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Büyük 
yaz 

Millet 
tatili 

meclisi 
yapdı 

Müstakil grubun süal 
evap verildi takrirlerine 

·Kamutay 11 eylulda toplanacak 

Politikamız: yurda 

Ankara : 8 (Telefonla) - Büyük 
millet meclisi bugün saat onda top
lanmıştır. 

Meclisin bugiinkü ı uznemesi 
çok dolgundu, Muhtelif işler hakkında 
hazırlanan layhalar umumi heyetçe 
tasvip edildikten sonra müstakil grup 
reis vekili Bay Ali Rana Taıhanın 

iki mevzudaki sual takriri okunmuş· 
tur. 

Hariciye vekilimiz Şürkü Saraç 
oğlu, müstakil grup reis vekilinin tak 
ririne cevabda bulunmşt ur. 

Şükrü Saraçoğlu kürsüye gelerek: 
" Arkadaşlar ! yurda sulh.· cihan 

da sulh 1. işte bizim politikamız ! dün 
sulh taraftarı idik, bugün sulh taraf 
tarıyız, yarında sulh taraftarı 1 olaca · 
ğız yurda sulh .. cihanda sulh- Türk 
milletinin birinci ğayesidir.,. / 

Dedik ten sonra bugünkü dünya 

sulh .• cihanda sulh! 

Hariciye vekilimiz Şükrii Saraçoj!lu 

politkasının buhranlı seyrinden uzun 
uzun bahsetmiş v~ Türk - lngiliz 
Türk - Fransız dostluklarını ve b~ 
iki millete olan anlaşmaların büyük 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Bulgar meclisi ikinci • • • 
reısının beyanatı 

Bulgar milleti asla 
. Harp etmek istemiyor 

Büyük devletlerin 
Kurban olmakta 

emellerine 
istemeyiz! 

lstanbul ; 8 ( Telefonla ) - Va· 
kıt refikimizin Bulgaristandaki hususi 

·muhabirini kabul eden Bulgar mebusan 
rnec:lisi ikinci reisi Gospodin Gör· 
stı Markof, uzun bir beyanat vermiş· 
tir. Biz, buraya beyanatın en müh;m 
Yerlerini kısaca alıyoruz : 

Gaspodin Markof diyor ki : 

'• - Bulgaristan resmen ne liiı lü 
P0!ilika tak ib ~derse etsin bizim içın 
makul siyaset, kömşularımızla iyi mü· 
n;ısebeae bulunmak olacaktır. Her 
şeyden ev 1 b·· y r ·· k. . ve ız ugoslavya ve ur· 
ıye ıle d 'I kl veli . os, u arımJZı devam ve kuv 

cndırec x.· B sözünde e5ız. en, kahraman , cesur 
Türk . doğı u ve yüksek kültürlü 

mılletine h ·· . lılar idA 1. B urmet ederım. Balkan 
'a 1 alk ı · olmalıdı ( B dn ı mıllellerin malı 

r. alk B ~efktiı esinden an alkan.lılarındır. ) 
ı.ancı çok bii .. Balkanlı mıll eı '~rin ka· 

H, rb istyu~ : olacaktır. 
zın müşkül cn_ııyoruz Komşularımı

vazıyetı 
tın ınuhtem ı . cıe düşr.rek onla· 

1 r e bır m·· 
ı ır satlatdan istifade Uşkül zamanında 

ruz. etmek istcmiyo-

Rulciaristan komşulaıiyle olan dos 
luğu muhafaza edecektir. Uzak bir 
milletin dostluğundan fazla biz yakın 
bir devletin dostluğunu tercih ederiz 

- Gerisi üçüncü sahifede-

C. H. P. SEYHAN 
. 
llyön kurul 

vekilliği • re ı s 
Cumhurit halk partisinin . yeni teş 

kilatına göre, parti ile hükümet işle

rinin ayrıldığı ve vilayetlerdeki parti 
şeflerinin valiler uhdesinden alındığı 

malumdur. 
Ve parti genci sekdeterliginin bu 

hususa dair gönderı'ig! tebliği de neş 
rctmişdik. 

Dün aldığımız malumata göre. C. 
H. P. Seyhan İlyön kurul başkan ve 
killigi va~ifcsini Bay Nevzad· Güven 

ek ., 
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i TİRYESTE i 
• • • •• • Kira ile on ••ne için • 
• • !ALMANYA YA i 
i VERİLİYOR ; 
! • 
ı Londra: B Deyll Skeç i 
i gazetesi föyle bir habar i 
i vermektedir: • 
i Yalunda Almanya ile ! 
i ltalya arasında yeni bir ! 
i muahedenln lmzalandıjl ! 
i lfftn olunacaktır. ! 
i Bu muahede ile l talya ! 
i ••ki Tlrya•t• limanını on ! 
i sene için Almanyaya kira- ! 
i lamaktadlr. ! 
i Tlryeate, en bUyUk Ad· ! 
i rlyahk llmanıdlr. Harpten ! 
i evvel Avuaturyaya aitti. • 
i Almanya orıııda kendi ! 
i ham Maddelerini ve denfz ! 
i ın,aatanı bulundurmağa ! 
i ve Umamn ••ki kısmını ! 
i deniz Ussu ve ter•ana 0 . ! 
i larak kulianma§a mezun • 
i olacaktır. ! 
. t 
.~ ................. ~ ............ . ~ .... ~~ 

MAARiF 
ŞÜRASl 

NELER KONUŞULACAK 

1 
M~HTELIF MA*ARIF IŞLERINEI 
AiT ESERLER HAZIRLANDI 

* 

Anltarn : ~ ı Telefonla) - Mn-

ari f ~ürasının on y edi Temmuz 

pazadcsi g UoU toplanacagım cvvcke 

ynzmı , tını. \' ekalct Şurada görU~Ulc

cck i~lcı· hakkında tcsbit ettiği ı·apor· 

!arı kısım kısım kitap nalinJ~ basbr
mı şlır . Bashrılan eserler ~ııolardır: 

1 - Atatllrk'Un ve l ~ met lnönU· 
ıılln muhtelif vc.silclcrlc pıa:ırif hakkın· 
daki .sözleri, 

~ - Memleketimize gelen yaban· 

cı mcnılckct tt.rbiyccilcriııin ve mUtc· 

hassısların raporları. 

:! - İkhsat \ ' ek.aletinin J~vct 

ettiği il~ tı sat i~lcri m utc.:hassısunn nıa· 

ari f haklundaki mUtalcn.ları 
' 

l - Bizim terbiyccilcriınizi11 ver· 
· dikleri raporlar, 

5 - Muhtelif \'akalctlcrin ra· 
porları, 

Ü .::... lJk tedrisat oıc.selclcri, 

1 - Ouny:ı nıcmlckctlcriııin 

arif dnrumu mevzularıdır. 
ııın-

Butun bunlardan ba,.ka n.Yrıc.·a 

maaı·if' ~urasın<ln görlt-;;U l nıck llzcı·e 

ögretmen ve nıUfcHi,dcrin dilcklcı·i 

de rapor halinde ~üra,,·n vcrileccktır. 

~ura azaları önllnıUzdcki hafen 
V'nıııırl.t .\ııJ. ıra;-. a cif ıııc.,;t• La~ lıya

~.ıkhırcJır. 

TEHLiKELi OYUNLAR SERiSi 

Almanya Dansigi ilhak 
için kararını verdi 

Günüde Hitlertayin e ·decek 
" D~nzig : 8 - Nasyonal sosyalist partisine mensup 

1 

manyanın maksadı hiç bir sui tcfehhiime meydan veril· 
~:~~ığer .. vor ?ostt'n,, gazetesi Paoziğ Paris ve Londr ada rneksi~in açıkça sô~le_ni~.miş~ir. Oan~igin ilhak~ ka~ar ve-

g aktucl b ı r teması olduğunu yazdıkdan sonra Al· rilmişhr.· Yalınız gununu Hıtler tayın edecektır d ıyor. 

SURiYEDE ·v AZiYET! 
Cezire, Cebel ve Lazkiyeye 

dahili istiklaller verildi 

SURiYE CÜMHURREISl DÜN 
SABAH iSTiF ASINI VERDi 

isk end erun : s ( r · k • _ 
h b

. . 
1 

ur sozu mu 
a ırı te efonla bild iriyor ) - Şi ~ 

ald ığım malumata aöre S . mdı . .. h 6 , urıye Rei 
sıcum uru Haşim At . b .. · ası ugun . r 
fasını vermiştir Re· . _ h ıs ı -. ısıcum urun isti 
fasını havi mektup Me I" . • 
lecektir . c ıse tevdı edi· 

Halep : 8 ( Hususi muhabirim" 
den )- Evvelki akşam şa.... .dızy.. k · ... a gı en 

uce om15er Cezire Cebel·d ·· 
• k" ' ı uruz ve Laz ıye mınlak alarının tab' 1 l'I- •• d ı o a. 

ca5ı yenı ı are rejimine ait . 
na 1 • ·ıA nızam. me erı ı an etmiştir . Bu n· 1 .. ızamna. 
me ere,,gorc bu üç mınta k a d . 
rcisle rı nden teşekkül ede k• b~ıre 

-d·· 1 ce ırer 
JJIU ur er meclisi tarafında "d 1 n ı are ed' 
ecek ve bunlara mmtakanın h ı-
fız ı ( Valisi ) riyaset edec kt" mu. ae ır. Laz-

kiye ve <:;ebelidünız Muhafızları mü· 
dürJer meclisi tarafından seçilecek 
ve yerli olacaktır. 

Cezire muhafızı Fransız olacak 
\ e yüce komiser tarafından tayin 
olunacaktır. 

Mıntakaların bütün memurlarını 
ınuhaf ızlar tayin edeceklerdir . Her 
üç mıntakada yüce komisenin tayin 
edcceğ"i Fransız mahk~meleri ihdas 
edilm işt ir . 

Dahili işlerinde tcmamen ınüs· 
takil olan Cezire , Ccbelidüruz ve 
Lazkiyenin Suriye ile siyasi ve teş
rii bakımdan küçük bir rabıtası ola· 
cak hr. Bu yerlerde Suriye bayrağının 
yanında mınta k aların hususi bayrak-

ları bulunacaktır. 

ıı-------~B~l=R~l:N:B:IL~ı=z_o_A_Z_E_T_E_S_l_N_IN __ H_A_B_E_R_I ____ _ 

BOGAZiÇiNDE BiR 
TUNEL KAZILACAK 

~~adolu ve Rumeliyi birleştirecek bu 
unel askeri büyük ehemiyeti haizmiş 

lstsnbul: 8 (Tel f 1 
b 

.. .e on a) _ Bu 
ugun gelen lna·ı· raya 6' ızce Sund Ek 

gazetesinin verdi<>-i b" h ay 'Spres 
1 

B ,. . . 6 ır abcre -
o5azıçınde iki sahT . gore, 

ile Rumeliyi birleşt1• 1' yaknı ~nadolu 
ırccc bır r· 

açılacaktır. Bu hınel takriben . uncl 
çuk mil olacak ve deniz sevi b~~ bu-
30 35 metre aşağıdan ka11l yeksındcn t .

1
. aca tır 

ngı ız gazetesi. Londra • Kalküta 

Damar Arıkoğlu 

Adana maarifine bir 
mektep hediye etti 
Dün aldığımız malumata gorc, mc 

busumuz Damar Arıkoğlu Adana Ma 
arifine lı. ıymetli bir hediyede bulun
muşlardır. Mebusumuz, Yunus oğlu kö 
yünde mektebe bahçe yapılmak üze. 
re on dönüm arazi ile bu araıi üstün 
de, mek~ep olarak kullanılmak için 
bir taş binayı Adana maarıfınc ver
mişlcı dir. 

Maarif müdürlü~u· bu okulun 8 • 

dını " Damar l\rıl..oglu okulu,, koya
cak tir' 

Kıymetli mcbu:>unıuıa nıaarifimıı 
• Dd;tTJlnd lc ... t:kl. uı d.1;; . bul1:1nu) 01 uz. 

arasında doğru tren işlenrri'esi_ni temin 
edecek olan bu tunelin askerı bakım· 
da n da büyük bir ehemmiyeti olaca
ğını ve müttefik devletlerin Romanya 
ile Lehistana yapacakları yar~ım .h~· 
!inde bu tunclin askeri harekat ıçın 
mühim roller oynıyacağwı ilave et-

mektedir. 

S d Eksprese göre, Türk ka· un ay ...... 1 bincsindc bu tunelin inşası goruşu -
müş, mühendisler tarafından tetkıkata 
başlanmıştır. .. 

Ancak şimdiye kadar bizde boyl~ 
bir haber tereşşuh etmiş ~r~adığı~
dan lngiliz gazetesinin vcrdığı malu · 
matı kaydı ihtiyatla karşılamak icap 

eder. 

----~------~------·~~~-

Mareşalımız 
Aydına gitti 

A k . 8 (Ttlefonla) - Bura n ara . __ - --·ya-geleo malumata g öre, Mareşalı 
mız F cvzi Çakmak bugün Atsancak 
istasyonundan bir otukarla Aydın 
istık acnetine hareket etmıslerdır. 

Danzig şehri 
"Turist,, lerle 

fethe çalışılıyor 

Lehistanın parçalanması
nı hazırlamak gayeleri 

MOSKOVA : [TEMMUZ 939) 

Burada çıkan Doyçe Saytung 
gazetesi şu şayanıdikkat makaleyi 
neşretmiştir : 

Bir kaç haftadanberidir ki, Dan
zig ile Lehistan sahil boyu için te 
like tehdit edici bir mahiyet al-

mıştır. 
Mamafih. Oanzig meselesi yeni 

bir dava değildir. 
Daha memcl işgal edi ldiği gün 

!erde Almanya Oanzig'i Lehistanda 
zorla almak niyetinde idi. O, günler 
de, Almanya: cebirle hareketteQ va 
geçmediğini ve ?anzig'i işg~I e~c 
ceğini Lehistan a açıkça hıssettır· 
mişti. 1934 de yapılan Alınan • Le 
anJaşmasının bir taraflı olarak fes 
hinden başka mana çıkan lamaı. 

~avısın sonlarına dog-ı u çıka 
hadiselt"r, Danzig nasyonal - sosya 
listleriyle lehler arasında çıkan "an
laşmazlığa , Almanyanın siliihlll mü 
dahelesi iç;n bir vesile olacaktı. An 
cak, şunu da teslim etmek lazımdı r 
ki, Leh hükumeti bu meselede ç 
azimli hareket elmiş tir . Leh hükı1m 
ti, Leh memurlarına karşı yapıla 
tahriklerden dolayı Oanzig senatosu 
nu mesul tuttu ve oradaki Alma 
ajanlarının i~ine gelmiyen Lehli güm 
rük memurlarını geri almayı red 
detti . 

Leh hükumeti, Oanzigdeki hak 
!arından feragat etmek niyctind 
olmadığını açıkça bildird i. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

' 
Kara ta ş 

P 1 a j ı 

Çocukların Cennetidir 

Yavrularımzı bu tabiat c enne. 
tinin Havasından, Ne,'eslnde 
ve Faydal11rtndan m ahr um a 
memek için hiç o lmaaa Hafta 

, da~lkr gün o raya: glHUrUnUz. 

llcr Gtin ıuuutaza ııı otoLU 0d1:r 
It ri T.ır<lır . 



Kay 
A 1 ın ı ~ h a b e ır o ·e r Sinemanı 

Seyircile 
Ölüm bahasına okunan 
Alman toprağına na ıl 

kitçlar 
sokulur? 

Lise - ortaokul 
lat>oratuvarları 

Almanya'da Laboratuvarlar bu yıl 
mükemmel bir hale 

ee~esi ~e 
ceryanları 

getirilecek 

Maarif eltileti lise ve ortao 
kulların fizik, l<imya ve tıbbiye ders 
!erine ait laboratuvar ihtiyaçları 

etrafında müfettişlerin verdiklr:ri 

ne halde 

• raporları tetkik etmektedir. 
Hanrihman'ın Alman milletine Raporlarda lüzum gösterilen 

gizli hitabı bir tohum paketi 

içinde çıkta; milyon1arca dağıtıldı 

ders alıtlerinin mühim bir kısmı 
.;ipariş edilmiş diğerlerinin de te 
mini için bütçeye tahsisat konul· 

Vemtr Fink, bugünkü Alman
yanın en fazla üzerinde durdutu 
bir şahsiydtir. Bu adam, üçüncü 
Rayhişin dt mirden bir çtnbere 
b~nziyen inzibatına ra~mtn gene 
fırsat bulup (Rejim) aJeyhtarlılı 
yapan ve bu münascbdle müte. 
addid tadtfalar hapishaneyi boy· 
layan bir konferanscıdır. 

* 

Onun konferanslarını alaka ile 
din1iyen münevverler tahminden 
fazladır. Ancak, bu konferansların 
içinde behtrr:ehal Nazi sefltrine ait 
hücumJar buJunnıası, Göbelsi asabi· 
feştirmtkte ve onun bir tmriyle 
V erntr Fink haftalarca hürriyetini 

~ kayhttmektedir. 
Görirıg is

0

e V f'r ncr Fin le ten hoş 
lanır. Hit1ttrin sığ kolu olan Ma· 
rrşal, hr:r nl'dtnse bu ne"i hadise· 
lerdf'n mf'mnun olmaktadır. · 

Gttçl'nlt'rde srtne siyasi mah
lcumf ar hmpından onun emriyle 
kurtuJan V. Fink ilt- görinsr ara· 
~ında şf;ylt bir miilcamrlt gtç
mişti : 

J( :ımrhı ttpf'y lıir müdd.-t kaldı· 
nız. Ôvle z;ınnediyorum ki, veni 
bir hadist- ttrtip f'dtcf"k kadar bu 
rada vakit bulmussunuzdur. · 

- Hayır, vımılıvorsunuz marc
sal. h,.n artık hiç bir vak'ava ma 
hal vı-rm,.mr~~ çalısaca~ım. 

- Lakin, sizin ~hi ince bir 
:ıdam t-lhetd~ yl'ni bir şev bufmuş 
tur. J( orkmayınız canım, a ılahnız 
onu h~nıt!. 

- HAyır, hayır. Siz böyle söy· 
liivorsuııuz amma. sonra da birden· 
bire ins~nı enstliyorsunuz. 

- Niçin asabilf'şivorsunuz dos 
tum? Söı vf'rivorum ki bana iti 
mıtd f"dı-bilirsiniz. Mesela, :nasıra 

sizin Alman adaletine itimad bes· 
f eme~i~i"izi zannetmr:lc bilmem yan
lış bir har .. ket midir? 

Martşal Göring'in bu cümlele· 
rini korkuyla dinliyen verner rRllc, 
süratle aya~a kalkmış ve ellerini 
havaya kaldırarak, 

- Y f'min ederim ki bu hadise
yi bt-n düşünmüş dc~liml . Bu be. 
nim eserim deA-ildir. 

Diye ba~ırmıştır. 

li bir propganda sahası vücude ge 
t'iren komunist eserlerin saj.11 oldukça 

mühimatr. 
Geçenlerde fngiliz Alman ticaret 

odasına gelen mecmuanın içind~ Hit 
ltr rejiminin aleyhtarlıtıni yapan çok 
tehlikeli makaleler vardı. Bu m'cmu 
a Aliriın pıraııylı çlkmataa61r. Ve 
Ticaret odasına mensup 1200 Al. 
onun daimi kariidir. 

~lriınfada Hitler aleyhtarlı~ı 
ptopagan<:ıası yalnız merkezferde de 
ğil Siegfried isiihk'imları gibi ~phc 
lerde de hükü:ıı sürmektedir. Alman 

muştur. 
~ 

Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren ortaokul ve liselerin labo 
ratuvor ifitiyaçları tamamen ~de· 
rilmiş olaçaktır, Öirehrienlere ders· 
ferini tecrübe ile ameli olarak ya· 
pabitmelC imkanları verilecektir 

ŞEHiRDE H1\VA 

Diin şehrimizde gök yüzü knmen 
bufutlu, hava hafif rüzgarlı ğeçmiş 
tir. En çok sıcak 32 derectyi bul 
muştu: 

ÔA"leden evvel bir kaç dakika 
~adar hafif bir yağrnur serpiştir 

polisinin elde" ettiği son broşürler bu ---
rada çalışan Alman amelelerine hi· makta, ya da Alman halk cephesi 

• • 1 
tap etmekte ve onlara şu dırektfle- firmasını Üzerlerinde bulundurmak-
ri vermektedir. tadırlar " 

1 - l~inizi ağır yapınız l Alman polisi, hiç bir merhamet 
2 - Ücretlerin artırılması ıçın duymadan bu memnu vesikalara sa 

greve baş vurunuz ! hip olanlara derhal ölüm cezasını 
3 _ 81'şka yere 5Ürülen amele- tatbik t:tmtktedir . Maamafih fo· 

ferin lehine ve angaryenin• aleyhine tograf, Hitlrr aleyhtarı gizli neşrİ-
harekcte geçiniz 1 yatın çok işine yaramakta ve klişe-

4 - Şuurlu ve teşkilatlı bir halde ler elden ele gtZerf'k e~yce kari 
yıptıtınız işin semere vermemesini bulmaktadır . 
neticelendirecek tertibat alınız l Führer Prağa girdiği gün, gizli 

PropagandenlR nevllerı 

Almanya , iıirisi hariçte digeri 
de dahilde tabedilen muhtelif gizli 
broşür, mecmua , gazete ve kitap 
hücumuna uğramaktadır . Gizli teş 
kilit, fili bir surette cephede ça· 
lışınlara bu neşriyatla li1tap etmekte 
ve eberıyetle şu no1Clalar Üzerinde 
durmaktadır : 

1- Milino 111ilceri palcb lcab. 
rolsun ! 

2- Kahrolsun hırp l 
3- Münih kongresinden sonra 

niçin bizi terhis etmediler ? 
4-- Hitler , Avrupa8an hiç bir 

arazi istemi yorum dem ştir ! O 
halde onun milyonlarca lira saıfe· 
derek yaptırCJığı bu istihkamları ne 
mana vermeli ? 

5- Almanyadan hiç bir dev· 
let toprak istemediği bir zamanda 
Hitlerin bu faaliyetini ne ile tefsir 
etmeli ? 

Gizli broşürlerin, yahut mecmu
aların altı, ya Alman ve Avusturya 
komünist fırkası ve imzasım taşı 

klişelerden seksen tanesi 111uhtelif 
yerlere dağıtılmıştı . 

Bu klişelerden de şu mühim esas 
lar göze çarpıyordu : 

1-- Hitler,diger milletleri idare 
etmek istiyor. 

2- Alman halkının dcseıiyeti , 
l:>u nevi hareketleri doğru bulmu· 
yor. 

·3_ Biz, başka milletleri boyun 
duruk altına almak istemiyoruz Bu· 
nu herkese söyleyiniz . 

4- Yeni fetihler , -)'eni yükler 
getirect k ve harbi yaklaştırmış ola. 
caktır. 

5- Bunun içindir lei , bu poli
tikanın derhal nihayet bulmasını 
iatiyoruz . 

6- Harp vergisini ve mecbuı i 
yardımı kaldırınız. 

7 - Çek ülkesindrn ordularınızı 
çekiniz 1 

8- Harp malzemesinin çoğal· 
maaına mani olunuz. 

9- Yevmiyclerioizi ylikseltiniz 
ve bu suretle sulh için iktisat ya· 
pmız. 

Mcself'nin salca tarafı üzerinde 
clurmıva1ım. Yalnız sunu haber verel r-'· 

r lim ki buıfinlcü Almanyada. pek 
az miktarda olsa da gene bir mu. 
halrfrt harehti vardtr. Bu muhı· 

lf'ff't, poliı. -tir-uaayi ve ordu 
diktatoruına karşıdır. 

1 

Geçen günkü 11-

P A R 1 S yılarımızdan bi. 
MEKTUBU rinde Fransada 

Esrarlı 

Marke'ln l11taplan 

Peter Kasper isimli bir ftDÇ hi 
y;rneti vataniye cürmünden dolayı 
on cJört maıtta öldürülmüştü, 

Rivayete nazaran bu gencin ye· 
gane cürmü Marks'ın ve Lenin'nin 
eserlerini olcumaktı. Peter Kasperin 
evinde hulunın kitaplarda komuniz 
me dair bazı müralcalar ve notlar 
da mevcuddu. 

------ bir köylünün iki 
kere evlenmeğe tt-şebbüs ettiğini , 
nişanlandıt"ını; Fakat iki keresinde 
de ta'TI dütün saatinde esrarengiz 
bir surette ortadan kaybolduğunu , 
sorulan suallere de : 

- B:lmiyorum .. Meçhul bir kuv 
vetin esiri olarak ormanlara sürülC· 
lendim ve tehdit edildim .. Dediğini 
yazmıştık .. 

Lovis Gennatu ismindeki bu adam 
nihayet üçüncü defa da gene evlen· 
metc kırar vermiı, fakat bu kere 
de nişanlı&a.belcdiye dairesine gider-

kcn damat, esrarengiz bir şekilde 
ortadan kaybolmuştur . 

ilk iki seferinde bir kaç gün son 
ra ormanlar arasında ele ğeçirilen 
damat, bu kere bütün araştırmalara 
rağmen, bulunamamıştır. 

Bugün esrarengiz damadın mey 
dana çıkmış olduğunu öğreniyoruz. 

Bir çocuk, onun büyük bir ağaç 

altında yatıp kalktığını , meyva ve 
pişmemiş sebze i!e yaşadığını öğ . 
renmeğe muvaffak olmuştur . 

Birinci kayboluşunda 3 , ikinci· 

- , 
Talebelerimizin mektep 
Dışındaki vaziyetleri 

S inema seyircilerinin de, 
faatlerini müdafaa et 
üzere, diğer meslekle 

babının yaptıkları gibi, bir ceaıİ 
kurmaları zamanı geldi. Çünkü, 
hassa sesli film de çıktıktan s 
sinema seyirciliğini inzibat altın' 
mıya büyük bir ihtiyaç vardır. 
inzibat, iyi terbiyenin ifadesi ve 
şılıkh bir hürmet şeklinde tecelfi 
decektir. 

Önümüzdeki ders yılı 
itibaren yeni kararlar 

başından 
alınacak 

Maarif lV•kl'lllı dk Va a .... l•h•H mU••••••lerlnd• akufan 
Çocuklnrın okullardaki qalıfm• d11rumlarından bafk• ayrıca 
Okul haricindeki vazıyetlerlyl• de mafgul Olm•I• karar vermlf 

Çünkü bugün bile, karanlık 
fonlarda çok - daha kuvvetli 
tabir kullanmamak için - hod 
ce, diyelim, hareket eden seyirci 
var. 

Va Bu• tallmatnam• hazırl•m•I• baflamlftlr. 
Bu talimatnamede bllh•••• 

ilk tah•ll çocuklarını alakadar 
eden çak ahammlyelll madde 
mevcuttur. 

Öğretmenler talebeye okul ha 
ricindeki vaziyetlerini ne suretle gc 
çirdiklerini talimatname hükümlerine 
göre ani atacaklardır. 

Talebenin okul haricindeki vni· 
yetleri onların sıhhi vaziyetleri, ve 
mensup oldukları ailenin .içtimai du 
rumlarına ve yaşamı tarzına göre 
tesbit edilmektedir. 

Bu suretle talebenin sıhhi vazi. 
yetiyle çok yakından mrşgul oluna
caktır. Çocuğun en mühim ihtiyacı 

uyku oldu~una göre çocukların gece 
hayatı muayyen bir zamana kadar 
devam edecek, çocuğun en az 10 
saat 'uyku uyuması dikkate alınacak. 
tar. Çocuklar gece geç vakte kadar 
sinema ve gazinolarda kalamıyacak 
tır. 

Bu işin tatbik şekli etrafında ta · 
limatn1meyc esaslı maddeler ekle. 

nr.cek polis de bu hususta yardım 
edecrktir. 

Orta tedrisat talebesinin de bil 
hassa okulun gerek açık ve r gerekse 
tatil zamanlarında kahvelerde otur
malarının önüne geçmek üzere şim 
diden alınan tedbirlerin kifayet et· 
mediği görülmüş bunun da .. şiddet· 
lendirilmesine karar veıilmiştiştir. 

Talebenin okul haricindeki du. 
rumlarını bildiren karar kısa bir za· 
man içinde hazırlanarak okullara teb ' 
liğ olunacaktır. 

Hava postası 

Ankara - Adana arası hava 
postası dün havanın uçuşa gayrı 

müsait olmadığından dolayı işle 

yememiştirtir. 

1 O - Hitler, kötü şeyler düşünü 
yor. 

Tayyare hücumlam.a karşı mü
dafaa ve korunma tertibatı alan Al. 
manya hava nezaretinin mecmuala· 
rında nasılsa, bir gün şu muzır neş · 
riyat görüldü ve l.ıunl.u derhal top 
!atıldı. 

1 - Zehirli gaz maskelt.ri, ölüme 
mani olmaz. Ölümden kurtulmak 
için tek bir çare verdır: C da sulh 
dür. Çünkü bizim ebeveynimizin ve 
çocuklarımızın hayatı htr şeyden 

kıymetlidir. 

-Gerisi üçüncü sahifede -

dam ad 
sinde de 12 gün meydana çıkmıyan 

Lovis Gennatu'nun nişanlısı Matma

zel Ôjeni bu vıJziyetten usanmış Je. 

ğildir. Üç.üncü defa aldığı nikah gü 

nünü her ihtimale karşı gizli tutan 

Matmazd Ôieni miistakbel koca

sının bu kere de ortadan kaybol· 

duğuou görünce , artık korkm1ğa 
başlamıştır . 

Lovis Gennatu evlenecekleri g.::in 

yarım saat evvel belediyeye gitmek 

üzere bisiklete binerek yola çıkmış 

Seyhanlıların verdiği 

Gardenparti 
Çok neş' eli oldu 

Dün gece Seyhanspor kulübü 
tarafından Atatürk parkında ve 

rilen gardenparti pek neşeli ol · 
muştur. 

Bu büyük bahçe eğlencesi çok 
kalabalık olmuş ve sabaha kadar 
sürmüştür. 

Yanan çocuk 

Mehmet oğlu altı yaşlarında 

Mahmut adında bir çocuk Hacısofu 
mahallesindeki evlerinin merdiven· 
ferinden çıkarken aşağıda bulunan 
ocağa düşmüştür. 

Küçük Mıhmudun feryadı üze· 
rine ev halkı yetişmiş ve çocuğu 

muhakkak bir ölümden kurtarmış· 
lardır. Mahmudun bir çok yerleri 
ağır surette yandiğından hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Bir azılı hırsız 
yakalandı 

Uzun zamandanberi bağlarda 
müteaddid soygunlar olmuştu. Bun 
ların faili Mustafa oglu Mustafa Bas· 
macı adında birisi olduğu anlaşılmış 
ve derhal tevkif edilerek adliyece 
hakkında kanuni muameleye baş· 

lanmıştır. Bu adamın son bir kaç 
hafta içinde tam sekiz ev soyduğu 
anlaşılmıştır. 

ZABIT ADA 

Bir esrarcı 

Abdülkadir oğlu Ali adında bi 
risi mezarlık arasında ~srar içerken 
yakalanmıştır. Suçlu hakkında ka 
nuni muamele yapılmıştır . 

Fazlaca kaçırmış !. 
Halil oğlu Şükrü adında birisi 

umumi ev kadınlbrından Hasa kızı 
Sultanla birlikte kendil~rini bilme· 
yecek derecede aakı içerek gürültü 

:çıkardıklarından haklarında kanuni 
muamele yapılmıştır. 

Bazıları, komşularını rahatsıı 

tiklerine a~dırmıyarak yüksek s 
konuşuyorlar, Bazıları da, tatlı 
uykuya dalmaktan - asıl fenası 

yüksek sesle horlamaktan çe • 
yorlar. 

Bir çok sevgililer veya ı11işanh 
salonun karanlık olmasından is ti 
de ederek birbirlerine sokuluyorl 
sonra ayrılıp tekrar başbaşa ge 
yorlar. 

Bu yüzden, arkada oturanlır 
peıdenin hiç olmazsa bir parça 
görebilmek için adeta bir nevi ji 
nastik yapıyorlar ve sinemadan, 
yun ağrısına tutulmuş olarak çıkı 
lar. 

Ya kadın şapkalarına ne de 
li? Bir çok kadınlar, perdedeki 
simlerin tamamını veya bir kıs 
örtecek yapraklı, dallı, çiçekli, 
lu ve daha bilmem neli şapk• 
giymekten adeta zevk duyuyorfıı 

Bazı bayanlar da yarı - yülc 
şapkalar Sl'iydikleri için, bu şıplc 
rın yükseklitini kendilerince mılc 
addederek f.lmi seyrederken iste 
l,.ri pozu alıyorlar ve sizi, hiç ollll 
sa. yabancı dil konuşulan film),. 
altlarındaki izahattan mahrum bı 
kıyorl . r. 

Ya, salona girf'rkttn münalct 
edenlere ne demeli? •Hayır bu• 
çok ktnar .. Şurası ... Yok yok ... 
rası da de~il ... Biraz ilerisi .. . hah 
yer iyi... başlııalı çok oldu mu 
Filmin adı ne idi? ... V.S. V.S. 

Bu gibiler ekseriya, bu k11 
münakaşadan sonra seçtikleri 'I 
beğenm'!yip brş altı defe daha 
ği ştiriyorhu. 

Velhasıl, bin türlü ufak ttft. 

at ki, halk ktndini bit az disiph 
tabi tutsa, hüriyetine halci get 
m den de bunları önliyebilir ... *"'" 

fRADYO 
sUOUNKU PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFüZIYÔ 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYO 

ANKARA RADYOSU 

P A Z A R - 9 17/939 

12.30 Program .a 
1'.l.35 Türk müziği (Kadın ı. 

, ses heyeti) . 
ve ondan sonra da ortadan kay 13.00 Memleket saat ayarı. •l 
bolmuştur . ve meteoıoloji habt:rleri. 

Bir ağaç altında bulunan Lovis 18 45 Müzik (KüçükO~k~strÔ 
Şef : Necip Aşkın) 1 - felı~ .., 

Genna~u bitap bir haldedir . Fev- 1 d ı ~ smer - Kırlangıç arın ve a y 
kalade zayıflamıştır . Vaziyeti izah Waldemtu Gibish - Çakır 1'~ 
edecek bir cümle 9Öyliyememekte· {Viyana şarkısı) 3 - Fduard t(ıJ 
dir. Zavalb damadın gt>ne meçhul e - Ledi hamilton operetinde':,,, 
bir kuvvetin tesiri altında olduğu puri 4 - Michcli - Ço~uk o)'ol 
ümit edilmektedir. Vaka küçük ka· 5 - Miroslav Shilik - lspanY il 

1 
sı 6 - J. Strauss - Sabah h•

0
"tJ· 

sabada büyük bir endişe uyandır- leri (Vdls) 7 - Dohnanyı - ı1l 
mıştır. Kasaba halkı zavallı çiftçinin vası 8 _ Walter Noack - R0 

büyü tesiri altında olduğun~an şüp t:h üvcrtür. ı.ı 
hclenmektedirler. 14.15-14.30 Müı.ik (ŞcP şar 

Fakat asıl mesele o değildir.Aca - Pi. ) 

ba Matmazel Ôjeni ısrar edip dör- 18.30 Prcgram wı 
'"Jl» 

düncü defa gün almağa teşebbüs 18.~S Müzik (Şen oda rn~ rı) 
d k m. ? lbrahim Ôzaür ve ateş bocek' e ece · ı .. ,, Böyle olmakla beıabei her gün 

Alman hududlarından içeriye giren 
ve elden ele dolaşarak çok kuvvet 

.......... lııiml .................................................... .i ________________ ma:ı __ :z:a•11P?••-... --~ .......................... .., ............. .-._.._ 
19.00 Çocuk saati 'J 

19.15 Turk muzi~i (Fasıl be 



POLiTiKA TARiHi 

VERSA Y PAKTI 
Ne şekilde idi ? nasıl bozuldu ? 

Almanyanın Oanzigi almak istemesi, V crsaillcs ( \' ersay ) rnuahe· 
desi şartlarına bir darbe daha indirmesidir. Bir Fransı:t gazetesi 
Lu muahede ahkaınrnda yirmi sene zarfında ne gibi değişiklikler 

Almanya, Avusturyanın istiklali 
riayet t deceğini taahhüt etmişti. 
- 13 Mart 937 de Hitler Avus 

ryayı istila ederek Anschluss ilan 
ti. 

BELÇİKA 

Almanya Eupen ve Malmedy'yi 

tlçikaya terketmişti. 
- Değişiklik yoktur. 

DANiMARKA 
Şimali Schles VVig Danimarka ya 

!rkctmişti. 
- Değişiklik yoktur. 

FRANSA 

Alsas Loren Fransaya terkcdil 
ıişti. 

- Değişiklik yoktur. 
Sar Milletler Cemiyetinin kon

rolü altına konulmuştu. ,935 de re
İam ile mukadderatını tayin ede
tkti. 

- 13 Kanunusani 435 reyiam 
ar'ı Almanyaya iade etti. 

YUKARI SILIZY A 

Yukarı Silizyanın mukadderatı 

2 Mart 1922 ıeyiamile takarrür 
tınişti. Böylece Yukarı Silizya Po 
>nyaya geçti. 

- Dt>ğişiklik yoktur. 

LfTVANYA 

Memelin muhtariyeti iları edil· 
ıişti. Sonra Lityanyanın hükümran 
ğına geçmişti. 

23 Mart 939 da Hitler Memeli 
.hak etti. 

POLANYA 

Prusya Polonyası Le.,İstana ve 
ilmişti. Kuluar bu suretle Lehista-
11 denize bağlamış oldu. 

- Hitler, Kuluar içınden bir 
llazj parçası istedi. * Danzig Mill,.tfer cemiyetinin 

'controlü altında bir serbes şehir 
1 laline konulmuştu. 

Danzig "Nazileştirildi.,, Millet 
er cemiyetinin kontrolü ancak ku· 
ru bir laftan ib~ret kaldı. Hitler 
hurasının Almanyrıya ilhakını isti· 
Yor. 

ÇEKOSLOVAKY A 

olduğunu şö.) le anlatıyor: 

tılmasını tanımıştı. 

- Münib konferansından sonra 
Hitler, Südet memleketini ilhak et· 
ti. 15 mart 1939 da Çekoslovak 
yayı istila etti. Bohemya ve Morav 
ya üzerinde himayesini ilan ey 
ledi. 

Müstemleke ahkamı . 
Almanya, Avrupa dışındaki bü 

tün arazisinden vazgeçmişti. 

- Hitler eski müstemlekeleri 
istiyor. Japon mandası altına konu 
)anlar müstesna. 

Askarf ahkam 

Almanyadan mecburi hizmetin 
kaldırılması. 

- 16 Mart 1935 te Hitler mec· 
buri hizmeti ihya etti. 

§ Ordunun 100,000 insana tah
didi. Keza donanmanın tahdidi. 

- Reichswerhr bir mityonu geç 
ti. Hitler, Alman filosunu İngiliz 
filosunun °'o 33 Ü olarak tahdid e· 
den lngiliz · Alman anlaşmasını 28 
nisan 1939 da yırttı. 

§ Ren sol sahilinin askerlikten 
tecridi. Sağ sahilinden de 50 kilo· 
metrelik bir şeridin keza tecridi. 

- Hitler 7 mart 1936 da Ren 
havzasını işgal etti. 

§ Silah ve tayyare imalinin tah
didi. 

Hitler 1938 de Ziegfried 
hattını tesis etti. 

iktisadi ahk~m 

Almanya, 1921 Brüksel konfe · 
ransında 132 · milyar altın mark taz 
minat vermeği kabul etmişti. 

- Dawes ve Yt.:ng planları 

mucibince, 1929 da. La Haye kon. 
feransında, bu borcun 39 milyar al· 
tın franga inmesi takarrür etti. 1932 
de ise, tazminata hatıma çekildi. 
Almanya bu suretle ancak l 3 mil· 
yar altın mark tediye etmiş oldu. 
Yani evvelce kabul ettiği paranırı 
01• 10 u , 

§ Almanya nehirleri için bey 
nelmilcl bir usul kabul etmişti 

1936 da bu reji mini lağvet ti . 

Almanya Çckoslovakyanın yara Kaynayan Almanya 

AN KARADA 
Halk evi yüzme 
müsabakaları 

Ankara : 8 (Telefonla) - Yarın 
yapılacak olan balkevi yüzme teş· 
vik müsabakalarına saat 14,30 da 
başlanacaktır. Bu müsabakaları mek 
tepden müsaade almış talebeler de 
iştirak edebilirler. Müsabakalarda 
altıncıya kadar derece alanlara pu 
van ve üçüncüye kadar derece alan 
lara da madalya ve en çok puvan 
alan kulübe de bir kupa hediye edi 
lecektir. 

Hakemler karar hakemi su spor 
ları ajanı, halkevi mümessili Namık 
Kat oğlu. 

Diğer hakemler: Yekta Hülagu, 
Cevat Ozan, Şeref Tuluy. Ziya O 
zan. 

Yapılacak yüıme nevileri: 
1 - 100 mdre serbest, 2 

100 metre sırtüstü, 3 - 200 metre 
kurbağalama, 4 - 400 ın"tre ser 
best, 5 - Türk bayrak yarışı (100 
sırtüstü, 200 kurbağalama, 100 ser· 
best) 6 - Atlamalar, 7 - Su topu 
oyunu. 

Büyük millet meclisi 
yaz tatili yaptı 

- Bırinci sahifeden artan -

manasını tebarüz ettiı dikten sonra 
Sovyetlerle olan dostluğumuzun es 
gidenberi olduğu gibi ayni harareti 
muharan\da berdavam oldu~unu ve 
Potemkinin son ziyaretininde buna 
bir müeyyide teşkil ettigini söylemiş 
ve yakın komşularımızla olan sıkı mü· 
nasebatın hergün biraz daha kuvvet 
bulmakta oldu~unu izah etmiştir. 

Hariciye vekilimiz Alman ve 
ftalyanlarla olan münasebatımıza da 
tt-mas ederek bu münasebalın son 
bir kaç hafta müstesna olmak üze· 
re eski seyrini muhafaza etm"kte 
olduğunu her türlü münasebatımı· 

zın normal bir şekilde devam ettiği
ni kaydetmiştir. 

Bu izahatı müteakip müstakil 
grup vekili Rana Tarhan söz ala· 
rak vekilin tatmin edici izahatına 

İngiliz hükümdarları 
Belçikaya gidiyor 

Londra : B ( Radyo ) - lngiliz 
hükümdar)arı Belçika kralının da
veti üzerine Teşrinisaninin 24 üncü 
günü Brükseli ziyaret edeceklerdir. 

Danzig şehri turist
lerle fethe çalışılıyor 

- Birinci sahifeden artan -

Bı:klenildiği gibi, Lehlerin ver· 
dikleri cevap ne Danziğ senatosunu 
ve ne de onun asıl efendisi olan 
nasyonal · sosyalist Alm~nyayı tat· 
min etmedi. 0;.nzigdeki tahriklere 
devam edilmekte olduğu gibi, bir 
çok şubeleri son zamanlard·, şarki 
Prusyadan gelir.len "turist,, !erle a
dam akıllı takviye edilen S. A. kı. 
taları Z(,rbalık hareketlerinin arka
sını kesmemektedir. 

Direktif alması için geçenlerde 
Hitler tarafından davet edilen Dan
zig'ın Nasyonal - Sosyalist lideri , 
Leh gazetelerinin yazdığına göı e 
mütemadiyen kargaşalıklar çıkarmak' 
as.:ıyiş i ba1.mak ve etrafı velveley~ 
ver~ek için emir almıştır . Danzig
dckı S. A. mensupları bu direktifleri 
hakkiyle yeıine getirmektedirler. Leh
lere yapılmakta o'an baskınlar devam 
ediyor. Danzig'i Lehistandan ayırmak 
için yapılan hazırlıklara da devam 
ediliyor. Nasyonal - Sosyalist Alman. 
yasının tanınmış mümessillerinin işti
rakiyle yapılan " Alman kültür haf. 
tası ., , hakikatte Lehler aleyhinde 
bir kampanyadan başka bir şey dı:· 
ğildir .• ~u kül~ür .haftasının ani\ pa-
rolası Danzıg bır Alman şehridir 
cümlesidir . " 

Danzigde vaziyet y;.lnız mahalli 
bir ehemmiyette değildir. Danıigden 
fazla şeyler bahis ınevzuudur.Geçenler 

1 
de Berline gidip Ribbentro;> ile görü
şen Milletler Cemiyeti Danzig komis,.ri 
Burghardt, İngiliz gazctl'cilerine ver
diği beyanatta , Danzıg mest.lesinin 
" Serbest şehrin hudutJaı ını çok aş
makta ,, olduğunu söylemiştir . 

Dava, Lchistan'ın parçalanmasını 
ha zırlamak tır . 

Ru gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczahanesidir 

Üniversitedeki 
Asistanlar için bir 

layı ha 
Ankara: 8 - fstanbul üniversi 

tesinin umumi muvazeneye alınnıası 
hakkındaki kanuna ek olarak hazır· 
!anan layıha bugünki meclis toplan 

tısında görüşülecektir. . 
Layıhaya göre, bidayeten ası.s-

tanlığa girenler bir yıl namze~.lık 
devresi geçireceklerdir · Bu mud 
det bittikten şonra asıl sıfatı Ma· 
arif Vekaletince tasdik edilecek ve 
namzetlik müddeti kıdem hesabına 
sayılacaktır . . 

· t !arın ın· Asistanlarla baş asıs an .. 
tihap , kabul, tayin ve teıf~ kıbı 
hususları Vekaletçe tesbit edılecck 
tir . 

Tıp fakültesindeki klinik asistan· 
larına ihtisas vcsikasısı alıncıya ka· 

Bulgar meclisi ikinı 
reisinin beyanatı 
- Birinci sahifeden artan -

Yakın komşularııııızrı hürmet ede 
çünkü biz komşu mılletlerle ebedi 
komşu olaı ak yaşam ağa ınahkum 
Uzak ınillellerle de~·il. Bıılgaıistan 
hal ve ihtimalde bitaraf kalacaktı 

Küçük ınilll!llcr belkı miis t 
bir siyaset takib edeıneı. F.ıkat. 
bulgar milletinin arzusuna uyaca 
bulgar milleti hıırbetmek istemiy 
başkalrırının menfaati için biz, ke 
nıizi ateşe atamayız. Umumi har 
olduğu gibi reci vaziye tlerle karş 
mak istemiyoruz. Büyük devleti 
emelleri onlara aittir. Biz, bu eme 
kuı ban olamayız. 

dar ücret verilec~k , bunlardan 
hizmete alınanlar üçüncü sınıf a 

taolığa tayin olunacaklardır. 

Asri -sinemada 
Bu akşam 20,45 de 

İki büyük şaheser birden 

1 __ Marie Glory'nin 

Madam çocuk isten.ıiyo 
.... 11 . n Neşe saçan büyük komedısı Gonu en aça .. · 

2- Fred Scott'un 

Servet Hırsızları 
k H can Müthi• muceralar fılmi 

Aş .... eye .... ... 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Ôğretm~n ve 

Talebelere 20 krınış 
10 kuruşl 

" Duhuliye 15 " " " 
DİKKAT : - Smema dahili Vantilatör~er 

serinleştirilmektedır 

ve hususi tertibatla 

Telefon Asri 250 
.._.._. ________ ~ __ ı~O~ö~18:.,_ _________________ --t 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:7 6 19 

Neşıi tarihi: 16 6 1 

teş<"kkür etmiştir. t 
Bundan sonra ticaret vekili Cez • - Dünden ar an · 

ikramiye tediye emrı· h ~ ı 
mi Erçin de harici ticaret ve ha"at . . dd de vazılı bina, a ır ve magaza ar 

vila t td· M dd 12 11 ıncı ma e • k k ı pahalılığı meselesi üzerinde müs- ye e ge 1 a e - A , r komisyonlaı tarafından as eri me arıı ar 
takil grubun takririne cevapta bu· maddede yazılı sala;uyet 

1 d ·k 1 r 
f k .... , k artile te arı o unu . 

!unmuş ve bunu müteakip Rana Bey'iye üçtt- birlerı'nden maluAl muva 1 goru me ş . kA erek konaklama için işgal oluna 
M dd 13 Gerek ış an ve g 

Tarhan tekrar söz alarak vikilin subay v~ eıler ile şehid yetimlerine .... a . e ~. seler ambarlar, mağazalar, ahırlarla bunların 
izahatına . teşekkür etmiştir. 1939 mali yılında verılecek b,.. ,. ~ulun bınalar, mue~.se n:de l>ir Milli Müdafaa mükellefiyeti komi 

Kamutay yaz ·tatili yapmıştır. ikramiye miktarları Maliye v:kyaAılye~ abiliyetleri en az uç s~. Tr 
Jarı tarafından tesbit et ırı 1 • A 

20.00 Memleket saat ayarı, ajans _ !kinci sahifeden artan _ 11 eylul pazartesi günü toplanmak tince tesbit t'dılmiş ve icabeden t k • k t' larırı iskanı veya konaklaması lazım g 
Ve ıtıcteoroloji habeıleri. üzere dağılmıştır, diye f'mri vilayete gelmiştir. e Madde 14 - As er,: r~c:kları gün ask~ri makamlar tarafında 

20.10 Neşeli plaklar - R. hallerde bunların oraya .. a f f komisyonlarına bildirilir. 
2- Hitlerin, Göıingin, Göbelsin, hail' M'W M"dafaa Mukelle ıye 1 

2
o.1s - Türk Müziği 1 - . L k 1 YAHaftza tatlilinizli Kçok nesşeli biirNşekif e g. MeçirmeAk isteNrscnizl N 1 ın 1 1 

u .. ' 'lecek milli müdafaa ıniikellefiyeti emri ii . · .... _ Hicaz peşrevi _ 2 Şe- Hes:n ve ey,in gaz maskeleri yo · B K . Jar gos erı . . . . 
ıf içli - Hicaz şarkı - Derdimi tur, Çünkü onlar, kendi şatolarmın b' . u . omı~yo;. oldu~ıı kadar toplu bir halde yerleştırılmelı•rıoı 
ı ırlıklerın mum un . 1 1 r ve bu tedbirlere göre iskan varak""f'la tll'ıana döktüm. 3 - Şekib Mem· villalarının dahilinde mılyonlar sar· edecek surette tedbırler a ıra 
u.h - Hicaz şarkı - Mahvolsun o fiyle barınaklar yaptırmışlardır. Bn BU AKŞAM 1 

ıtlı 4 lf Ş k zar ar. d ker iskan edilecek veya konaklatıl & • - Udi Fahri ıcaz ar 1 
- milyonlar sizin vergilerinizle mey GÖSTERME.GK BAŞLIY ACAGI M dd 15 Yanlaıın a as . 

1 ahar olsa çemenzar olsa. 5 - . · . d I . . p 1 •1, h 1. E •t·· ·ı 1• h 11 a e - . tleri ve içtimai vazıyetlerı ne o ursa 
ana ge mıştır. Be,vnz en enin en u n ve n ıpı { \n raınıuıı, >lllllı\ kı·rnselerı'n sıfat ve memurıyc .. ·ı ' · · · · . - Kanun taksimi. 6 - . · ·ı· ı Ol t z 3 _ Almanyada küçük çocuklo Guldurmc 1 lassalannı Nelsine op amış an b I d h' bir ayrı'ık goze ı me · 

· · · · · · .. Halk türküsü - lnce L , un ar arasın a ıç k d ve kızların evle ı ine iskan vey 
,•~yır biçHirmi. 7 _ . . . . . . . . . . ra maske verilmemektedir. Hangi FER NAN DE İn =::::;::=:=~- Evlerinde erkeksiz yaşayan a ın 

aakrcığ-ar türkü _ Benliyi aldım ka· ana ve baba bu şerait dahilinde naklama yapılmaz. . . 'd 
1 

t A I 
~~n. 8 - Bimen _ Hüzam şarkı sulhu temenni etmez.. Yarattığı Binbir Komiklik Sahnelerıle Dolu • lar dahi kendılerıne aı o an rıusu.sı ev 

tı "t uku.nla o-eçen o·mru"m. 9 - Meh- 4 s· Al ·ıı t' . . lh - - - - 1 b' Subay ve asktrı rı~e~Ub~ iskan Vf". konaklama mükellefiyetite- mük 
,_ o - ız, man mı c ı ıç.ın su 1 E KONT ınalardan diğen ahalı gı ı 

O _nasıb. - Hlizzam şarkı -Açmam ve hu"' rr\)e ~ temenni ediyoruz. Biz, SAHT tı'rl 
Udı Ah er. · · · n'u"savi ve ad"lletli bir 1 

' 1 - V medin - Karcığar şar· bütün milletlerle sulh ve dostluk ha M S .. k a nıükelldıyetının ' 
1 1 arken gönülde bin türlü. 1 . adde 16 - u n d ğ Milli Müdafaa Miikell<"fiyeti Kornisyc 

3.15 -14 M .. 'k (R' . C" vası içinde yaşamak istiyoruz. ••••••••••••••••••••.. fevzı edilm;ş olup olma 1 1 

r ıır Bancfosu Şnzı. . ıyasctı um- H 1· b 1 . t f d'l'r 
_ C S - ef : Ihsan Küdçer) ariçten gelen ğiz ı roşür en Fransızca Sözlü Harkulade Kahkaha şaheserini goı unuı.. ara ından kontrol e 1 1 : h il ı g ıi ·) !iahısları ikaınclgahlarınn vaz 

. traus N.k. ( '> h d b 1 S f 'k rı a erne ' . .. schaikoWsk - . ' ı Marş) _ - bazen çay çuvallarının ya u to um Cidden keder devası ve ne,e 1 act e erbP:tlı t<"n gay. ah::ll.ie bedeli gaibe aıd o!mak uzere s 
crlıo - "L Y - Çıçcklcr valsı 3 - paketlerinin dahilinden çıkarmak olan bir fllmdlr olunmazsa da ba~ka bır m 

~u 4- Leonc:::ı~~ncs JMugcs,, uvertü- mümkün olduğu gibi' ampüi kata· iLAVETEN : En Yeni Dllnya Haberleri terniEn olunur ..• M'·d f a Mu" kell ,,.fıyetı.ne t.~bi tutıılaıa1< askeri m ,ı 
- Chah1 ·ıcr - aia (fantezi) a ~ " 

B !oklarından ve dig· er satış levazımı ........ - - Vvelce Mıllı u a A ıil r b 1 . k 
quc " - " ourıce fant<'r· k p Aram 1 . . d b lunmakta olan urnuını ve ·.ıusu~ı ına ar ı::.; · 

derununda bunlardan bulmak müm. Gelece ro., arın ışgalı altın a u .. k 
')2t.so Anadoiu a· Glizı>J ( A N N A e E L L A ) ve centilmen ( YILIAM POWEL) k ki .. il f tinin te'Y'Zll sırasında artı nazara alınmaz. 

\ ısı ıarrs1 (Spor ser· kündür. ~ 0 no ·ama muke e ıye 
Geçenlerde meşhur Alman mu· saıroınes VE Uşa=ı• Madd 17 - Askeri kıt'aların iskan edildikleri veya konakla 23

·
20 Müzik (C e 1 d D I t ' td·· aıband) p harriri Hanrİıl Manın Alman milleti FRANSIZCA SÖZLÜ Nefis Fılmde Görüntct:klcrdir binalarda scbeb ol.dukları bütün zarar ar an ev e mes lt ur. 23.'15 - '>3 s .1) 

Ve 'ı'drırılı pı~gıa~~ ajans haberini ne hitabı kür;ük tohum paketler için ··-----··c.a--n•ııım·------.. 11111~.,.99"11!--w,._ıs:::ı;ıı=ı,._-.~--•=mıoı::c....-... ' (Sonu Var) 95~3 
~~~~~;.:!._~~~~.dan..r.ık.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~..:...._~~~~~~~~~__J 



Adana Ziraat Mektebi Müdürlüğünden : 

Erzakın Cinsi 

Birinci ' nevi ekmek 
Koyun eti erkek 
Sade yağ 

Maraş sarı çeltik pirjnç 
lstanbul makarnası 
Zeytin 
Tuz 
Kuru fasulya maden 
Nohut 
Zeytin yağı 
lstanbul şehriyesi 
Toz şeker 
Btyaz ptynir 
Kuru soğan 

Patates 

Azami Kilo 

35000 
7000 
3500 

4000 
500 

1000 
800 

2000 
800 
850 
'l50 

3000 
500 

4000 
4000 
2000 
1500 

Muhammen bedeli 
Oipozito 
miktarı 

Kuruş Sm. Lira Kr, 

9 50 249 37 
40 ()() 210 00 

100 00 262 50 

25 00 75 00 
24 00 7 50 
30 00 22 50 

5 00 3 00 
J'i 50 26 25 
10 00 6 00 
40 00 25 50 
25 00 4 69 
27 50 61 88 
35 00 13 12 

6 00 18 00 
6 00 18 00 

10 00 15 00 
35 00 39 38 

Gün ve saatı 

20-7·939 perşembe .' 

günü saat 10 

.. 

1 ~~ 
.... 

21 .1 939 
. 

cuma • '1; :. .. 
saat 10 

·ı 

. --:.....,.,. f"-
t .;~it 

""' ~? ~ ~~ . . 
~ .... - ~, .... 

..... = .;: "'>:"!~ Adana -

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

·--~ .... ,. .. 

Mersin ve havalisAca"tas 

( 

Dört yıldız un 
Beyaz sabun 
Soda 
Çay 
Mercimek 

1000 
25 

500 

12 
400 

10 

50 9 
00 7 
00 3 

38 
50 
75 

Adanada hükumet· caddesinde 

Umer Başeğmez ticarethanesi 78 

50 Ton 2500 00 167 50 

EreA-li ve Zonguldak maden 
k;)mürü. Lave ve lcriple. 
Benzin 200 Tentke 285 00 42 75 
Mazot 350 ,, 137 50 36 10 22 7-939 cumartesi 
Gaz 75 ,, 280 00 15 75 saat 10 

30 .. 450 00 10 12 Vakum yağı 
Grts yağı 200 Kifo 24 00 3 60 

1 - Adana ziraat ve makinist mtkttbinin 940 mayıs sonuna kadar 20 kalem muhtelif erzak ile bir kalem 
mahrukat ve be~ kalem. yanıcı ve y~kıcı maddeler~n 6-7-939 tarihinden itibaren hizalarında gösterilen gün 
ve saatlarda eksıltmelerı yapılmak uzere açık eksıftmeye 15 gün müddetle konulmuştur. 

~ - Açı~ eksiltm~ vilayet _ziraat müdürlüğünde toplanacak satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 

0 
3 - _Eksı!tmtye gırtctkltrın 2490 sayılı kanunun 2- 3 üncü maddelrri mucibince lazım olan vesaik ile 

Yo 7.5 nısl-:ttınde muv;kkat ttminatlarını t~silfme ~aatınd;tn tvvel mal sandığ.na yatırmaları lazımdır. 
.. ~. : ~attna.~ryi görmtk istryenltr ilan müddeti zarfında pazardan mada her gün Adana ziraat mektebi 

mudurluğune mur:ıcatJan. 6-10-14-18 10824 

Gayrimenkul maHarın 
açık artırma ilanı 

D. No: 939- 119 

Adana Birinci f cra . dair,.sind,.n: 
Açık artırma ile paraya çevriltctk 
~ayri menkulün ne olduQ-u: 

Tarla dönüm ( 475 ) 
Gavri mtnkuliin bulunduğu mcv 

ki, mahall~~;. sokağı, "umarası : 
Tascı köviinrf,. 

Ta!cdir olunan kıvmf't : 
R,.J,,., dö,..iimii on sf"kiz lira 

Artırm;ının v;ıpr!:>ravr vf'r,s;riin .~:ı;ıt: 
0-~-91Q C:ırs:ımh;ı •a;ıt 10-12 ~,. 
1 ;rri ?.1- ~-<l~9 p,.,s,.ml-,. ~:aat 
1fl_ 1 '> rl~ ? ·nf'i . 

1- f~lm tr;ıvri mrrkııliin :ırtırm:l 
c::ırtn~m,.c: i 8/719~9 t:ırih inclpn itih;ı 
.. ,.,, 1 ıo ,.. 1 , TT'.:ır.:ı jJ,. A~.:ı,...:ı 

:r .. :ı rl:ıirP•:";" mu;ıvvPn nnm;ır:ac:mrb 
hM·Y, ,.. .. ;n rrnrPhilmpc:j İrin ;arılrtır. fı~nrJ;ı 

":! "'''' nl:ml:> .. rl;ın l::ı7b m;ı'1İm::ıt ;ıl

m:ılr İ~iİvt>nln. ic:hıı ~.:ırtn:ımPVP v,. 

ı 'H) ,ı" .. v:ı nıını;ır:ısil" "'lf'nınri
, ,,.+:mi1,. miir.:ır:ı;ıt ,.tm"'l;rf;r. 

? - Artırmı";ı i.sti .. ;k irin vtıka
r•cb v:mlr kıvm,.tin Ol,.. 7.5 ni~h,.. 

tinclr prv :ıkcfl.sile vPv:ı milli hir 
h:ınk:ının trmin;ıt mektubu tevr.li 
t"dilecektir . (124) 

3 - foot~k .sahihi :ılacaklılarla 
diQ-,.r alakadarların ve irtifak hakkı 
~:ıhinlerinin sravri mrrkul iizerin. 
deki haklarını hu~u!-ıile fai7. ve m:ıs
raf :ı dair olan iddialarını i~bu irnn 
tarihinden itibart"n 20 Q'Ün içinde 
t'"vr:ı lcı müshittı:lt-rilt" hir'ikte memu· 
rivetimizr bildirmeleri icap eder • 

• Aksi halde hakları tapu sicilile sa
bit oldıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalırlar. 

· T. iŞ BANKASJ'-nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar:.} ~ubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylfıl, 

1 f kıncıteşrin tarihlerinde çekilecektir 

f KRAM (YELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 .. 1000 5.000 .. .. 
8 .. 500 4000 .. .. 

16 • 350 4.000 .. .. 
60 " 100 6.000 .. .. 
65 .. 50 4.750 .. " 250 .. 25 6250 .. .. 

435 • 32 000 
T. fş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş ofmaz, ayni 

zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz 10661 

alacaklılar bulunup ta bedel bun -

Satlık Fabrika ların o gayri menkul ile temin edil
miş alacaklannın mecmuundan faz
laya çıkmazsa en çok attıranın ta. 
ahhüdü baki kalmak Üzere artırma Reyhaniyede P ğrı Caddesinde 
15 gün daha temdit ve 15 inci günü satılık fabrika. lki motör, biri 28 at 
ayni saatta yapılacak artırmada , ve diğeri 15 at kuvvetlerinde, iki 
bedeli s a t ı ş istiyenin alacağına taş birisi un ve di~eri bulgur için. 

1 Bir buz makinası biitiin ihtiıa 
rüçhani olan diğer a acakhların o 

larile. 
gayri menkul ile temin edilmiş ala-

iki çırçır. 
caklan mecmuundan fazlaya çıkmak Arazi 500 m. murabba, bina 
şartile, en çok artırana ihale edilir. sı ile heraber. 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih~le ArzlJ eden Reyhaniyccie Jak 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. Flokosa müaacaat edebilir. 

6- Gayri menkul kendisine iha 1 g. aş. 5 _ ~ _) 10801 
le olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - Vilayet hizmet otomobili 
nin bir senelik ihtiyacı için beher 
tenekesi ( 3 ) liradan tutarı olan 
( GOO ) lira muhammen bedelle (200) 
teneke benzin açık eksiltme surctile 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hususi muhase 
bede görülebilir. 

3 - Açık eksiltme 27 Temmuz 
939 Perşembe günü saat 11.30 da 
Vilayet daimi eucümeninde yapıla

caktır. 

4 - istekli olanların ( 45 ) li 

ralık muvakkat teminat makbuzu ile 
birlikte daimi encümene müracaat 
etmeleri ilan olunur: 

• 
9- 14- 19- 24 10833 

Adana Memleket Hasta
nesi Baştabipliğir: den : ' 

Hastanemizin 50 lira aylık üc· 

retli aşçılığı münhaldir. Talip olan 
Jarın evrakı müsbiteleriyle bitlikte 

Hastane idaresine müracaatları 
ilan olunur. 6 - 9 10822 

Kayıp harbiye ayniyatı 

Takviyeli Alay tarafından dol· 
durulmuş olan, çdik torna Videlara 
ait 117805 şayılı Harbiye ayniyatı, 
zayi oldu~undan hükmü kalmadığı 

ilan olu ur. 9-12 10834 

Zayi tezkere 

Diyarbakırda askerli~imi j.rndar
malıkla yaparak aldığım terhis tez 
keremi zayi ettim. Yenisini alacağım 
dan e~kisinin hükmü yoktur. 

Ce) hanın Azizli köyünden 

Yusuf oğlu 321 doğumlu 
10836 Ak Bekir 

Pazarlan 

,.-
1 

Kara taşa 
Otobüs 

- .., 
1 lt:r gUn işleyen Otoblhlcn 

lınşkn Pnzar günleri n~·rıca ıligcr 

bir Otobus işletilecek.tir. 

1 
4- Gösterilen günde artırmıya 

iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bıınlan tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

kararı f esholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kimse 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra:ı 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın me- Bu Otobüs, Saat kulesi karşı· 
muriyetimizcc alıcıdan tahsil olunur. sında Çarşı Hamamı - Ulucami 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menku1 üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
enin ı 1 cağına rüçhanı olan diğer 

olursa ona, razı olmaz, veya bulun
mazsa hemen .. 15 gün müddetlft ar. 
tırmıya çıkarılıp en çok artırana iha· 
le edilir. iki ihale arasındaki fark ve 
geçen günler için yüzde beşten he
sap olunacak faiz ve diğer zararlar 

(Madde 133) köşesinde bekleyecek ve oradan 
T a r 1 a yukarıda gösterilen :hareket edecektir . 

9- 8- 939 tarihinde Adana l inci Sabahları tam saat 7 de 
icra memurluğu odasında işbu ilan ve • 50 kuruş 
gösterilen arbrma şartnamesi daire C. 
sinde satılacağı ilan olunur. 10835---------------

• 

Seyhan Vilayetinden : 

1 -- Husuzi idarenin bir senelik ihtiyacı olan aş1ğıda cin~ ve 1' 
yazılı ( 425 ) dört yüz yirmi beş lira muhammen becielli odun "e 
açık eksiltme sure tile sa tın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
3 - Açık eksilme 27 - Temmvz -: 939 Paşembe günü saat 

de Vilayet Dcıimi enciimeninde yapılacaktır. 
4 - istekli olanların ( 32) otuz iki l i ıa l k f, n iral ' 

ile birlikte Daimi encümene müracaat etmeleri ilan o!unur . 

Cinsi Miktarı Beheri 

Kok kömürü ( 10 ) Ton 
Kuru çamodunu ( 4000 ) Kilo 
Mangal kömürü ( 1000 ) Kilo 

9- 14- 19 -24 10832 

·~·· •• 
.. _ 

• 

( 

Kuruş 

3200 
1,75 
3,50 
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TÜRKİYE 

ZIRru:inBfiNKASİ 

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

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinJe tıı" 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mtı5 

fat eczahanesi karşısında hergün sabahltyin saat 12- 8, öğlt:d 
2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

· .. da~ 
Umumi neşriyat ıntJ •• 

Macid Güçlıl' 
....3 tb• 

Adana Türkş,ö~ü u• 
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