gazele~izin 6/7/ 931 gün ve 4474 
sayılı nushasının birinci sahifesi . 
dördüncü sütununda ve (dikkati~~) 
başlığı al tında çıkan ve bir çocuğ 
Seyhan nehrin~e boğulmasını hika~~ 
eden yazının bır fıkrasında (Evvelce 
b~şla~ıp mey.dan~ getirildiği ve b 
gunku beledıyenın ikmalinde u r..,.· .. n vaz 
g~ç ı~ı yuzıne havuzuna halen fantal.İ· 
dır, luzumsuzdur, manasızdır d. 1 
ri b .. ı·· h"d' ıyen e-n u o um a ıseleri karşısınd .. 

ki · b' a yu-
"~ erı ~raz sızlamıyacakmıdır) o· 
bır sual ırad olunuyor ve . . ıye 

aynı yazının 
son fıkralarında da bu ha"d· . 

l. . ısenın mes-
u ıyctı havuzun inşaatını ik 1 d' . ına etıne-
ığı bahanesiyle bugünk.. b 

1 
. 

heyetı~e yüklenmek istenil~or. e edıye 
. Yuzme havuzunun inşaatı sabık 

reıs vekili Vedad G"' 1.. . 
'k -ı . uç u zamanında 
ı ma edılmiş, etrafına o-alvan· . k 
d d 6 17. Çın o-

an uvar \'ektirilmiş ve kabulü 
vakkat muamele . d· h. mu. 
Bu h sı a ı yaptırılmıştır 

avuzun işle ti lebilmesi için h . 
şeyden evvel içme . . er 
ikmal suyu tesısı yerinin 

ve suyun havuzun b 1 d 
Ye k 1 u un un-u 

re a ıtı ınasına ihti a 5 
suz bir havuzu n şeh· Y hç vardır. Su. · ır alkı i · 
derece fayda bahşolac çın ne 
vasıtalarla bu havuza ağını v~ ~aşka 
nin neye 1 1 sıı yetıştırme-

ma o acağını b b 
takdirine tcrkediyorum. t'r a ının 

Bununla beraber hö.le b . 1. 
. .. rı cıe, ıyeyi 
ıdare eden heyetin havuzu f· d 
1 • n ay asız. 
ığı hakkında menfi bir kan . 1. • 

tur. Ancak su tesisatı herı~-~ ı 'kyok. 
. . .. .. . u1. ı ·mal 

edılmemesı yuzıınden teferrüatt· 'b 
.ııı r a· 

ret olan S;rerı kalan kısıntrı "ık . 1. b k · k"f' ınc1 ıne sa ı reıs ve · ı ı tarafından d 
evcını 

olunmuyarak krkolunmııştur u .. . . . ougun 

lbeledı~·ke he
1 
yetı bıı . havuzun, noksan. 

arını ı ·ına etmeğı kendisine bir \la-
zife sayar ve bunu geçenlerde iha'e 
t'ltiği içme su kuyularının f rıaliyete 
geçip le şehire su ak ıtıldığı zatmın is
bat edcceg-ini şimdiden beyan eder. 
Binaenaleyh ne boğulan çocuğun bo
ğulma hadisesinde belediye heyetinin 
bir mes'uliycti vardır, ne de havuz 
inşaatının ikmalinden helediycce vaz 
geçilmiştir. Kati kabul muamelesinin 
ikmalini müteakip su tesi~leriniıı ta
mamlanması sırasında noksıınları ik-
mal etiirilerck halkın istif ad esine ar
zcdilccektir. 

Bu cevabımın gazetenizin ilk çı
kacak nüshasının aynı si.ilununu der
cini rica ederim. 

Udcrlıy .! Rı i:.; Vckilı 

PoJonyanın Danzig senatosu
nci vereceği notanın mahiyeti 

Danziğin Polonya 
hududuna gırmesı 

Gümrük 
iste~iyor 

7 a - Polon 
Varşova : - a. · 

k d Danzig senatosuna 
yanın ya ın a 

.. d ,_,. tayı mevzuu bahse· 
goo erece~ ı no 

1 
h .. • 

den siyasi mahfillerde, Po onya u. 
k" . k . rının aşagv ıdakı 
umetı no taı naza 

3 . . . t etnıekte bulun· 
prensıpe ıstıaa . 

duğu beyan edilmektedır : 
1- Danzig,Almanyaya ilhak edil. 

memelidir • .. ..k 
1 D . Polonyanın gumru - anzıg, 

h d 1 h . · d kalmamalıdır . u ut arı arıcın e .... 

3 D . 'd Polonyanın butun - anzıg e 
haklarına ve bilhassa limanlardan 

Rusya'daki 

Sovyet'lerin 
Gösterdiği 

doklardan, rıhtımlardan ve şimen

döf erlerden serbestçe istifade et· 
mek ve Danzig ile Poionya arasm
daki posta muhaberatını kontrol 
etmek hakkında temamile riayet 

edilmelidir . 
Diger cihetten, Polonyal ılarla Al· 

manlar arasında bir fark gözetil · 
memek ve Polonyalıların zararına 

olmamak şartile Danzigde Alman 
kültürünün serbestçe inkişaf etme· 
sinde · Polonya hükumeti hiç bir 

mahzur görmemektedir . 

müzakere 

çok ihtiyat 
söyleniyor 

----- - -
Moskova'ya verilecek cevap hazır ! 

P . 7 Moskova müıa· 
aııs : a.a. -

kerelerinden bahseden gazeteler bu 
müzakereleri biraz uıun bulmağa baş· 
lıyor lar ve Hatayı sovyetlerin çok ıh· 
liyatlı davranmalarına yükletiyorlar. 

Petit parisien gazetesinde bour· 

Paris : 7 a.a. _ Son Sovyet t c 

liflerine lngiltere ve Franse bükum 

\eri tarafından verılecek cevab hak 
kında Loodra ile Paris arasında d 

gues. diyor ki : . j 
lngiltere ve Fransa son bır defa ı 

olarak ingiliz - fransız - sovye~ ı 
t eşriki mesaisini ve tehdit . a!tında bu
lunan memleketlere garantıyı tazaın · 

hal bir itilaf hasıl olmuştur. Lor 
Halifo k ile Bonnet. Lond ra ve f Par 
teki Sovyet elçilt'riııe dün Mosko 

ya gönderilmiş olan bu cevabın : 

mu n eden bir yardım sistemini _vücuda 
getirmeğe teşebbüs edece~_lerdı~ · ~ov· 
yet mahfillerindeki akse gore, 111?1.lt~-

. . d' kadar kend ı sını re ı le fransa şıın ıye .... 
.. d f d" ·nde bulunan bulun mu a aa en ışesı 

· • 1 Jamak husu· avrupa memleketlerını. op . . e e 
sunda azimle takip ettıklerı gay y 

t" k f ık· sovyetler biı liiini iştirak et ırme 
rinde ısrar edecekler veyahut da .ş~ 

. k a arasında uç Jondra parıs ve mos ov 
taraflı 

1

bir yardıma münhasır ı;ovdyet 
ı ·ı devam c e. 

yard•mıyle iktifa sure 1 e 
ccklerdir. 

· l · azıyoı· Jour ga?:etesinde pıc 11 Y · • 
. . .· . tıollanda ve 

Sovyetlerın ıs..,ıçı e, hh'" tt 
h. bir taa u e 

danzig hakkında ıç f ·ıe 
bulunmak istemedikleri ve ransa 1 

. 1 d' a köıfezinden 
ingilterenin ise fın an ıy . l'k 

d 4900 kılometre ı 
çanakkaleye ka ar . 1 ri 

nini tevdi etmiş l erdi r . 

Diploınatık mahfillerde söy.~e 
diğine göre Jngiliz ve Fıansı~ mu 
silierine umumi bir pakt akdı hus 
sunda mutabtk kalmak için son b 
teşebbüc;te bulunmak imkanını ve 

mck üzere Sovyet talebelerini is 
eden birkaç formül bulunmuştur 

Mezkı1r itilafın komşu memle 
lere teşmili için ı;arfedilen gayre 

boşa gitligi takdirde İngiltere ; 

Fransa'nın ağlebi ihtimal üç hük 
metin müşterek beyannamesi şekl 
de ifade cdilebiltcek olan mahd 
bir anlaşma akdine çalışacakla 
aynı ma :ıfillerde ilave edilmekt 

dir. 

bir sovyet hud udunu ga rantı etme e 

icabettiği anlaşılmaktadır· L•, ~ 
Oıdıe i"azetes!nde bure ~·azıy.or; ' 

1 • forrr.alı matbuat ı ıca· 
talyanın unı ı· .' yerinin karnı •••••••• 

!inden soffici sta ın,ın 1 

Karat a ş 

Pl a j 
' f d de '"·il pro e-doymuş olanlar sa ın a ~ : .. 

t 1 f d olduğunu bıldırı) ar. 
eı er s·~ ın a . 

1 anti - koını· ı Bugün bu te.:adı ya nız 
. tmi-: olanların., 

ntern paktını ımza e " .. 
.. ,. t· va koynıak ıçın 

namuskarliğını oı aJ 1 
bildiriyoıuı. 

Peuple gazdesintlc h:ırınel y.ızı 
yor : . 

h .. k • ıeti b.ınıc1 
Şimdi sovyct ıı un . . 

.. · in ~ılık sona tukcnmez müzakere erın 
11 bulunınalıdır 

ermesı için bir gilyrc .. ~. ihtımalleri 
Barışın miidafaası, butun . ı. 
k . 1•• oJınıyan bır ..-aç 
arşılmasına ıın..:an .. 

e bir uhstruk· 
formülı : bağlı olaına7. v d 'h- b. 
syon fazla sürdü diye bıı~11• ı~cr ır 

b .. t k'beınıesı ıcııbetmez o st ruksyonun a ı 

Le journal yazıyor : 
•• 1 ·eı e fıaıısız ıı. 1 ·k ile muza..: 

ı~ o~ ova d. ne 
d . . . giine en ışe ve ı ş-
ıplomasısının ye . de tek 

galcşi olmadığı g.bi. danzıng 
nazik nakta dcğıldır. .. 

Slovakyaya nuf uz ıçın 
Almanların . . . 

son .. 1 rde ehemmıycll ı bır şe· 
g.ın e . 

1 
• ·,· 

kilde arıan f;ıaliyeılcrı po onytt ıı.,:ın 

Çocukl arın Cennetid" 

Yavruları nızı b u tab i at c en 
tinin Havasından, Neş'esin 
ve Fayda larından m ahrum 
memek i ç in hlç olmasa Ha 
da iki gün oraya g ötUrünU 

medcbilccck bir· takat ve sabır kal- çisi bir akşam ziyaft>t i vermiştir. Zi J 
drJ!!l.ı- t .,.J!' .. ıtJ'.e,blt; ıileu~;r"r.. . .• --~' .• lar.dır . . ..... · . ~ ~ · · -- ·· ·· • . ...,. .. • ..... . ...-... ....... . , .... .,.. " 1 H. ~lıt-9 · .... ·· 

fev ~ alqde \lilhım bıı lt;hlike tc~ıl 
· '·etrnektemr: -· · ·· •· ..... ·· •·· ~···· ... 

1 lı.r 6tiıı munta ... arıı ol olıuJ st 
lı.rı Tardır. 
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Başlıca Avrupa devletlerinin 
harp kabiliyet ve kuvvetleri 

---- Yazan ..-----

A. lJRASSET 
" lllustraıion ,, 

-Vlll-

Tayyare tipleri olarak Z. K. B. 
19 markalı avcı tayyareleri bilin· 
mektedir ki; bu makineler saatte 
500 kilomttre süratle hareket et 
mektedirler. Bombardman tayyare 
!erine gelince : "· N. T. 6 markalı 
tayyareler saatte 220 kilometre 
katederek 1000 kilo ağırlığında 4 
bombayı uçtukları yerden 2000 
kilometre uzağa nakledebilmekte· 
dirlcr. 

Bundan b~şka Sovytt fabrika
ları lisansları satın alınan ecnebi 
tayyarelerini de ima! ederler. !Bun 
fardan Vultee adındaki Amerikan 
ağır bombardman tayyareleti 350 
kilometre sürat yaparak 3800 ki 
ltJmetre uzağa gidebilir. 

F okker adındaki taarı uz ve 
bombardman tayyArelcri ise sutte 
450 kilometre süratle uçan makine 
!erdir. 

Netice: 

P.u nı üşahede ve istatistiklerden, 
bize zorla kabul l'ltirilecek bir harbin 
muhtt>mel ceryan şekli hstirilebi 
lir. 

Şa1kta Majino hattı mihver dev 
!etlerinin her hangi ani bir tl'cavü· 
zünü durdurma~"' kafidir. 

Rusyn tarafındc;n destt-klenen 
Polonya-Türkiye - Romanya - Yu 
nanistan bloku da şı.rkta ayni şeyi 
yapabilir. 

farı lazımdır. Ordularının kudretini 
muhafaza için mecburi askerlik hiz 
metini kabul ve devam ettirmeli ve 
sağla"ll bir ihtiyat kuvvetleri teşki. 
latı yapmalıdırlar. Sanayi, iktisat ve 
mali kudretlerini öyle bir şekilde 
tanzim etmelidirler ki, ber an ve za· 
man fabrikaları , tezgahları gtn ş 
mikyasta hı.rp vasıtaları yapabilme 
ğe muktedir olsun . 

Bu netice alındıktan sonra,Fran· 
saca daima trhlilce zamanlarında 

teessüs eden birlik , muhtelif 
siya~i fikir ve prensiplere sahip 
olan fakat ayni ideal ve vatana 
bağlı olduklarını ilan eden insanlar 
arasında daimi bir şekil aldığını, ve 
[ mesai ] her yerde şeref mevkiine 
konulduğu zamandır ki, dünyada sulh 
hükümran olacaktır . 

Zira : Kendilerini müdafaay.1 ta 
mamile hazır bulunan sulhcu mil· 

!etlerin ittihadı karşısında , macera 
arayıcıları hiç şüphes:z anlayacak
lardır ki, Bir silah kendilerini sadece 
mahve süı ükleyecektir. Ve yine ;ın 1 

l~yacaklardır ki, milletlerin saadf'ti 
ne, açıkça konuşulduğu zaman fü· 
tühaltan ba~ka bir şey ifade etme
yen [ hayati saha J ile ve ne de bir 
taktın gürüitülü ve gülünç iddia 1 

ve taleplerle değil , ancak hudutların 
istikrarı, mutedil bir silahlanma ve 
refahtan mahrum olanlara refah 
vc-recek olan geniş bir iktisadi mü· 
badele ile mümkün olacaktır. 

- Son 
A. Graaaet 

Çakıt köprüsü 

inşaata yakında 
başlanıyor 

Çakıt köprüsünün beton olarak 
yeniden İnşa edilecegini yazmıştık. • 
Dün aldrtımız malumata göre, ve 
kalet bu köprünün inşaatının bu 
günlerde ihale edilccefini ve bu ay 
içinde köprünün inşaatına başlana · 
cağını vilayete bildirmi~tir. 

Şehrimizden Hataya 
gidecek sporcılar 

23 fı nımıız. Hatay bayraminda 
Sl! sporlarına İştir ak etmek Üzere 
şehrimizdende birçok gençler iştirak 
eC:tecektir, Bunun için su sporları 

bölgemiz ajanı Bay Rifat kadroyu 
tesbite başlamıştır. 

Seyhanlıların hazırladığı 

Gardenparti 
Bu akşam veriliyor 

Şehrimiz Seyhanspor kulüuürıün 
tertip etmiş oldugu gardenpaı ti bu 
akşam Atatürk parkında verilmek 
tedir. Çok neşt.li kcçeceği tai:min 
edilen bu bahçe eğlencesine Ada
nadaki hemen bütün ailelerin ıştirak 

edeceği sanılıyor. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yiizü kıs· 

men bulutlu, hava ıüzgariı geçmiş · 

tir. Ençok sıcak gölgede 33 dere· 
crye kadar yüks~ lmistir. 

l::rin ne olduğunu soı muştur. 
Butler, cevaben bu mebaliğin 

Japon makamları tarafından güm 
rük umum müft ttişliği namına 

hususi açık bir hesapla Yok oh ama 
bankalarından birinde hıfzedildi~ini 

söylemiştir. 

Selahiyattar mahafillnde ~öylen-

Binaenaleyh, bu suretle bu düş 
man kitll'leı i tevkif edildikten sonra 
bir t~raftan iki taraf tayy~releri mu. 
hasım halk kitlı-leri üzerinde eli~· 
rinden gelen tahribatı yapmakla 
meşgul olurhn, diğe r taraftan da 
fngil iz ve Fransız donanmaları şar 
ki Akdenizi düşmanın deniz üstü 
kuvvetf,.rindt'n temizle}ecek ve Türk 
Yunan donanmalarının yardımile 
ltalya ve Almanyayı abloka ede. 
cektir. 

Japon başvekili 
meydan okuyor 

- Siriuci sahifeden artan -

mıntakalaııoın ablokasının kaldırıl 
mıyacağl Japon askeri makamları 
tarafından söylenmektedir. 

1 diğine göre Tokyo'da cereyan ede· 
cek olan lngiliz - japon müzake· 
releri için henüz hiç bir tarih tes
bit edrlmemiştir. 

Bu suretle hariçten hiç bir şey· 
getiremiyecek vaziyete giren Al 
manya ve lıalya bu imha hareketi· 
ne ne kadar zaman dayanabilecek· 
tir? 

Çok muhtemeldir k~ ltalyan ve 
Alman orduları mağlüp dahi olma. 
salar, iktisadi abloka bu iki de~leti 
süratle mağlup etmekte gecikmiye· 
cektir. 

Harbin şimdiye kadar patla· 
mamış olmasının sebebi de hiç şüp· 

he yok ki Hitlerin bu noktayı adam 

akıllı gözönünde tutmuş olmasın 

HoDkong, 7 (a. a ) - Amerikan 
ve lngiliz tebaasından bir kısmı, diin 
Amerikan "Ashville vapuru ve lngi· 
liz "Duchl'ss. harp gemisi ile Fuçe 
u'dan ayrılarak açık ta bckliyerı bir 
İngiliz gemisine binmişlerdir. 

Fuçeu'da ıü~iinet hüküm sür. 
mekte ise de va:ıiyet pek gergindir. 
Japon tayyareleri büyük bir faaliyet 
gö~termelc tedir ler. 

Londra, 7 (a. a .) - Avan ka 
mar asında amele par tisi mebusların. 
Harry Day, Tiençin ve Çingvangto'da 
alınan gümrük resmi ile sarr ruım 

Tokyo: 7 {a, a) - Başvekil 

Hiranuma millete hitaben deşrettiği 
bir beyannamede diyor ki: 

Japonya kendi' vaıiyetini teslim 
eden, iyi nıyet gösteren ve Anti Ko· 
min!rrn paktır.ın takviyesine alaka 
gösteı en milldlcr le faal bir surette 
teşriki mesai etmek arzusundadır. 

Buna mukabil Japonya Çan koy 
şek'e yard m etmek ve yahut uzak 
doğudaki yeni dizama karşı doğru· 
dım doğruya veya bil vasıta ohs· 
trüksyon y~pmak teşebbüsünde bu· 
lunan meml• ketler~ karşı icabedt'n 
müdaf aıt tedbirltrini almakta asla 
tereddüt ctmivecektir. 

Seyhan Parti 
Reis Vekilliği 

Parti Genel Başkanlık divanının 
Ü

0

ç yıl evvelki kararile birleştirilmiş 
olan Parti ve Hükumet faaliyeti , 
Partinin beşinci büyük kurultayınca 
tanzim ve kabul edilen nizamname 
hükümlerine uyularak Genel Baş· 
kanlık divanının kararile Parti ve 
HükGmet işlerinin ttfrik edilmiş ol· 

Kozanda müthiş 
fırtına ve dolu 

Kozan : 7 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Saat 14 de baş 'ıyan yat· 
murlu fırtına şiddetile yarım saat 
devam etmiş ve bir çok evlerin cam 
farı kırılıp çinkoları, kiremitleri at
mış, ağaçfarr devrilmiştir. Zarar bel 
li değildir. Emin 

duğunu ve Parti Genel Sekreterinin K d• ı· p T T •d 
bu husustaki tebliğatını dün neşret- 1 a ır 1 • • • l are 
miştik . • d } } k 

Bu tebl.ğ Vılayete de gf'lmiş ve Sin e yo SUZ ll 
dünden itibaren Parti ve Vilayet 
işleri resmen ayrılmıştır. Muamelata bakan müfettiş 

Seyhan C. H. P. ltyönkurul Baş- 2418 lira açık buldu 
kanı seçilincı-ye kadar Parti Başkan 1 
lığına vekaleten bir zatın tayini ica· 
bctmektedir. Diin aldığımız malu 
mı.ta göre , Haşkan vekili bugün 
taayyün edecektir . 

Gizli nüfus 
vakalarından 
alınanak ceza 

D.Jhiliy • vekaleti gizli nüfus vak 
alarıodan mesut olanlua hükmolu 
nacak para cezaları ile kabahat sa· 
hipleri yapılacak tahkikat 
ve cezaların tahsil mercii hakkında 
vilayetlerebir tamim yapmıştır. Ta. 
mime göre nüfus v;,kalarmın vaktın 
da ihbar edilmemesinden mesul olan 
ları vilayt"t ve kaza idare heyetlc-ri 
tayin edrcekltr ve ceza takdirinden 
evvel ihbarikeyfiyette kastı cüıüw o· 
lup olmadığını aramksızın haksız 

ve lüzumsuz kararlardan ç .. kinecek 
lt:rdir. Köyünde gizli nüfus vakası 

bırakan muhtu ve ihtiyar :heyetlerin 
den haber alınan her vaka için ayrı 
ayrı gizli kalmış müteaddit vakalar 
için toptan bir ceza verilm,sine da· ı 
ir kanunda sarahat olmadığından bun 1 
!ar hakkınd.ı umumi kanun olan ce 
La konununa göre muamele yapıla 
c1ktır. Gizli nüfusta kabahat nevin 
de meydana ç1kan vakalaı için muh 
tar ve köy ihtiyar heyetleri azaları 
na bu suçtan dolayı ay11 ayrı verile 
cek para cezcıları y~kılnu 300 lirayı 

geçmiyect ktır. 

Bira fiatları 
çok ucuzluyor 

Aldığ•mız m~lu nata göre, hira 
fıatları çok ucuzlattırılacaktır. bir 
şişe biı a 20 v-: hatt-a l 5 kuru1a sa· 
tılacaktır, 

Vilayette tayia.ler 

Kadirli tahrirat katibi Bay Mus 
ta fa terf ıon Osmaniye tahrirat ka· 
tipliğine. 0.:ımaniye tahrirat katibi 

IRıfkı det Kadirli t.:thrirat katipliğine 
tayin edilmiştir. 

Kozan : 7 ( Hususi : mulıabirimiz 
dtn ) - Emin bir kaynaktan aldığım 
malumata göre Kadirli Posta telg 
raf idaresini Teftişe gelen P. T. T. 
müfettişi alelusul tf'ftiş formufü olan 
kasayı tadat etmek üzere Müdür 
Kemaldan ·anahtarı iste yor. Müdür 

kasa anahtarını gayıp ettiğini söyle 
diğinden MüfC'ttiş Adına başmüdür 
lüğünden yedek anahtaıı !steyor. 
Dün anahtar Adanadan gelmiş kasa 
tadadinda 2418 lira açık tesbit 
edilmiştir. Bu açığın ne suretle taha· 
ddüs ettiği henüz öğrenilememiştir. 

Metice ayrıca bildirilecektir. 

YENi NEŞRiYAT 

1 çel 

Mersin Halkevi brafından çıka 
rılmakta olan "içe!,. mecmuasının 
17 inci sayısı çıkmıştır. Tavsıye 

ederiz. 

Dağların Çocuğu 

VE 
Sevdiğim Adam 

lzmirde çıkan Anadolu gazetesi 
sekreterlerinden arkadaşımız Orhan 
Rahmi Gökçe, Dağların Çocuğu 

ve Sevdiğim Adam adlı iki roman 
yazmıştır. Arkadaşımızın bu roman· 
ları kitap halinde neşredilmiştir. Bu 
m fis eserleri tavsiye ederiz. 

Amenkada tuğyan 

148 kişi öldü 
Vaşington : 7 ·a.a. Kentucky ha 

valisindeki tuğyanlar ndiccsinde 100 
kadar kişinin ölmüş olmasından kor 
kulmaktadır. 

Morehead'da kaybolan 48 kişi
den 30'unun cesedi sudan çıkarıl· 
mıştır. 

Diğer cihett, n sel sularının bir 
denbire kabarması yüzünden takıi 
ben 30 kişinin boğulduğu caı te~co· 
unty' den bilrtirilmr ktedir. 

Yackson'da da 6 kişi boğulmuş 

tur. 

dandır. ---------------------------------------------------, 
Diter taraftan, her geçen daki. ,- f Askeri tayyartci so t. K a ta 1 tüsünden de müteessir değildirler . 

ka !Ulh iste~·rn milletleri biraz dahı AsKERI fiğine dair bir lngi n 1 p r Do 2 ı 7 tayyaresi bomba atmakla 
kuvvetlendirdiğinden mevud saydr BAHiSLER liz meılek risalesi beraber tarassut vazifesini görür • 

~ımız harp ihtimali de günden gü Almım bombe1 tayyaresinin Dornier bomba tanaresidir. Tayyartcilikten edenle her tarafı camdan görüp mü Ondan başka Avcı tayyarelerine 
ne azalıyor. 17 tipine dair dünyanın en süratli. anlayan sağlam yerlerin bize vn cadele açabilen kinıseler bulunmak- ve yahut dağıdıc.ı dig<"r harp tay· 

Fakat iki ıcnedenlıeri ya--d.ı- b:r bo:n '>ı tayyaresi diye tavsif et · tadır. Üç 1 - 1·ş1• 01·n kullandıklaıı mit yarelerine karşı da müdafilf edecek ._ dikleri teminata nazaran bu tayya K k b d 
ğımrz müdhiş hadiseler hizi ikaz mişdi. Bundan sonra tayyarenin bu ralyöılerde yeni icadedilmiş silahlar bir ev.safa mali ulun uğu gibi 

reye " Bomba atan fevlcalade bir D '" ı -k kt 
etmektedir . Bu hadiselerden çıkan gördüğü hizrnetten daha ileri va meyanındadır. Bili arıza tıJ yarenin onme manevra ann • ve yu ıe en 

· H lb tayyare " denilmeıı.c sezaJır. Çünlcü a ııı. d"" man tayyaresine hu··cum büyük ders şudur: rılamıyacığı zanncdilmiştı . a uki 5 ön ve arka üst ve alt tarafını şef. şagı uş 
hiç bir harp tayyarenin malik l:u saldırmalannda makinelerin her ta· E~er demokrasiler dunyaya uzun şimdi Almiln gazeteleri bundan da· faf camlarile göıülebilen bu müdev· 
1 d ıı. f le d" · d t rafına dü•en mihverleri pek sağlım bir sulh df".vrf'si temin etmek isti· ha mükemmel bir ikinci Do. 215 unma 151 evsa ; en um e ceme · ver hücreden düşmanı daimi taras v 
miştir. istikbalin çok korkunç ve bir şekilde yapılmıştır. Bu zamanda 

yorlarsa, daima vahşi hayvanlarla tipinin vücuda getirilditini haber sut altında bulundurmak pek kolay makinenin aksamı çok hırpalandığı 
_J 1 1 d 'b' · 1 F lh k"k D 215 tı"ni müessir bir hava silahıdır . Bir ka- ı t C ı h h · b" no u ıssız orman ar a yaşıyor gı ı verıyor ar. ı a ı a o. r- aşmış ır. am arına er angı ır halde ufak bir sakatlığın bile izi 
telik üzerinde durmat!I alışmalı ve Do 17 tipin ananesine sadık kal· natlıdır, ü:1tü sırf madenden yapwl· kurşun geldığinde deler fakı:tt c~m görülmez. Do. 217 harp tayyaresi 
insan, sana~i. ekonomi imkan ve mıştır. Fakat lngiliz hava mütehas· mıştır. Tayyarenin önü müdevver kırıkları yapmaz. Pervane önde ol cnternasyonalca tanıtmış ve dünya· 
kudretlerinin " yarım harp. halinde sıt.larmın hükümlerince Do. 17 den bir cam ha linde ve İdral bir şekilde mayıp içindekilerin arka cihetlerine nın en müdhiş hava silahlarından .. 
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ı Ankara Maktubu 

At yarışını ilaçla 
bir at ! kazanan • 

Kamutayda 
Ankara'da 
yarışında 

yapılan at 
enteresan bir .hile! 

son Hatay vilayet 
teşkilatı kanunu 

kabul edildi Reisicümhur koşusu olalı ~k~ l 
aya yakın bir zaman geçtıij 

e elin yanşın kati neticesi hak 
a tesmi bir karar verilmeyişi 

rıdikkc1ti celbeden bir mesele 
llştur. Bilhassa muhtelif fstan· 
gazetelerinde çıkan bu işe ait 
umat halk arasıad.ıa fazla mc 

uyandırmıştır. 

M~mlcketin en büyük mükafatlı 
arııı olan bu yarışta böyle mü· 
ıaların zuhuru hakikate 1 iste 

iyen bir hadisedir. Yarış nizam 
elcrimizin fevkalade şekilde ol 
ı ve yanşı idare eden kıymetli 
rlanmızın en ufak hileli işlerde 
şiddetli davranacatı pek tabii 

ndutundan bu mnelenin yakın 
anda en haklı şekilde halledi· 

tine .-miniz. 
Bu koşuJa çok iyi koşarak ve 
alide bir kuvvet gösteren Ba 
y'an birinci gelmesi halk ile be· 
r at sahiplerini de hayrette bı· 
n ve ayni zamanda büyük bir 
ey,. düşüren hitliıe olmuştur. 

rıy' ın Gazi koşusundaki vazi 
ve bundan evvel beraber koş· 
hayvanlara nazaran kudreti 

esçe malum bulunuyordu. ~ •: 
müteakip • partönerlerden barı· 

Batarayı tenbih edici ilaçlarla 
melede bulundutur.u yarış ko· 
litine ihharı ve protf'stosu 
aym gayri hbii kazancını büı · 

n şüpheli hir vaıiycte sokmuş 
ndu. 
arış komiserliğince derhal ted· 
alınmış ve hayvanın muayenesi 
ırılmıştır. Muayene at sahibi ve 

yerinde bulundurulan mjjte· 
ıs ba)tarlann ve komiserlerin 
•unda olmuş ve atın salyası 
rak atla beraber Yüksek Zi 

enstitüsü laboratuvarlarına 
erilmiş tir. Daha ilk muayene· 
hayvanda gayritabiiıilc tesbit 
iş ve tenbih edici ilaç verilditi 
ılmıştı. Yapılan ilk muayeneyi 
k İçin devam edilen mikroşi· 
ve biyolojık muayeneler de 
ıda rapor hülisasında göste· 
tir. 

uayenesi yapılan at salyasında 
kale\j bulunduğu at sahibi ve 
encümı ni azası huzurunda tes 
e isbat edilmiştir. Yapılan kim 
tahlıllcr kullanılan muıtyyen mi· 
tla tamamiyle müsbet netice 
iş ve kimyevi tahlil ifc kullanı · 
fİbih kalevinin lcrhtalı elde edil 

0

Yolojilc tecrübeler kurbatalar 
"" yapılan tecrübelerde felç ve 
i Stçramalara sebep CJlmuş, fa· 
d~ felç yapmış, ta\lş~na yapı
ıclcıiyon da göı hadekesinin 

lrncainc sebep olmuştur. Daha 
)'apılacek biyolojık tccrü beler 

n salya"ın az :olmasından ya· 
mıştır. H,yvana verilen yemde 
lcale\'i yoktur. 

tlyo1daki ıibih kalevi gönderi· 
rdcçl ctcdcki ilacıu neticesi de 

ı ebilir 8i d I k. · ır e a ınan salyanın 
ıe ıldc alınma . ·t... k . sı nazarı ıtı..,ara 1 bır meseledir. 
ndan sonr ' h 
ot a. er ne şekilde 

dir. Hayvan sahibinin ifade'Sine na 
zaran da bu ilaç altı ay evvel di 
ğer bir hayvanı tedavi için veril· 
naişken altı ay sonra yorışa girecek 
diğer hayvanına verilmiştir. Bu do 
Jtİng yapıldıtını gösteren en kuv· 
vetli delil olarak telakki edilmekte 
dir. 

Bu ilicın altı ay sonra sıhhati 
tam olan ve kofuya girebilecek id 
mana sahip olan diğer bir ata ya 
rı\ltarı evvel içirilmesi ne dereceye 
kadar dotru olaca~mı ıslah encü· 
meninin bitaraf n uhterem azası ya 
kında hallederek rfkirıumumiyeyi 

iyi bir şekilde tatmin t!deceğine ka
tiyetle emin bulunmaktadır. 

Esas"'n ziraat enstitüsünden 
gelrn raporun son paragrafında· da 

her ne suretle tenbih edilerek ya 
şa sokulan hayvanların doping yarı· 
pılmış telakki edileceği ifham edil· 
mekte bulunuyor. Yarış nizamname 
sine göre de mesele tamamiyle ay. 
dınlık bulunmaktadır. 

- l ius -

İngiltere 
yabancı d~vletlere kra

deyi arttırıyor 
Londra, 7 a. a. Hükümetin 

yabancı memleketler verile bil< Ct k 
ticari kredi nisbctinin arttırılması 

hakkındaki talebini yarın mtclise 
vermtsi muhtemeldir Bu tt-dhir 
prensip olarak haftalar.danberi el· 
zem görülmekte idi. Zira bazı mtm 
lt!ketler le yapılıtn görüşmeler kredi 
dairesini şimdiye yadar mevcut 
selihiyeti geçen kre füt":r derpiş et· 
mekte idi kabine dün akşamki mü· 
zakercsinde bu işin hallini kararlaş· 

Ankara : 7 (Telefonla) - Bü· 
yük millet meclisi bugünkü toplan· 

tısında bazı kanun liyihalarım müza
kere ve kabul etmiştir. Bunlar ara 
sında lskenderun limanı ile Toprak· 
kale - fskenderun demiryo'larmın 
hükumetimiıe devri hakkındaki ka 
nun ile Hatay vilayet teşkilat kanu 
nu alkışlarla kabul edilmiştir. Bu 
münasebetle Ant:1lya mebusu Tay· 
fur Sok men söz alar~k Hat ay ca 
mtna şükranlarını arzetmiş ve al
kışlanmıştır. 

Mareşalımıztn 
İzmir ziyareti 

Küttür parkdaki atış 
polikonunu dün Sayın 

Mareşalım1z törenle açdı\ar 
lzmir :7 lzınirde kültür park 

ta yapılan kapalı atış polikonu bu 
giin fzmir belediye reisi dok tor Beh 
cet Uzun bir nutkundan sonra Mare 
şalımız Fevzi Çakmak tarafından 
açılmıştır. 

Açılma mt'rasiminde binlerce 
halk bulunmu~tur. 

Italyanın 
Manevraları 

Roma : 7 a a. ltalyan donan 
ma~ının ıki filosunun iştiraki e 20 
ıle 30 temmuz arasında :orta akde· 
nizde büyük manevralar yapılacak 
tır, 

48 saat aürecek olan bu mane-
tırmıştır. vralara birkaç denizaltı fılotıllası ile 

Gazeteler arttırılacak miktar 
) 00 ve 150 mılyon sterlingten bahs
etmişlerse de alakadar daireden 
bu sabah alınan malumata göre 
azami artma miktarı J 00 milyon 
olacaktır. 

Siyasi mahfı!ler, bu tedbirin ba-
zı memleketlerle cer,.yan etmekte 
olan mali müzakereleri kolaylaştı· 
racağı kanaatindedirler. 

D~yli Meyi gazetesi, lngilterenin 
müttefiklerine silah ve mühimmat 
vesaire satın almak imkanı verilmek 
üzere 150 milyon isterlin isten.-ceği 

bin, ok deniz t~yyareleı i ve bindirıl 

miş J, yyarelt r İştırak edt'Ct"ktir. 

Paris - Çin ser aretinde 
Dün verilen ziyafet 

Paıi~ : 7 a a Dün akşam çirı 
st"fardin it' V t>llington koo t rafın 

darı verilen bir zıyafdte rt isicum
hıır t ... hnın ile r ı fık .. sr, nunJ 1 guy 
k ıch ı ı br~. phipp<i, suıiç ve dİp'o 

ıııatık vl· s· yrt i ııu 1ıtillt•rc ınen~u~ 

d.~h .ı 1 irçok z •y ıt huır bu unınuş 
bildiriyor. !ardır 

------------------------v A'i[zl K "SINEgoçirmeAIN'i N 1 
BU AKŞAM 

GÖSTERME(~E B ı-\~I l'ı \CA ,J 
Bn az Perllcnin en Tuhaf ve En Tipık Kahranı.rnı. 

. CulJUrmc 1 lnssalarını Nefsint: Toplnııııs Ol:ın 
Blllll ı 

FERN AN DEL 'in--- - --
Yarattığı Bınbir Komiklik Scıhneler le Dolu 

SAHTE KONTj 
Fransızca Sozlü Harkuladc Kahkaha şaheser nı goruııuz. 

Cidden keder devası ve n••• ilacı 
ol•n bir fllmdlr 

itin lcnbih d" · 
.,... Sok • e ılmış hayvan ı-:n yeni [)um n 1 fobcrll rı 
tnanacıin~ lllUJUıaı ~t- Daving , _ -

iLAVETEN: 

d c;olc .. , h 1 k ı f G•••c•k Proır•m 
m e ilrneai ıafab ~ o ara Güzı·l ( A N N A B E L L A ) ve centılmcn ( YILIAM POWEL J 
nni ohnunuıtur. encurneninden Barones VE Uş ftı 
apora nazaran b J 
ir ilartan __ , ayvana VP.ri ____ r- "' ıcı r-

• 

lngiliz Askeri Heyeti 

Izmir ve 
Çanakkaleye 

gidecektir 
lstanbul: 7 - ( f elefonla) - Bir 

müddettedberi memleketimizde mi 
safir bulunan Tuğgeneral Lund'un 
reisliti altında lngiliz askeri heyeti 
bu sabahki trenle Ankaradan şehri 
mize gelmiş ve Pcrapalas oteline 
inmiştir. lngiliz ateşemiliteri binbaşı 
Ros misafırler şerefine ~vinde bir 
öğle ziyafeti ve rıWt'ir. J.e;lis aske. 
ri heyeti fstanhul bclediyesı tarafın -
dan mihmandarlığına tay İn olunan 
bir tercümanla şehrimizi gezmişler 
dir. Heyet yarın akşam Kocatepe 
muhribi ile Çanakkalcyc ve oradan 
lzmirc gidecrktir. Bu ziyaretler hu 
susi mahiyettedir. 

lngiltere Çine yardım siya 
setine devam ettik. çe 

Japonlar ablokayı 
Kaldırmayacaklar 

Tientsin : 7 a.a. lngiltere, 
Çang Kay - ç .. k'e yardım siya 
setinden vaz geçmedikç~ imtiyaz 
m:ntıkalc:.rının ablokasının kaldırılma 
yacaR-ı Japon askeri makamları ta 
rafından söylennıt"ktedir. 

Londra : 7 a.a. - Avam kama· 
rasında amele partisi mebuslarından 
Harry day, tieıılsin v~ T chingvang 
tao'da alınan gümrük rc-smi ile saır 
resimlerin şimdi ne oldu~unu sormuş 
lur. 

Butler, ceval en l u mebaliğin Ja 
pon makamlar 1 tarafından gümrük 
umum müf ettışliği namına husuoıi bir 
hcsabla yokohama bankalarından 
birinde hıfzedildiğini ~ söylt"mİşfir, 

Pans : 7 a a. ~ Bonnet' Çin se 
fıri vellington koo ile uzak şartaki 
vaziyet ve bilhassa tient .. in m«>selesi 
hakkında görüşülmüstür. 

Harıgkor.g :7 a :-1. l\mt>rikan ve lngiliz 
tebaasından hır kıs m dün Amerikan 

oshvill~ vapuru ve İngiliz duchess harb 
gemisi ile foochov'dan ayrılarak açık 
ta bekl~yen bir fngiliz gemisine bin 
m şlerdır. 

Fooclı ov' da ııükünrt hükün siir 
mekte ıse de vaziyet pek gergindir. 

Japon tayyareleri Lüyük bir fa 
aliyd göstermektedirler. 

Kont Ciano bu 
sabah Barselon'a 

gidiyor 

Ro na : 7 (.ı.a ) Ko .t Cıano 
Cumart«>si gürıü bır lı-. yan harh' 
gemisi ıle Barsdo11 1

d gidt>ct-ktir. 
Nl'zıı a ispanya 'yı ziyareti ~~ntt 

sıoda lmkaç ebper, gazeteci ve 
H;sriciy~ nıenıuru rr f ctkat edc-ct'ktir. 

Roma : 7 ;a a. Kont Ci:m~"> u 
Bar elon'a göıurı>cek olan " eugenio 
di savoiıt" kruvazörünt: yed ncı fı o 
refakat edecektir. Bu fılo, " "mma 

nuela fı'i'>eı to" ' duc t d'aosta " ve 
.. dl"k ' montecucu 11 ş;att e11 o o •o a 

zörluile bir n . uhı ib grnpundan mü· 
rekke".>dir. 

1 .Amerika harbe girerse ----
Vaıington : 7 a.a. - Aydn mec 

lia;in n hukuk encü neni, A ~erıka'yı 
d. nizaş•r1 muhascmata sürükliyecek 
Lır hdrp ıl.inına karar verilmeden 

evvel reyiama muracaat 'edilmesine 

Almanyad;ın 
Japonyaya 
Bir nota 

japonyaya eski bir vadi 
hatırlatılıyor 

Tokyo : 7 a.a Japonyanın 
Bealin sdıri Von Rıbbentrop tara 1 

1 h-k· fın Jarı tevdi edilen bır noLayı u u 

t. .. d . t Notada bir it ıne ıne gon ermış ır. 
tıf ak akdedilmesi için israr olunmak· 

ta ve Avrupada harb çıktığı tak· 
dirde Japonya tarafından yapılan 

Avustralyan1n 940 
butçesi nedir t 

Mell ourn : 7 a.a. -
rafyanın g lecek seneki harp 
si 32 milyon l ıgılız lirası ola 
bit dilmiştir 

Bu mıktar geçen seneye 
18 milyon fazladır. 

Bu gece nöbetçi ec 
Y a~camii civarında 

Ali Nas1bi eczahan 

-----------------------
siyasi ve ıktisadi yardım vac 
!atılmaktadır. 

Siyasi mahfıllerde söyl 
göre hira nma, bu İttıfakı a 
istemediği takdirde Japon as 

c.\Iİ kabinenin düşürülmesini 
t-y lf'mektedirler. 

Asri -sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

iki büyük şaheser l irden 

1 _:. Marie Glory'nin 

Madam çocuk isteıniy 
Neşe saçan büyük komedısı Gönülleri açan... , 

2 _ Fred Scott un 

Servet Hırsızları 
H Müthi' mı.ıceralı:ar f ılmi 

Aşk.... eyecan. .. ._ 

Yaz tarifesi 
O ve Talebelere 20 kur 

Balkon 25 kuru: gretmen 1 O ku 
" Duhuliye 15 • • " 

1 ve hususi teı tib DIKKA T : - Sıncma dahili Vanıiiatör. er 
sı:-rinlt"ştirilmektcdır 

250 'f elW-0 Asri 
__________ :....::, __ ~ı~ao~1~•:...;...----------------ı 

yeni çıkan kantır ve nizamlar 

Milli Mükellefi ye Müdafaa 
Kanunu 

Karun No : 3634 

_ ()ünden artan 

Kabul tarihı:7 6 

Neşıı tarıhı:16 6 

" . t. komis) onları, ıs teni len şqi mevc 
Milli Müdafaa mukellefıye ~ t rn ve tevzi eder. Bu tevziin 

f h r ilzerıne a 
ve oln:ıyan mükrllr • a 1 

•• b"ır nisLet dahilinde yapıl 
se ayırtsız ve fakat mevcu dlarına gore 

zımdır. . b r de komisyonlar bu gi'>ilere aid 
Mü~elleflerirı gaybubeti h al ın ,..

1 
• kaıarlastırarak halin İcab 

1• e t"Ceı-;ın \ rin rıc suretle istifası azım 

bütün tedbirleri alır. 
Dördüncü Fasal 

Mılli Müdafaa müktlltfı) tti yolu ile iskan 
ve konaklama 

f yurüyiiş hılin<l~ hulunın a kerı 
Madde 11 - Tevakku veylıt e bunlara aıd hayvan, ena v 

• h lrır ve e er v h 1· d ra mensu!J askuı şa ıs veya kifı gelml"mesı a ın e 
ud 0 maması • 

rne askeri binaların mevc . tı t tdilmiş ol n Dcvl"t", hususı 
. . d k bilıy~tı trs ı . . 

ce yazım netıctsın e a I şırket• u• ve c mıyctlere aı< 
1 kf ccrı aat ne. . 
ere, bclediycltrt, va 8

• hf aca göre sıra ıle VRZ ıyed " 
ah ambarlara 1 ıy r 

ır ve nıa~azalara ve . . d boş olın •rından 1 aşlıyarak aha ı 
ların da kafi gehntmesı halınra~rıda ibate ve muhafaza e ı 'i fer. 
olanlara rnüracaat edılerck 0 

1 
· · · de tutulara . inin 01 mba arı goL onu 1 

Bu yerleş-ne ya sahıpler t edılnııyı:r k ıht yaç nisbetı 
na 1 b tlara rıayc mı a trrda vty ı u şar . · e ye fakRt ym ıçrnde otu 
y~ 1 · · _ı...;Ji tkn de~'" 

' crttnn istitab klfVI Y~ • k konaklama tarzında yapılır. 
otu•ma hakları muhafa~a ecb .... r I .• yatak k1tp kacak vermt'~ 

1 · ıp erın , • slan ve konakla11l• ına 

bıriyet~nı tahmıl etmtz. ve ktrık g bı Ştıyler uc etli ıs hunlı 
_iskan edilen yMI __. ....._ lff.ları odrnir. 

he ı ask · t:Lfjl( ~'IDıl 

ı erıyece ıs m .J...a ve ahtrlıtr içm d <l) ııi s11 dlı 
hıiya · ·· "I am1 ar, m""5p~ •• f · 

ç goıu tn r h r de gec;ıci mıifrn kıtala \'(' nıııe ı rı i 
ameli:.': olu 1\1 T vakku a ın · f • ı h 

h 
1 

r. e l:. I rda kö) terde ve mun erıu ' ntlt rde 1 
şa ıslar şehirlerdt, ltasaoı ' 

tarzja yerle§tiıi k . j f . . 
y k d ı/ h tlerde bına sahıplerının ı l sa ı aalıyetlerı ıhl . u arı a yazı 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA --

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza --·. 

Piyasa parlatı • 37 50 
Piyasa temizi • 

1 
Klevland 37,50 1 47 

YAPAGJ 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - Çl~IT 

~ Yerli •Yemlik. 

- •Tohumluk. 5 50 -
HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs 
- 3.26 3,50 --1 

• Yerli 2.65 - 3-50 
----Mentane • 

Arpa 3,25 3,30 
Fasulya 
Yulaf 2,82 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN -
Dört yıldız Salih 

~ üç • • :.o ~ Dört yıldız Doğruluk 
~~ üç ..2 c • . 
o - Simit =::: Cö .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :::ı 
N <.> 

üç ..... .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
7 I 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 5 57 ür~ı ı--Rayişınark 
ı. 5 03 Vadeli Frank (Fransız ) - --3 3) 

Vadeli il. 4 -65 
Sterifrl ( ingi.!!_z) - --5 93 

Hind hazır 
4 1.E.. Dolar ( Amerika ) 1261 67. 

Ne:;ıork 9 45 -Frank (Ts\İiçre) 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

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

iKRAM !YELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 • 1000 • ~.000 • 
8 • 500 • 4000 • 

16 • 350 • 4000 • 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • 50 • 4.750 • 

250 • 25 • 6 250 • 

435 32000 

T. iş Bankasına pare yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 

zamanda talihinizi de d~nemiş olursunuz 10661 

Adana Belediye Riyasetinden : 

-

1 - Belediye tahsildadarı için ( 6000 ) cilt makbuz .bastırılmak üzere 

şa• !namesi mucibince açık eksiltmeye konulmuştur, 
2 - lhaksi temmuzun 24 üncü pazartesi günü saat onda belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
3 - Beher cilt makbuzun .muhammen bedeli on beş ku•uştur. 

4 - Muvakkat teminat yüzde yedi buçuk heubile ( 67) lira ( 50 ) 
kuruştur. 

5 - !etekliler yatırmış oldukları teminat para makbuzlarile ihale gü 
nü daimi encümene, şartnameyi ve numuneyi göı mek isteyenler her gün 
belediye muhasebesine mü•acaatları ilan olunur. 8-13-18-23 10827 ________ , ___ -----------------:: 

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanrsi karşısında bergün sabahlt:yin saat 1:1-8, öğleden sonra 

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

...;;.----------------.............................. ._ ........ .. 

SOdUn kıyma~ı nı 

tememen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. -.. .... 

• 
'. "'-

. 4 ·~ -· 
Adana Mersin ve havalisAca~tas '" .... .. --!:- ... --- - "-' 

4 1 1 Adanada hükumet caddesinde 

Umer Başeğmez ticaretharıesi 77 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1- Belediye emlakinden aşağıda mevki, cins ve numaralarla nıuham· 

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

2- ihalesi 17.Temmuz. 939 pazaılesi günü saat 10 da belediye bina 
sındaki belediye daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3- isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlarını yatırmak ve şart 
nameyi görmtk üzere belediye hesap işleri müdürlüğüne müracaatları ilan 

olunur, 

No. Cinsi Mevkii Muvakkat Muhammen ıcar 

teminat bedeli 

25 Dükkan Sebze hali 7,50 100 

27 
.. .. 3 ,75 50 

14 
.. .. 

7,50 100 

26 
.. .. 

7,50 100 

30 
.. Buğday pazarı 7,50 100 

36 " .. 5,65 75 

38 
.. .. 5,65 75 

40 
.. .. 5,65 75 

54 
.. .. 5 65 75 

58 
.. " 'i,65 75 

60 
.. .. 5,65 75 

62 
.. .. 6,lıO 80 

74 
.. " 7~ 100 

67ı 1 Yazıhane Hükumen içi 2,75 30 

6713 " .. 
2,25 30 

6714 .. .. 
2,25 30 

3 Dükkan saal kulesi 13,50 180 

5 
.. .. 

13,50 180 

7 
.. .. 

16,50 220 
o Bak1<aliye Cemal paşa 1,90 25 

dükkanı .. 
O jandarma Hükumet 9,40 125 

eralının bu içı ... 
lunduğu bina .. 

177 Çinko baraka Eskiistasy ,ın 1,90 25 

10799 30-5 8-14 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1 - Belediyeye ait Kanaıadaki lıüfe ihale larıhinden ıtibaren 1 Ma 

yıs . 942 tarihine kadar icara verilmek üzere şartnamesi mucibinb" açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - lhal~si 20 - 7 - 939 peış·nı~e günü saat onda Belediye da· 

imi encümeninde yapılacaktır. 

3 - Büfenin 31. Mayıs 942 tarihini' kadar olan icar müddrti ıçın 
muhammen icar h~deli yüz lira olup muvakkat teminatı yedi buçuk lira· 

dır. 

4 - lsteklilrr yatırmış oldukları teminalı para makbuzlarile birlikte 
ihale giinii daimi encümene ve şartnameyi görmek isteyenler her gün 
Belediye mubasebesirıe müracaatları ilan olunur 4 - 8 - 12-16 10816 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Motosiklet ve Velospit sahiplerinin nazarı dikkatine 

Eşhasa ait motosiklet ve bisikletlerin t139 senesi resmi tahakkuk et 

tirilerek müfredat cedvellcri belediye dairesi tahakkuk şubesi kapusuna 
asılmıstır. 

Taksit zamanları A~ustos ve Birinci trşrio 939 aylarının 15 i~ci gü 
nüne kadar olmak üzere müsavi iki taksittir. 

Taksit müddetleri içinde ödenml'yen nakil vasıtaları resmine % 10 
ceza eklenir. Bu cedveller G - 7 - 939 tarihinde asılmış ve 10-7- 939 

ekşamı kaldırılacaktır. itirazı olanların on gün içerisinde belediye riyase· 
tine istida ile rrıiiracaat etmeleri ilan olunıır. 6- 7 - 8 • 108'>.I 

Diplomalı bir eczacı 

aranıyor. 

Seyhan Kızılay 
Merkezinden 

Merkesimiz dispanserinde diplo 
malı bir eczacı çalıştırılacak ve ay

da yetmiş lira ücret verilecekdir. 
Çalışmak isteyenlerin şartları 

Öğrenmek üzere merkezimize müra 

caatları i an olunur. 
8-11-13 10828 

Seyhan Marif Müdür
lüğünden : 

Merkez l,tiklal Okulunun (587) 
lira 96 kuruşu bedeli keşifli tamira· 
tı 27 remmuz 1939 Perşenbe günü 
saat onda ihale edilmek üzere açık 
eksiltmeye konulmuştur 

! , ttk l ilrıin %7,5 teminat makbu· 

zu ile birlikte ayni gün ve saatta Vi 
)ayet Daimi encümeninde hazır bu. 

lunmalaıı, keşif ve şaıtnamesini gör· 
mek için de bergün Kültür Direktör· 
lüğüne başvurmaları ilan olunur. 

8-13 - 11)- 23 10829 

Tarsus Belediye Baş
kanlığından : 

Atatürk caddesinde balen mev . 
cut parke kaldırımdan başlamak üz· 
re ocak mektebine kadar keşif ve 
şartnamesi mucibince (4200) metre 
murabbaı parke kaldırım taşı vaz'i· 

yesi ve iki tarafında bulunan bordür 
taşlarının yeni kaldırıma yanaştırılma· 
sı açık eksiltme suretile ihale edile· 
cektir. Muhammen keşif bedeli 
(1767) lira olup muvakkat teminat 
akçesi (13.) lira (53) kuruştur. ihale 
si 2017/939 Perşembe günü sıat 11 
de yapılaca~ından isteklilerin şartna. 

mesini belediyemizden aramaları ilan 
olunur. 8 - 11-14- 17 10830 

,. "" 
Türksözü 11 

Gündclık siyası ırazetc 

abone şartları 

t:.! Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
100 
100 

ı -Dış rncınlekcller ıçın Aooııc 

bedeli değişrne7. yalnız posta ma.srafılf 
zammedilir. 

2 - ilanlar içi'rı ıdarcye mura

caat erlılmelidir. 

Seyhan ili Kültür C 

rektörlüğünden : 

İlkokullar için salın aJınac 
lan beher k:Josu 1,5 kuruş ıo' 
mm bedelli ( 15000) kilo sobl 
odunu 29-6 - 939 taribirıde 
lan eksiltmesinde sürulen ptY 

dilayık görülmediğinden 20 
muz 1939 Perşembe günü ıı' 
de ihale edilmek üzere tekrı· 
siltmeye konulmuştur. 

=isteklilerin yüzde 7,5 ttı' 
makbuzu ile birlikte ayni gün 

tatta Vilayet Encümeninde h11 

lunmaları ve şarlnarııeyi görn" 
çin de her gün Kültür Dirt~ 
ğüne başvurmaları ilan ")unu' 

2 8 - 14 10845 

"" ,I ____ _ 
Seyhan Spor tarafından ~el' 

Gardenpat1 

Mevsimin en mubteşeıfl 
zevkli bir eğlencesi olaca~ 

8 Temmuz Akşıır 

Atatürk Parkında yapıl" 
büyük eğlenceye iştirak ed1 

Bıletler Seyhan Spor 
biinde satılmalrtadır. 3 ; 

Çiftçi Birliğinderı: 

Birliğimizin teşebbüsile ~ 1. 
Vekaletinin emrile üretme ' 
tarafından tecrübe maksadil'. 
Akala pamuk sahalarında rıı; 
sısların buzurile 15 ,' Teırıııı;,' 

0., .. 
tetkikat yapılacağından . 1

1 
azasından iştirak etmek ıstı) 

· · k k adi~ vesaıt tcmın etme ma s ·~ 

liğimize isimlerini kayt e1
1 ~ • 

rica olunur. 1-8 

Doğum ve ÇocıJ.~ 
bakım evi baştab1f 
ğinden : 

Müessesemizin 939 rt1ali
11 

zak ve m~brukat ihtiyacı a\ 
siltmeye konulmuş isedeistr 

' b~ madığından pazarlıkla mu 

karar verilmiştir. -~ 
12/7/939 çarşamba gıı 

on da sıhhat müdürlüğünde 
·n lık yapılöcaktır. lsteklilerı 

caatları . 2-5- 8- J1 

---·----./' 
Elektrike 

.. , ' Her türlü Elektrik • . 
tesisatı, Elektıik malzeınt 51': 
ve Elektrik aletleri taınir3\r 

f b'' ram Ampulle6, Ganz a 
mulatı Adana Acentalığı · , 

Eski Orozdibak ka:ısı ~ 
1 .. 736 /' 

Kayıp 
9ıl1 

şahadel 11 

J rıJa 
332 - 333 dns Y1 ı Jel~ 

idadisinden aldığım şah 1 ırı' 
kaybettim. Yenisini alaca~ ıli 
kisinin hükmü olmadığın' 
rim. 

.• Jt 
rıııl' 

Umumi neşrıyal .. I~ 

Mdcid Gllç ııı 
,ı 

Adana Türkıöıü ııt 


