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Milli Şefimiz İnönü 
DÜN Ö~LENDEN SONRA YALOVADA KÖŞKTE 

afenkoyu kabuletti 
Merkezi istanbulda Bir Balkan 

Enstitüsü tesis edilecek 
Bugün 
Bay 

temaslara dair bir 
Gafenko Dün öğleden 

A 

resmı 

sonra 
tebliğ 

Atinaya 
neşredilecektir. 

hareket etti 

Ankara : 14 (Telefon) - Romen 
1 fariciye Nazırı B. G11fenko dün Türk 
gazetecilerini ve bu meyandl\ Ulus 
Mümcssilıni kabul ederek Ankara se· 
yahati hakkında şu beyanatta bulun· 
muştur: 

"- Gazeteci meslektaşlarımla le. 
mas etmeden Ankaradan ayrılmak is· 
temıyorum. Müttefik Romanya.ya, 
gazeteci meslektaşlara ve nihayet mü
tevazi şahsıma karşı gosterilen fev
kalade samimi k:ıbulden dolayı çok 
rnütchassisim. 

Geçen günkü ziyaretle teati olu· 
nan çok vazih nutuklardan sonra söy· 
lenecek pek az bit şey kalmıştır. 
Ancak, Türk devlet adamlariyle der
hal tahakkuk eden anlaşmayı teyit 

eylemek isterim. Yarın Yalovada 
Cümhurrcisi ismet lnönü tarafından 
kabul edilmek şerefine nail olaca· 
ğım. 

Resmi tebliğ' ondan sonr& neş· 

red•lecektir. 

Matbuata mdzakerelerimizi hüla
sa edeceğim. Bu müzakerelerimiz bir 
çok noktalara taallük etmiştir. 

1 - Türk - Romen münasebatı: 

Bu baptaki konuşmalarımız. iki mem
leket uasındaki müfterek duyguların 
ve menfaatlerin müşahedesine imkan 
vermiş ve Türkiye ile Romanya'nın 
biribirlerine güvenebileceklerini isbat 
eylemiştir. 

2 - Daimi konseyinin şimdiki 

reisi bulundutum Balkan antantı: şu
nu beyan edeyim ki, hepimiz Balkan 
antantının sulhu istihdaf eden siyase· 
tinin birlik ve istiklaline itina röıter
mek azmindeyiz ve Balkan antantının 
bütün mümessıllerinin daimi gaygısı 
budur. Türkiye Hariciye Vekili ile 
tam bir mutabakat halinde bulundu· 
tumu gördüm. 

11B•lllan ut•ntı herk
•91lctır" 

3 - Ba1kan antanb bütün Ba\· 
kan devletlerini ihtiva etmiyor. Fakat 
antantımız hiç kimseyi hariç tutmu
yor ve biç kimse aleyhine mütevec
cih detildir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

AMERlKA'DA iU:rak Şnrlzln/,i ,,,,.,,,:901 
Bitaraflık 1 

kanununun 
1·JAPONLARIN iMTiY AZLi 

mttzakereıerı 'MINTIKAYA TECAVDZD 
• 

Muharip devletlere 
gönderilecek silahlar· 
dan anbargo kaldırıldı 

* 
Vaşington : 14 a, a. - Müme.s· 

siller meclısı haricıye encümenı, 1 
bıtaraflık kanununu tadil eden ve 
bılhassa muharip devletlere gön· 
derilecek silahlara konulacak am· 
bargonun kaldırılmasını derpiş e• 
den Bloom projesini 8 reye karşı 
12 rey ile kabul etmiştir. 

Encümen azasından 12 de· 
mokrat. proje lehinde. 8 Cumhu· 
riyetçi de proje aleyhinde rey ver· 

mişlerdir. 
B. Bloom, matbuata beyanatta 

Bulunarak mümessiller meclisinin 
26 hazıranda bitaraflık kanunu 
hakkında müzakerelere girişeceğini 

1 ve projesini sOratle kabul edece· 
ğinı Omıt etmekte bulundu~unu 

1 söylemiştır. 
Vaşıngton : 14 (a.a) - MOmes· 

siller meclısi harıciye encümeni ta· 
rafından kabul edılmiş olan bloom 
projesi. şimdiki bitarafllk kanununun 
muhariblere kredi açılmasına, mu
hariplere yardım için iane toplanma
sına. Amerikan limanlarının mühim· 
mat ve ıaşe OssO olarak kullanılma· 
sına, amerikan ticaret gemilerinin 
silahlandırılmasının, memnuiyetiııi 1 
ve mOhimmat ihracatının kontrolü· 
nü natık olan ahkamını muhafaza 
etmekte ir. 1 

Proıe. aılAhlara ambargo konul· 1 
ması maddeeını feahetmektedir. Yal
nız muharıblere ve ecnebi müşteri· 
lere' aat l•n eıyanın mQlkıyeti Ame 
rıka dan aevkedilmeden evvel bu 
muharıp ve mOtterıler uhdeaine 
geçmesı IOzumunu natık bulunmak· 

1 tadır. 
Nıhayet proJ• Reıaıcumhura, 

Anıerıkan gemılerının Bazı harp 
nııntakalarına gırmeleranı men etmek 
selahıyetını vermektedar. 

Japon filosu Kuellini 

Londra: 14 a.a. - Daıly herald 
gazetesi >azıyor: Bütün Çinde vaziyet 
gittikçe vahamet kesbetmektedir. Ja
ponlar, Çin tedhişçilerini mi takip edi
yorlar, yoksa imtiyazlı mıntakanın sta· l 
tüsünij mü tahrip etmeğe uğraşıyor

lar. Eter Japolann maksadı bu statü· 
yü tahrip etmek ise, lngilterenin uzak 
şarktaki mevkii tamamiyle mevzuu 
bahsolacaktır. 

Daily telegraph, japonyanın Çini 
istila etmek teşebbüsünün pek bati 
bir surette ilerlemekte olmasına bina
en üçüncü bir devletin zaranna olarak 
vaziyeti kurtarmak istemekte olduğu 
mutaleasını serdetmektedir. 

Tientsin: 14 a.a. - Japon asker· 
!erinin işgalinde bulunan barikadlar 
bütün mahreçleri tıkamışlardır. Bunun· 
la beraber lngiliı. imtiyaz mıntakasına 
giden iki yol açık kalmıştır. Bu yol
lardan biri imtiyaz mıntakasına yapı· . 
lacak nakliyat diğ'eri bu mıntakadan 
yapılacak sevkiyata tahsis edilmiştir. 

Tientsin'dcki askeri Japon aaka
matı evvelki gece lngiliz makamlarına 
muhtelit bir tahkıkat komisyonu t ş· 
kili hakkında yapılan teklifi layiki 
veçhile takdir ettiklerini. fakat bu tek· 
lifın çok geç yapılmış oldutunu ve 
abluka . programında bir değişiklik 
yapmanın artık mümkün olmadıtım 
bildirmişlerdir. 

Royter ajansının muhabiri, bu sa
bah lngiliz imtiyaz mıntakasını gez. 
miş ve mıntakanın hududunda bir kaç 
noktada araştırmalar yapıldığını gör
müştür. Japon askerleri İtalyanlara ve 
Almanlara iyi muamele etmek-edirler. 
Buna mukabil lngilizler, uzun bir isti
cavaba tabi tutulmakta ve vesikalan 
tetkik edilmektedir. 

Karakollaı da bir kaç Çinlinin el
biseleri alınrmttır: 

Zahire fiatları mahaGa derecede j 
yükaelmJıttr. 

Çunklnl'. 14 a. a. Çekiai ajansa 
bilchnyor: 

Bir Japon ~ filom din Kael· 

bombardman etti 

Mer•••I Ç•nı·Kt•Y·••k 

lin şehdni bomdardman etmiştir. Oin

liler iki düşman tayyaresi düşürmüş. 

!erdir. 

Kuangsi vilayeti hududunda Çin 

avcu tayyareleri üç Japon tayyaresi 

düşürmüşlerdir. 

Son günlerde Çin tayyareleri 

Nançangdaki düşman mevzilerini bam· 

bardman etmişlerdir. Japonların zayi
atı mühimdir. 

Holanda ordusu 

Aımterdam : 14 -a.a.- Holl• 
da ordulunun ~- profl'.-ı 
t•tbilci dillllellladen olar.lc fttblar 
kolorduya ve •laylar da farka llllline 
k•wwhcilktw. 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·< ' 
i Mısır Hariciye 

Strang Moskova'da 
FRANSIZ MATBUATI 80YYETLERE DiYOR Ki i Nazırı geliyor 

• i Abdülfettah Yahya 
! ayın 18 inde Ankara· 

Hitlerizmin hakimiyetine mani olmak 
isterseniz muahedeyi imzalayınız 

! da olacak i . . 
• • ; K•hlr• : 14 (lloyter) ! 
i Mı•r H•rıclY• Nezıra Ab· e 
i dOlfeH•ll Y•hr• yarin TUr- i 
i klyeye har•ket etmekte- ! 

dlr. Hariciye Nazırı ayın e 
18 inde Ank•r•d• ol•cak· e 
tir. 

Bay AbdUlfeHah Vah· 
1•r• umuru hukukiye rel
.. Abdnlhemld il• H•rlcı. 
w• hukuk mU.•vlrl ve H•· 
rlclJ• memurlerı refekat 
etmektedir. 

. 
• . • . • : 

• . • . • i . 
~~·~ ........... 1 

Macaristan da 

Htlktimetin 
proğraını! 

Başvekil Kont Teleki 
proğramı dün izah etti 

Budapeıte : 14 a.a, Macar ajan 
11 bildiriyor: i 

Hükümet partisinin ilk kongre- ! 
11nda baıvckil kont teleki, bükUıne· t 
tin pr<>trımım •taiidaki şekilde tev 

lif eylemi1tir. 1 
l - Ana yasının muhaf aza11 ve I 

.. :..a.a..••- a:ı.J .. C-r-
"J. - macanııan dosttuktar ••· 

makta. fakat eılci dostlanna Ndılc 
bulumnıktı ve kendi menfaatlama 1 

hürmet eden herkesin menfaatlanna 

riayet eylemektedir. Macariıtan bür 1 
kaammn ve bayabnan iatildihnı kurma 

ta fevkalade ihtimam etmektedir. 

3- Ordudunun inkipfi, 

4 - Ekonomisinin ve istiklalinin 

tar sini, 

Moskova : 14 (Radyo) - lngiliı. 
delegesi Bay Strang buraya muvasa • 
lat etmiştir. Yarin görüşmelere başla 
nacaktır. 

Paris : 14 ·a.a.· Strang'ın Mosko 
ya seyihatı hakkında le joural gaze· 

tesi yazıyor: . . . 
Müzakerenin Moskovaya ıntıkah 

asla Lordra ve paris diplomatik !a~Ji 
yctınin yavatlaması demek detıldır. 
Bonne SııriçJe teması muhafaza etmek 
te ve Eriç Phlps'in avdeti de bilhas· 
sa Chamberlain ve Halifaks'ın yaptık 
ları beyanatlann ferdasında cereyan 
etmesi iiibariyle mühim görüşmelere 
fırsat vermektedir. 

La justicc gazetesinde lazurick 
yazıyor : 

Fransa hükümeti Chamberlain'den 
Molotof'un hakli isteklerini nazarı iti 
bare almasını istemiştir. Sovyetlede de 
şunu tekrar ederiz ki, HitJerizmin Av 
rupaya bakim olmasına imkln vermek 

istemiyorlarsa üç taraflı anlaşmayı im 
za etmleerini ve barış cephesini tcş· 
kil eden milletlerle halisane bir su
feltc teşriki mesai eylemeleri icabe
der-

Aube gazetesinden : 

Moskova ile müzakerelerin akim 
kalması harp demektir. munffllkiyet 
ise belki barııtır. Fakat herhalde te
minat altına alınmış uferdir. itte bi 
:ıi hattı hareketimizi bu qikir haki
katJar diktt' etmektedir . 

Brossolette, populaire gazetesi 

Müzakere öyle bir noktaya gel
miştir ki, sovyet hükümeti bu hayati 
müzakerenin muvaffakiyetle neticelen
mesine imkin vermek suretiyle umu-

mi minnetdarlıtı kazanacaktır böyle 
bır fırsatı kaçırmaması hakkındaki te 
menninin derecesi kendisine kartı 
olan sempatinin büyüklüj"ii ile müte· 
nasiptir, diyor. 

Amerika'nın ticaret 
itilifları proğramı 

Hul bir nutukla Almanya 
ve İtalyayı iştirike davet etti 

Hun; aon beyanana ouıunar~K A~~n- \ 
ya ile halyayı Amerikanın tıcaret ıti· I 
lafları programına İftirik etraete 
açıkça davet etmiftir. 1 

Hull demiştir ki : 
_ Gefecek yıHarda herkesin 

·ıt·hak etmesi ümidile programımıza ı • _ _ 
davetimi2de israr -ediyoruz. En buyuk 

d 1 1 d 
'k"-·~ alfuz mıatakalan ev et er en ı 1111 • t" . 

elde etin ek gayesile fark goze ıcı 
sureti teaviyeler bulmak yolun~ tu· 
tacak olurlarsa diğer devletler ııter 

müracaat ecteceacıeraır. Neuceoe IKtl" 
sadi bir sulh teessüs edec.etine, kal
kınma ve terakkiye yol açılıcatına 
umumi bir muvaffakiyetaiılik karfl• 
sında kahnmıf olacaktır. 

Büyük bir milletle bu nevi iti· 
liflar imzalayan küçük devletler ted· 
ricee bu biyiilc milletlerin iktisadi 
hakimiyeti altına girmekte ve ıiyasf 
tibi vaziyetine gelmekte gecikme• 

mek tedirler. 
S - Sosyal bir prol'ram hazırlan 

ması ve herkes içjn en iyi hayat şart'_..,...._ ________________ _ 

l3rı temin!, . . .. . 1 \ 
Dış polıtıka, tccrube ~dılmiş olan 1 ARAP olv ARINDA KAYNAŞMA l 

bugünkü istikametini mu haf aza ede· 

cektir. CE-Z"ıREDE iSY AN 
Hava filomuz 

Bursada halk büyük te
zakürat yaptı 

lstanbul : 14 (Telef onla) - Türk 

kuşu fılomuz bugün saat 8,50 de 1 
Yeıilköyden Bursaya uçtu. 

Borsadan aldı~ım malumata gö-: 
re, falomuz muvasalat etmiştir. 
Halk tayyarecilerimize büyük teza

hürat yapmıştır. 

Havacılarımız ötleden sonra Bur 

sa üzerinde uçuşlar yapmışlar ma· 

baretli hareketler göstermişlerdir. 
Fd<Jmuz yarin (bugün) fzmire hare 

ket edecektir. 

ISPANY ADA 

Askerlik müdteti 
artırılıyor 

Madrid : 14 a.a. - Ôğrenılditi 
ne ıöre hükümct. askerlik hizmtti 
müddetini bir ıeneden ilci •~neye 
çakarmara karın vermiştir. efrad, 
19 y•pıda lilib altına dant edile 
celctir. Şimdiye kadar aakerfite da· 
vet Y8fı 21 idi. 

Bahhuırda lil~h albnda bul~nan 
bütln dfrad, 1936, 1937, 1938 1939 
1940 •mflan müıtesna olmalc üzere 
terhia edilecektir. ' 

• 
1
• murlar kovul ; halk Cezirenin 

Surıye ı me • h" 
1 

. 
1
•
1
• • ilin ettı, teza urat yaptı 

stık a ıoı 
T k liıtU muhabirin· 

llalep : 14 ( ur-~ Jaki Kurt 
C • mınt-ann 

elen ) - ezıre ·ı Sir,•ani 
· · • · Hoca ağ& 1 e • a.~ıretlerı reısı Ho- Komiseri 

Patrik Habbi beyrutt&Kamıfhya dön
ilc göru1tuktcn onra d rhal faali· 

d.. dönmez e 
muşler ve on~ 
vete geçmişlt'rdır. 
~ . ak kalabalık halk kutle 

l lk uı olar L ederek 
ıhna aucum 

i hukumet konae: d · ler 've bunun 
" -"-n• 10 ırmış , 
Suriye bayrae- · · ktilı:ten on .. . Ba,·rağını çe 
yerİ'\e Cezıre · . d hal hudud . r emurların er . 
ra Sarı~·e 1 m k ndilrrine bildır· 
haricine çıkm11sını e 

miflerdir. f olunmuf ve 
B . tek derhal ten •• h u ıs l bren u· 

S . r ınemnr ar ce d 
butun urıye 1 l tı Halihazır a 

· · karı mıf r, dud harıcıne çı S . ·eli memur 
t lı: sanda ur•) 

Cezire mm a a t kalmışlar. 
olerak yalnız bay ar 

d . lerine çekilen Ce. 
) luk6met aıre Fr11nsız hayra!• 

. b A"" 8 ,•nen b zıre ayrp0· · d "k" bulda'' a· 
olup bunun ortasın a ı ı • 

şağı vardtr,b . ler yapıldıktan sonra 
Butun ° •f J-lo _ Komiserine 

Hcyrutta ~ransp •tr• "k Hııbbi tarafmdan 
H ıJa ıle a 1 f 

ACO aeo f lı"lmictir. Bu telgra ta 
hir telgr• çe 1 

.,. 

deniliyor ~i : • 'stiklilioi •istiyoruz. 
.. Ce•renın • . . • . . . 

S 
. L. ral'lll indırdık. İstiklilamı· 

urıve u-Y ~ . •1 . ~b. aa evYel ilanını ve 3iurı_ye ı e 
ZIQ ar L ·1 .. 
olan allkamızan temamen a.esı mc anı 

dileriz.,, 

Lüvr müzesinde 
yapılan hırsızlık 

Çok kıymetli bir eseri 
çaldılar 

Pariı : 14 a a. - Leouvre mii· 

zesinde, 1913 te Joconde'un çıllf· 

masım hatırlatan sansasyonel bir 

sirkat hadisesi olmuştur. Hidise, 

sanat aleminde büyük bir heyecan 

tevlid etmiştir. 

Cüretli bir hırıız dün ötleden 

sonra galeriler kapanmadan biraz 

evvel 18 inci 11nn Fransız 11nat 

eserlerinin en kıymetlilerinden birini 

çalmıştır. Çalınan eser ''Lilcayd,, 

iıminde Antoine Vatteau'nun mcş· 

hur bir tablosudur. Tablonun uzun. 

tutu 2S santimetre, genifliti 20 
santimetredir. Eserin kıymeti 3 mil· 

yon frank olarak tahmin edilmek· 
tedir. 
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VER r iGi iMTiYAZLAR ATLETiZM JPamuklarımız üzerinde 
Müsab~k~lar25 haziranda'j)mi tetkikler yapılıyor 

Bir Elen gazetesi 
ruhunu tahlile 

bu mevzu un 
çalışıyor 

MR.Yt"ın 29 uncu gUnU İ stanbuJun tcthi gUnU idi. Yunan gnzctc1eri 
Ortaçağ Elen İmparatorluğu payitahtının sukutu gUnUnUn yıldönU
n1Unc makaleler tahsis etmişler, Elen tarihinin bahis mevzuu oldu· 
ııu bu ynzılarcla bugllnku TUrk - Yunan do.,tluğuna hız vermiş
lerdir, 

Bu mUnıısebetlc Fatihin mağlllplarn. verdiği imti .. ,·nzın ruhunu 

[ahlil eden (Elcfteron Vima) gazetesi diyor ki: 

Mehmet il nin Yunan unsuruna 
karşı gösterdiği muameleyi herkes 
başka türlü tefsir etmiştir. Bazıları 
bu muameleyi Kur'anın emrettiğini, 

bir kısmı da bizzat kendi düşünce· 
si olduğunu iddia etmektedirler. 

Sina manastırının kurnaz keşiş· 
leri bizzat Muhammet Peygamber
den bu yolda imtiyazlar almıştılar. 
Keza başka padişahlar da Aynaroz 
ve sair manastırlara bir çok imtiyaz· 
lar bahşetmişlerdi. Binaenaleyh Fa
tih de aynı yoldan yürümüştür. Bun 
ları iddia edenler bir taraftır. 

Diğer bir kısım mütefekkirler 
ise Fatihin ileriyi görerek, hatta 
kendisinin ebedi olmadığını düşüne
rek malum imtiyazları verdiğini ile· 
ri sürmektedirler. 

Yani galiplerle mağlupların -
bir nevi - aralarını bularak rahat
ça padişah tahtında oturmak iste
miştir. Hatta imparatomn naşmı bul. 
durup görmekte ısrar etmesi de 
bundan ileri gelmektedir. 

Patriklik tahtına Y enadios Sbo
lariosu çıkarması da şark ve garp 

kliseleı ~!!in ____ '.'!!_~!~' -.~.'i~~~~ .. \ıti~~j. 
detfe muhalifti. 

Bize kalırsa hakikat bu iki zıt 
iddianın tam ortasındadır. Fatih 

Kur'anın ahkamına uygun hareket 
etmekle beraber, buna muvazi ola· 
rak ta zeki bir diplomat gibi poli· 
tikasını çizmişti. Bu büyük padişahın 
bazı mutaassıp halefleri bu imtiyaz· 
iarı paçavraya çevirmemis olşalar 

dı bugün şa~kın iki büyük milleti 
başka halde olurlardı. 

Her ne ise Mehmet il. sııyesinde 
milletimiz kurtulmuştur. 

Fatihin verdiği imtiyazlar vah
dctimizi temin etmiştir. 

Latin işgalile varlığımız kaybolur· 
ken, Fatihin imtiyazları bizi faaliye. 
te doğru kamçıladı ve kurtuluş arzu 
ve emelini bize aşıladı .• 

(Proiya) gazetesinde okunduğu
na göre de şehrimizdeki Papalık 
mümessili l:aşpiskopos Mgr. Rongali 
refakatinde maiyeti bulunduğu halde 
29 Mayısta Fenere giderek "Yeryü- 1 

z~ ('.) Patriği. Venyaınini ziyaret ct· 'ı 
mıştır. 

Patrik katolik başrahibini büvük 
kabul salonunda kabul etmiştir; Bu 
salonda Fatihin Yenadiosa imtiyaz 
verdiğini göstl"ren büyük bir tablo 

astfıJ;,ıX' • ,,uuxa11 ı OJJdııuı te~eltKUr· 
!erini Patriğe tebliğ etmiştir. 

iki kilise arasındaki bu temas 
şayanı memnuniyet bir hadisedir. 

Türk-Romen dostluğu 
- 6iriuci sahifeden artan -

Balkan antantım ona iltihak et 
mek ıstiyenlere açık bulundurmak 
siyasetini takip ediyoruz. Bu siyase 
te tevfikan her girmek istiyeni ka 
hul ttmiye amadeyiz. Bu siyaseti 

tereddütsüz ve fakat zaaf göstermek 
sizin takip ediyoruz. Çünkü müttehit 
dört milletin teşkil ettiği kütleyi kuv 
vellendirmek amelindeyiz, 

Bir ara•tırma ve tetkik 
enstltusU kurulacak 

binerek saat !ı.25 te Yalova'ya hare 
ket etmişlerdir. 

istasyonda ve iskele civarında 
toplanmış bulunan binlerce kişi ken
dilerini hararetle alkışlamıştır. 

lstanbul : 14 a.a. - Romanya 
h~riciye nazırı B. Gafenco ve refi 
kalan, h~riciyc vekilimiz Saracoğlu 
ve refikaları, beraberlerinde ve mahi 
yetlerindeai zevatla birlikte saat 
9 40' da Ülevu vapuru ile Yalova'ya 
gelmi~lerdir. 

şehrımızde yapılacak \ 

Haziranın :dördünde Seyhan, 
fçel, Kon"a, Kayseri bölgeleri ara· 

1 sında Ad~nada yapılması mukarrer 
atletizm müsabakaları 25 hazirana 
talik edilmişti. 

Bu müsab•kalara f çel bölgesi 
namına Mersin ve Tarsus idman 
Yurdlarından seçilecek atletler işti 

rak edecektir. 

Dairelerde çalışma 

saatleri 

Ahiren heyeti vekilece kabul 

edilen 7 saatlık mesai mucibince 
vilayetimiz dairelerinde bugiiuden 
itibaree saat 7 den 14 de kadar 
yaz mesaisine başlanmıştır. 

Taksitlerini vaktinde 
vermiyen talebeler 

Hususi Türk mekteplerinde tak· 
sitlerini vaktinde vermiyerı talebenin 
engel imtihatına bırakıldığı anlaşıl· 
mıştır. Maarif vekaleti hususi Türk 
mekteplerinin bu gibi usulsüz hare 
ketlerle talel:.eyi engel imtihanına 

bırakamıyacaklarını, yalnız sene so· 
nunda tastikname ve diblomalarını 

vermiyeceklerini alakalılara bildirmiş 

tir. 

Hususi mekteplerden 
çıkarılacaklar 

Hususi okullardan kati olarak 

tasdikname Yerilecek hlebeler hak· 
kında resmi r.ıekt~plerdı:ki muamele 
nin aynı yapılmaaı kararlaştııılmıştır. 

Mersin belediye reisi 

Mersin belediye reısı Mitat 
Toroğlu, Ankarada, Mersin elektrik 
şirketine ait bazı hisselerin satın 
alınma muamelesini intaç etmek i· 
çin çalışacaktır. 

Yeni pullarımız 

Ziraat Umumi müfettişi ve 
Sovyet mütehasstsının tetkikleri 

Zlr-•at umumr mUfettl•lerlnden Bay Sellm •ehrlmlzde bulun 
maktadır. Umumi mOfettl• Ziraat mUdUrü va Ziraat mücadele 
mUdUrU ile blrllkte pamuk mıntıkalarımızda dOla,makta ve tet 
klklerde bulunmaktadlrlar• 

P. T. T. Umum müdürü 

Vekaletle idare edilmekte olan 
Posta telgraf ve telefon umum mü 
dürlüğüne münakalat vekaleti kara 
nakliyat dairesi reisi Bay Kadri 
Musluoğlu terfian tayin edilmiş. 

tir. 

inhisar kolonyaları 

Öğrendiğimize göre, Ankara 
ve lstanbul gibi büyük şehirl~rde, 
inhisarlar idaresinin piyasaya çıkar. 
dığı kolonya şimdilik bir tecrübe 
imalatı mahiyetindedir. 

Esaslı imalat başladıktan sonra 
bu kolonyalar bütüu memlekette 
satışa çıkarılacaktır. 

Maarif vekilinin 
mühim bir tebliğı 

Okullarda devam 
müddetini 

.J ~lJ,.u cuucı y cıulcıı 

iSTENiLEN ŞARTLAR! ı-.AIZ 
TALEBE, DIGER TALEBELER 
GiBi MUAMELE GÔRlBILIR 

Öğrendiğimize göre, Maarif ve 
kaleli, imtihan talimatnamelerineki 
devam müddetine ait maddeyi şu 
şekilde tadil etmiştir: 

"Yatakta tedaviyi veya ameliyatı 
icap ettiımiş bulunan bır hastalıktan 1 

dolayı devam müddetini doldurama 
yan talehe, 

A- Halve hareket notn kırılma 
mış olmak. 1 

B ! Ders yılı içinde aldığı not· j 
far kati olarak sınıf geçebilecegi ka 

1 naatını vermiş bulunmak, 
C - H ısta lığı tas tikli doktor ra · 

porn ile tevsik edilmiş olmak, 

Ayrıca, bölgemlz pamukla
rı Uzerlnde Sovyet mütehassıs 
!arından Bay Pa,elnk llmt etUd 
lerde bulunmaktadır. 

Mütehassısa, pamuk öretme is 
ta.•yonu mütabassıslarından Bay Klark 
ve tercüman Bay Servet refakat et· 
mektedir. 

Sovyet mütahassısı pamük ekili 
bolgelerde ve tohum cinsleri üzerin 
de etraflı tetkikler yapacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava haf,f rüzkarlı idi. En çok sıcak 
ğôlgede '18,7· dereceyi bulmuşdu, 

Ufuklar sisli geçmiştir. 

[RADYO] 
BÜOUNKO PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PERŞEMBE -15/6/939 

12.30 Program . 
12.35 Türk müziği 

1 - Hıcaz peşrevi, 2 - Latif ağa
Hicaz şarkı - Niçin şebta seher -
3 Mustafn Nafiz - Hicaz şarkı -
Göysünde açılış, 4 - Ahmet Rasim, 
- Hicaz şarkı - Can hasta gönül, 
5 - Artaki - Kürdılihicazkar şarkı 
- Arlık ne siyah gözlerinin, 6 -- . , 

" ti ,,... •• -vu 
ller açmış bülbül olmuş. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

13.15 - 14 Müzik ( Karışık pro~ 
ram - Pi. ) 

19.00 Proğr am 
19.05 Müzik ( Kabare - Pi. ) 
19.15 Türk müziği ( Fasıl heyeti) 
20.00 Memleket sa't ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
20.15 Neseli blaklar - R. 
20.20 Türk müziğ i . 

1- ....... - Hüzzam peşrevi. 

Führerin 
Nutukle 

Ne öğreniyoruz 1 Hitler ~aıf 
milletinden gizlemiş, Hitlcr ,u 1.., 

. 1 1 .. 1 .• ?ııı suretıy e ya an mı soy emı, · . 
yaya bir - İspanyol alayı,. yirill~ 
kişilik bir alay göndermış de ıl 
susta tek bir~kelime söyleill ~ 

Gazeteler bile şimdi haber 

1 k. d'" k d' · 1 as~~ yor ar ı un en ıiı aman 
bu kahramanca hareketini uıuo 

. . dı 
det gizli tutm1k mecburıyetın nı 

mış olmaktan mütevellit teessU · nı 
k"oı ifade etmiş. Bakın hele! Pe 1

• ~ b 
bunu saklamış ? ve bilhassa 0 ~ yı 
saklamak mecburiyetinde kalıtı 

d lı v 
Hiç şüphesiz biraz vatan aŞ b 

ürkütmemek için. fakat bilhassa 1 
ve aldatmalı bir dış siyaset 

1
.' 

etmek istediği için Fransayı 11111 

halecilikte itliham etmek istiY 01'~ 
gazeteleri, ftalyan gazeteleriyle ~ 
likte bundan geri dürmuyordu . , 

hayet bir kavga çıkarmak ve~ b 
muhafaza etmek istıyordu. lı' 

Fakat bunlar başkalarını ya 
n 

lıkla ittihdm et:nesine mani ol!ll a 
Yalan söyliyen biziz. Ve Şans 
hiç pervasız bizi• Çemberferne 

·k ·ıer' litikacılarır.ın ve harp tahrı çı 
r 

ş 

hara etle ummuş oldukları o fe 1 . 

Avrupa milletleri arasında harb• r• n 

panyada başlatmıya teşebbüs,. 
, mekl~ itti bam etmektedir. ~ h 

Evet, Kondor alayları gönde'\ t 
miş olan bizler harp istiyorduk·11,ı 
Kondor alayını göndermiş olan . ~ 
lerin maksadı sulhu. Musolinı 

1 ·ı ı keza, Kağıdın her şeve tahrn1 ıf 
d. . ·ylıO 

ve mikrofonun ken ısıne so lıld 
' her şeyi u;sallıkla kaydettiği ııı 3 1 u 

b 1 bO lı dur. Bununla bera er, ya anın ~ 

1 · haY1 P 
1 rece pervasızlıkla söy emesı d 0ı 

uyandırıyor 11e insan kendı ken 
1

1
• c 

ba ·ı soruyor ; Acıba alnıınlar aca ı 

!yanlar buna inanıyorlar mı? 
0 

Heyhat 1 inansınlar, inanması 
lar, bunun ehemmiyeti yoktur., 1 ı 

Betbaht köleler sıfatiyle şik~·~dt ~ 
siz dinliyorlar, nasıl ki ner~ye. g~ıtı 
rilirse gidecekler ve kendılerın ~ı 
istenilen her şeyi yapacaklardır. 

1
, 

li Almaoıya eğer vesile olmadığı v 
dirde onu yaratmasını bilecektir· ~ 1r 

Fakat ancak galip gelmek hud rı 
d
. ı 

sunda biraz ümidi oldugu tak ırf d 
d ı. ıı e ı · . bunu yapacaktır. Bu a uize va ki ı 

1 
mizi tayin eden : Kulaklaı ionızı 1'. , 

yalım ve çıldırmıdan kimsenın bı~lı 2 
tecavüz etmiyeceği kadar kuvve g 
olalım. 

Gallııs -

4 - Balkan antantının birlik 
davasına hakim olmak üzere merke 
zi lstanbul'da bulunacak bir arAştır 

ma ve tetkik enstitüsü tesisini derpiş 

Kendilerini iskelede lstanbul va. 
lisı karşılamışlır. iki vekil, meydanı 
dolduran binlerce kişinin şiddetli 
ve sürekli alkışları arasında otomo 
billere binerek :kaplıca'ya hareket 
etmişlerdir. 

Amerika istiklalinin )'Üz ellinci 
yıldönümü hatırası olarak çıkarıla 
cak pullarımızın baskı işi bitmiştir. 
Pulların bugünlerde gelmesi bek
lenmektedir. Namık kemal pulları 
Üzerindeki çalışmalar bitmiştir. Bu 
pullar da çok yakında ısmarlana
caktır. 

D- Hastalığına ve bir yukarı 
aınıf takip edilecegine okul direktör 
!üğünce getirilmiş bulunmak, şartile 
okul direktörünün teklifi üzerine ma 
arıf vekaletinin müsadesile devam 1 

müddetjni dolduran taf,,be gibı mu J 

amele görür. 

2 - Sadi - Segah şarkı - Ruhum- 1 

da ölen, 3 - Zeki aril - Segah şar-
kı - Mızrabı birak, 4 - Neyzen Rı
ııa efendi - Suzinak şarkı - Son 
bahar goncası, 6 - ....•.. - Ke-

l d 
21.15 Müzik ( Neşeli plaklar d 
21 30 Müzikli konu~ma ( Cc'~ı k 

Mencluh laralından - Opera ve ıc 

eyledik. Bu fikri yunan hükumetine 
arzedeceğim Mezkur enstitü, Balkan 
memleketlerinin devamlı münasebet· 
leri hususunda iktisadi, harsi, coğ 

rafi ve siyasi menfaatleri tetkik ey· 
liyecektir. 

Tamamiyle mutabıkız ve Balkan 
farın emrıiyet ve istiklaline müteallik 
bütün meseleleri enternasyonal siya 
set çerçevesi içinde tetkik eyledik.,, 

Romen hariciye nazırı, yarın Tür 
kıye reisicümhuru ismet lnönü tara. 
fından kabul edileceğinden dolayı 
duyduğu sevinci kaydederek sözleri 
ni bitirmiştir. 

lstanbul: 14 a.a. - Romen hari 
ciye nazırı b. Gafenco ve refikaları 

•le hariciye vekili B. Şükrü Saraç
oğlu ve refikaları bu .sabah saat 8, 
de hususi trenle haydarpa'şaya mu· 
vasalat etmişler ve istasyonda vali 
muavini ile emniyet direktörü tara
fından karşılanmışlardır. 

Orada da bir polis müfrezesi 
selam resmini ifa fetmiştir. 

fstanbul : 14 ( Telefonla ) -

Milli Şefimiz ismet fnönü Romen 
harici ye nazırı Gafenkoyu kabul 
etmişlerdir. 

lstanbul : 14 (Telelonla) - Mi
safirimiz Galenko saat 16 da Yalo
vadan Daşçc vapuriylc Atinaya hare· 
kel etmiştir. 

Büntün mesleki tahsil müessese 
ler inde bu karar hükümlerine göre, 
hareket edilecektir. 

mençe taksimi, 7 - ....... - halk 
türküsü - Eminem hoplada gel, 8 -
....... - halk türküsü - Develer 
katar katar, 9 - ....... - halk 
lürküsü - Bir kaçı birleşerek, 

21.00 Konuşma ( Zıraat sah ibi ) 

r~------------------------------------------------~------------------, 
1 EDEB 1 YAt 1 Paristen telg A n a•o 1 e F ra n c e Başkaca roman ve hikayeleri 1 

. ALEMiNDE rafla bildirildi L vardır. 

ğine göre, muharrir Anatole Fran- 1896 da Fransız akademisine 
ce'ın meşhur kütüphanesinin 146 "Le Genie Latin. sernameli eserinde yi neşretti. seçildi. Bu tarihten sonra dört cild-
kitab::lan ibaret olan bir kısmı müza. toplamıştır. lik Histoire Contemporaine'i ve şu 

1 1887 ile 1893 arasında Le temps yede ile 266,000 franka satı mış. 1876 da manzum bir piyes ncş- eserlerı yazdı: 
k. gazetesinde makaleler bastırdı Bun· 

Bu ,'kitabın, hatıranın garpte ı retti: "Les Noccs Corinthiennes •. üç 5 ı p BI h L R 
)arı "La Vie Litteraire. sernamesile ur a ierre anc e, a e 

kıymetini gösterir. sene sonra da mensür olarak "Jo- d . t ·ıd k h I volte des Anges, Les CiuX ont So or cı olarak itap a ine getir. 
~aste. ve "Le Chat maigre. i yaz · di . if, La Vie de Jeanne d' Arc, Le *** 

Anatole France (Anatol fo"rans) 
1844 de Paris'te doğmuştur. 

F rançois isimli bir kitapçının 

oğludut. Bu adı ihtisar ederek Fran
ce haline getirdi. 

Gençliğinde "Parnasyen. denen 
şairlerdendi. 187 3 de, "Le Poemes 
Dorı!e. isimli şiir külliyatıni neşretti. 
Bu sırada yazdığı edebi makaleleri 

1 
• Petit Piere, La Vie en Ffeur. 

1889 dan sonra, birer ikişer yıl 1921 de Nobel edebiyat müka Asıl şöhretini "Le Crime de Sy· 
lvestre Bonnard. sayesinde kazan
ınıştır. 

Bu eser B. Nahid Sırrı tarafından 
lisanımıza çevriımiş, kitap bu hafta 
intişar etmiştir. 

1885 de çocukluk hatıralarını 
ihtiva eden "Le livre de Mon Ami. 

fasılayla şu eserlerı çıktı: fatmı kazandı. 1923 de Saint · Cyr 
· sur · Loire'daki evinde 80 yaşın-

Thais, Balthassar, L' Etui de da öldü. 

Nacre La Rottisserie de la Reine Zarif, ince, kültürlü ve müsteh. 
Pedauque, Les Opinions de Jerome zi bir Fransız muharririydi. Bütün 
Coignard, Le Lys Rougc, Le Jardin dünyadaki edebiyatçıların en mü 
d' Epicure, himlerinden sayılır. 

Bir polis müfrez.,si selam resmi· 
ni ifa c-tmiş, misafirler, haydarpaşa / 

iskelesinde bekliyen ülevu vapuıuna '-----------------·-------------------------------------·-----! 

mülü ( son ) plaklarla mis .ıllcr ) , n 
22.00 Müzik ( Küçük Orkcslr" 

Şef : Necip vşkın ) . ,;o· 
1 - Leopold - Karkas me:odılc 
den ( pvtpu i ) 2 - Ganglbergcr 1 ,ı 
E ro · fsaneler orıııaııınJa 3 - LcO , 

1J•O - Nıl nehri kenarlarında 4 - .ı~ 
Schneider - Tirol da~larının h; rı 

. ' şarkı ve danslarırıdan - Poıpurı 1 

Wılli Lautenschlager prima11cr~ I<' ri 
Arjantin sererıadı 6 - Miclıelı - ıw 
panyol serenadı 7 - ]' Sırauss ...
nağmenler seni sarsın ey dünya 

l 
Vals 8 - Ch•Jpin - Noktürn 

1 -,;ıj\' 
23.oO Son ajans haberleri, 1.ı 'vt 

esham rahvibl, kambiyo - nU~ 
bor•ası ( Fiyat ) 

:ı:ı.20 Müı.ik ( Cazband Pi. ) 
22.55 -- 24 Yarinki progra/ y 

p 

Fransız - İngiliz 
mebusları arasında 

tenis maçı 
Londra : 14 (A A) E11coing 

NeWs gazetesine göre, 28 temlfl_~~ 
ila 30 temmuzda Deauville'de fogı '1 
ve Fransız mebuslarından mütrşekl 
ekipler aras•nda bir tenis maçı )'~· 
pılacaktır. 

l 



Alman İtalyan 
Kültür komitesi 

Polonya ya nota 
Berfin 14 (a.a.) -- Danzig hü· 

kümeti, Polonya mümessiline Li 
pinski meselesi hakkında şiddetli 

Berlin : 14 a.a. - Alman -ita! bir nota tevdi etmiştir. 
yan anlaşması ile derpiş edilen kül· Alman generali Halder 
tür ko nitesi 7 hazirandan 12 hazira Finlandiyaya gidiyor 
ne kadar burada ilk toplantısını yap· Berfin : 14 a.a. - Oordu '.erka-
mıştır. nı harbiye ıeisi topçu generali hal 

Sicil ilanı 
Adana licaret ve Sanayi Odasından: 

26 9/932 tarihinde 45 numara ile sicilli ticarette kayıtlı bulunan 
Pamuk iş Limited Şirketinin 10151939 tarihli Ortaklar Heyeti umumi 
yesi karaııyle tanzim edihp Ticaret vekaletince tasdik buyurulan şirket 
statüsünün 10, 11, 18 ve 23 üncü maddelerinin tadiline ait olan tadil 
layihası sureti aşağıya çıkarılmıştır. Ticaret kanu nunua 42 inci maddesi 
mucibince ilan olunur. 

(Pamuk iş Limited) in 10-5-1939 tarihli Ortaklar 
heyeti umumiyesi kararı mucibince Şirket statü-

sünün değiştirilen 10, 11, 18 ve 23 Üncü 
maddelerinin tadil liyıhasıdır 

Eakl Şekll: Yeni ••kll 

Komite karşılıklı olarak yüksek der, cstonya erkanı harbiye reisi ge-, 

ı neral keck ye fenlaııdiya ordusu ku mekteplerde Almanca ve talyanca O 
mandanı general sterman tarafmdan 

Madde 1 O - Şirketin devamı 
müddetince şirketin idaresi Müdür 
sıfatile Mr. S . R. Gilodo'ya mu. 
havveldir. Mumaileyhin gaybubetin
de kendi m~suliyeti altında karde
şi Salamon Gilodo dendi vekalet 
edecektir. 

Madde - 10 Şirketin devamı 

müddetince şirket idaresi müdür 
sıf aliyle S R. Gilodoya muhavvel 
dir. Mumaileyhin gaybubetinde, ken ı 
di mesuliyeti altında kardeşi Sala· \ 

nın inkişafı hakkında müzakerelerde geçenlerde Almanyaya yapılan ziya-
bulunmuş ve buna gelecek bütçe retleri iade etmek maksadile bu ayın 
yılından itibaren başlaamasına karar sonunda Estonya ve Fenlandıya'ya 

vermiştir. ' gidecektir. 

Tüm. Satın 
Reisliğinden: 

Alma Komisyonu 

1 _ Adanada yeniden yaptırılacak olan 232.665 lira 20 kuruş keşf 
bedelli hastahane binası k::.palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. . 

2 - Ek ·ıt Adanada Tüm<!n Guargahında Satın alma komısyo-
sı me · d'I 

nunda 30-6-939 cuma günü saat 16 da yapılacağından tayın e ı en s~ 
attan bir saat evvel teklif mektuplarını komisyon riyasetine verınelerı 
şarttır. 

3 - Muvakkat teminatı 12882 .liradır. 
4 _ inşaata ait keşif plan ve şartnamesini görmek i~teyen!er Ankara, 

lstanbul levazım amiı tikleri Satın Alma Komisyonları Rıyasetınde ve Ada 
na da Tümen Satın Alma komisyonlarında görebilirler. 

5 - istekliler 2490 sayılı kanunun 1,2,3 üncü maddelerindeki evsafı 
d~ haiz olduklarına dair lüzumlu olan vesaiki ihaleden ;~vel komisyona gös• 
1, lermek mecburiyetindedir. 10-15-20 -

U"' 

nt•~-----------------------------------------
Satılık Ev lioİ 

ile 
ylttt' Hasanağa camii civarında 99 
rrı•l- uncu sokakta 207 numaralı ev satı· 

bll lıktır. Almak istiyenler Abindin 
h•Y,J Paşa caddesinde Yusuf Aysan ti-
end• carethanesine mürac~at etmeleri 
abt ilan olunur. 10747 

ur, 2 nci icra memurlu-
·kifC 
'ôO ğundan : g 
·od~ 939/2080 

ır. t Mahllıut Atalanın fş Bankasına 
ığı ve Ml"rsinde Nihat Azmi ve Şaşu 
tir~ Ve İbrahim Hakkı Demir ve Zeke· 
~dl tiya Kuranilere olan borcutldan 

dı~ dolayı ihtiyatı hacız eden (1974) 
aııfe lira (19) kuruş muhammin bedeli 
ı tıkl muhtelif cins manifatura eşyasının 
biı 22 6 39 tarihini rastlayan perşeııbe 

günü saat 10·12 arasında birinci 
Ve yüıde yetmiş beşini l ulmadığı 
takdirde 26 6 - 39 tarihini 

a 

astfayan Pazartesi günü aynı saat
e ikiııci artırması Adana Beledi) e 
ezat salonunda yapılacaktır. Ala· 

1ldarlarla vekillerin o gün mezkür 
aloncla hazır bulunmaları ilan olu 
Ur. 10748 

Seyh?.n vilayetinden: 

1- Yeni mezarlık karşısında k:l 
ve hususi idareye ait 29-0404 

ektar nıurabbındaki eski koşu ye 
İnin kirası iki sene yani iki mahsul 

Çin, cı:n, iki yüz otuz yedi lira mu 
aınmen bedelle açık artırmaya ko· 
uf muştur. 

2- Açık artırma, 22-6-939 
"rşembe günü saat 11 de yapıla· 
aktır. 

3- (17) on yedi lira (77) yetmiş 
edi kuruştan ibaret muvakkat pey 
arasının ihale vaktandan evvel hu 
ai muhasebe veznesine yatırılmış 
ulunması lizımdar. 

4 - lstt'klilerin şartnamesini gör 

k üzere hergün hususi muhasebe 
e . t 'd t şubesıne ve ar ırma gun ve 
arı lld de daimi encümene müra. 
acıtın e 

1 . ')an 0 unur. 
aatları' 

19 7-ll 15-
10716 

Seyhan Vilayeti Se
ferberlik miidürlüğün .. 
den: 

Vılayet Saferberlik Bürosu ıçın 
beheri bt>ş sahife tutarında 1000 
adet risale tabettirilecektir. Bir ri · 
salenin bedeli muhammeni 7,5 ku
ruştur. Örneği Seferberlik Müdür· 
lüğündedir. 

Sözü geçen risaleler açık eksilt 
me yolu ile tabettirileceğinden İs-

i teklilerin 939 senesi Haziranının 29 
uncu Rerşembe günü saat 10 da 
Vilayt t Daimi Encümenine ınüra

caatlaı ı. 11-15-20 10737 

Tüm. Satınalma koınisyo
n u Reisliğinden : 

1 Adanadaki birliklerin hay · 
vaııatı İçin 300 bin kilo Saman a• 
çık eksiltmeye ko ıulmuştur. Tu · 
tarı 3675 lira olup muvakkat temi· 
nah 27 5 lira 63 kuruştur. 

2 - işbu samanın eksiltme3i 
3-7.939 pazartesi günü saat 9 
da Adanada Tümen karargahında 

yapılacaktır. 
3 - istekliler muvakkat temi. 

natlarını ihale saatından evvel Tü 
men muhasiplik veznesine vermiş 

bulunacaklardır. 

4 - Şaı tnameyi görmek isti yen 
istekliler hergün Tümen Satınalma 
komisyonunda görebilirler. 

16-21-25-30 

Devlet demiryolları Ada
na işletmesinden : 

Devlet Demiryolları şebekesinin 
( Avrupa battı ile Mudanya , Bursa, 
Samsun sahil ve Erzurum hudut hat 
!arından gayri ) bütün kısımlarında 

14-6-939 gününü 15-6-93~ gü 
nüne bağlıyan gece yarısından itiba· 
ren yolcu, muhtelit ve banliyo tren· 
leri, yeni vaktı hareket cetvelleri mu 
cibince seyrüsefer edeceklerdir . 

Bütün trenlerin detişiklikleri hak 
kında fazla malllmat almak istiyen· 
lerin ıstasyonlanmızda talik edilmiş 
olan v•ktı hareket cetvellerinden ve 
ya iataayon memurlaırırmzd•n ıif ahen 
istenecek ıZlhatla öjrenılebilecetini 
sayın halkımıza ilin ederiz. 

10740 3 3-. 

Miidür, şirketi dahilen idare ve 
haricen temsil haklarına malik o 
lup şirketi ilzam eJecek ve taah· 
hüt altına sokacak mamulat ve 
ukudatda ve ahzukabz ve sulh ve 
ibra hususlarında ve muhaberatta 
müdürü şirketle birlikte muhasebe 
cinin ikinci derecede imzasının bu
lunması lazımdır. 

Ancak muamelatı tashil ıçm 

borsadan yapılan mübayaalatda 
bordrolara müdürü şirket ınünfe· 
riden imza vaz'ına mezun kılınmış 

tır. 

Müdürün tayini , sdahiyetleriııin 
ve vazifelerinin hitam bulması gibi 
hallerin ticaret sicilline kaydı lazım· 
dır. 

Madde 11 - Şerikler bizzat ve· 
ya bilvekale şirketin evrak ve def· 
terlerini tetkik edebilirler. 

Şirketin mevzuuna dahil olan 
muamelrleri şerikler krndi ~mları· 
na veya başkası naln ve hesabına 

ifa edemezler. Bu gibi muameleleri 
ifa edebilmeleri için diğer şerikleriR 

! ınuvafakatını İstihsal mecburiyetin· 

1 

dedirler. 
Yalnız Mr. S. R. Gilodo'nun 

il Liverpoolde Alberecht firmasile ka. 
nunusani 1932 tarihinde aktediği 

1 mukavele kendisine aitdir. Ancak 
Mr. S. R. Gilodo bu mukavele mu · 
cibince mübayaa edece~i pamukları 
münhasiren Pamuk iş Limitedden 
yapacak ve mukavelesi mucibjnce 
hissesine terettüp eden komisyCJnu 
alacakdır. 

Madde 18- Şirketin muarnela 
tı hesabiyesi için usulen ve kaııuden 
iktiza eden defterler müdürün neza 
ret ve mesuliyeti altında tutulur. ve 
her sene kanunuevvel nihayt•tinde 
katolunan şirketin cari işlerini gös 
terir bir rapor ve bilanço tanzim · 
edilerek şeriklerin her birine tevdi 
edilir. 

Şirkt:tin muamelatı hesabiyesini 
daiıni v~ muntazam bir surette ted
vir ve tanzim için ücreti, şirket ma 
sarif i uınumiyesioden tesviye edilmek 
üzere Türkiye iş bankası tarafından 
bir muhasebeci tayin edil~cektir. iş· 
bu muhasebeci ikinci imza selahiye 
tini haizdir. 

Madde 23- Şirkt tin rnüddl"li 
beş sene olup tescil ve ilan tarihin
den başlar ve 30 - Haziran-1937 
de h"tam bulur. Bu müddetin hita-
mından evvel şeriklerin müttefikan 
muvafakatlerile şirketin feshine 
karar verilebilir. 

Şirketin müddetinin hitamından 
3 ay evvel şerikler şirketin devam 
edemeyeceğine karar vermedikçe 
şirket iki sene daha faaliyetine devC\m 
edecektir. 

mon Gilodo veya oğlu Boris Gilodo 
vekalet edecektir. f 

Müdür Şirketi dahilen idare ve 
1 

haricen temsil haklarına malik olup 
şirketi ilzam edecek ve taahhüt al ı 
tına sokacak muamelat ve ukudatta 
ve ahzukabz ve sulhu ibra hususla-

rında ve muhaberatta mudürü şirketle 

birlikte muhasebecinin ikinci dere· 
cede imzasının bulunması lazımdır. 

Ancak muamelatı teshil ıçin bor 
sadan yapılan mübayaalarda, bord
rolara müdürü şirket münferiden İm· 
za vaz'ına mezun kılınmıştır. 1 

Müdürün tayini, selahiyetlerinin 
ve vazifelerınin tiitam bulması gibi 

hallerin ticaret sicilline kaydı lazımdır. 

Madde 11 - Şerikler bizzat ve 
ya bilvekale ~irketin evrak ve def. 
terlerini tedkik edebilirler. 

Şirketin mevzuuna dahil olan 
muameleleri şerikler kendi namlarına 
veya başkası oaın ve hesabına ifa 
edemezler. 

Bu gibi muameleleri ıfa edebil· 
meleri için diğer şeriklerin rnuvafa· 
katını istihsal mecburiyetindedirler. 

Madde 18 - Şirketin muamela 
tı hesabiyesi için usulen ve kanunen 
iktiza eden defterler, müdürlerin ne. 
zarel ve mesuliyeti altında tutulur. 
ve her sene haziran nihayetinde ka 
tolunan şirketin cari işlerini gösterir 
bir rapor ve bilanço tanzim edilerek 1 

şeriklerin her hirine tevdi edilir. ı 
Şirketin muamelatı h~sabiyesini 

daimi ve muntazam bir sureti~ teJ 
vir ve tanzim için ücreti şirk ·t ına. 
sarifi uınu niyesinden tesviye edil
mek üzere Türkiye İş Bankası AŞ. 
tarafından bir muhasebeci tayin edi 
lecektir. 

işbu muhasebeci ikinci İmza se
lahiyetiııi haizdir. 

Madde 23- Tescil ve ilan ta
rihinden itibaren başlayan şirketin 
miiddeti, şeriklerin muvafakatiyle 
1942 s~nesi haziranı gayesine kadar 
temdid edilmiştir. 

Bu müddetin hitamından evvel 
şeriklerin müttt"fikan muvafakatla

rile, şirketin feshine karar verilebi ı' 
lir. 

Şirket müddetinin hitamından 1 
üç ay evvel şerikler tarafından şirke 
tin ademi devamına karar verilme. f 
dikçe şirket iki sene daha faaliyetine 
devam edecektir. 

Pamuk lş Limited ortakları 
heyeti umumiyeai 

S. R. Gılodo iş Umited Türlciye 11 bankası A.Ş. 
(lınu) (imza) (imza) 

P•muk lo Limited Şirketi eaas mukavelenameainin 10 , 11 , 18 ve 
23üncü maddelerinı dt:tiştiren bu 16yıha muafık görülmüı olmalda Tı 
caret lranununun 514 üncü maddesine tevfrlcan tasdik kılındı. 

Ticaret Vekili N. 
(imza) 

3-

Asri • 
sınema 

Bu gün gündüz Bu Akşanı 
2 30 da 20,45 de 

8 .... k K" ··k' Genç ihtiyar, bilhassa Çocuk Babaları ve Çocuk Vclılc· 
uyu.'. uTçu k' bi; alaka ile Karşılayacakları Çalı; mak Kaygusu, 
lerının aş ın f . d d v l k 

Arkadaşlık Duygusu ve Bunlara. nzımam e en ogru n , 
sadakat mefhumlarını bır araya toplayan 

Orta Mektepten Emil Ve Arkadaşları 
Şaheserini Sunmakla Bahtiyardır. 

_ ( FRITZ RASP - Ve 3000 Mektebli Çocuk ) Oynayanlar : 

AYRICA : k d Renkleri solduran - her tarafı kıyamete 
ı<or u an · f • ı· 1 1 ·ı d 1 

d .. d~ n _ Gönüllerı ze ıır ı a ev erı e e en 
011 ure 

Korkusuz Kurşun 
Oynıyan : _ ( F~ED SKOT ) 

--D-.k-k_a_t -: ~)71 a-z- tarifesi başladı . 
. 

1
.. .. . dd't vantilatörlerle çok S"rİn bir hale getirilmcktcdır 

Sınema dahılı mutea 1 

Fiatlar: ô ı 
kuruş Talebe ve ğretm.::n ere 

Balkon 25 
20 
10 

Duhuliye 15 
Telefon 

.. .. 
10746 

.. .. 
Asri 250 

kuruş 
kuruştur . 

- -

1 

v 

• , ~ OK S1<:VD1GI CAZiP SINl~MA YIDIZI 
l IALKlı\11Zli'ıl hN Ç • X 

Danielle Darrıue 
k S'nemn ı\ ltısnıncrcsi olarak HU\U .ı • 

azllİ< Sinemanın 
BU AKŞAM 

Takdim Edeceği . . 
'k d.. \'aptığı ilk ve son fıln11 

Amerı a .. v 

i Paris Çiçeğ(! 
+ f' K ı· ~nhc erinde Bllyltk hir nrti~t. 

l . s·· ıu ne ıs omel 1 ı· 
• rnnsızca oz ,. ) ..1 i\\Uk ·ınmel bir Konıcı ıcn • . . · . a ı ı 11 ı zı ve • t Rakıpsız hır sınt 111 • 

olduğunu ıslrnt edecektir 

. . DANlELLE DARRlUEX' nin göstereceğı 
Bu Fıl~de bılhasa S Tuvaletleri Bayanların morak 
muhtalıf ve en son Mod~ .. a~. lb decektir. 

ve tecessusOnu ce e 

Programa lllveten : 
lstanbulda Yapılan 19 Mayıs Gcnçli_k 
Bayramı ile Saldıray Deniz.al~•. Ge~ı. 
sinin Törenle Denize indırılmesını 

10762 
Gösteren Film. 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

H larına karşı pasif korunına ava taarruz . 
Nizamnamesı 

2 
Kar1ım11111c No: J068U 

1) ·· den artan _ un 
1 techizatını vak'a yerine cabuk nakle 

6 B takım arın h 'k' Madde 17 - u . - hafif bir kamyonet veya ut ı ·ı veya 
1 ·yetıne gore 1 • ı· debilmeleri için yo vazı I d kolaylıkla manevra yapmağa e vcrış ı, 

k k ara arın a k b'I k d dört tekerlekli ve so 8 k üzerinden kolaylı !a geçe ı ece c· 
il 1 cak ve en az 

icabında el ile ku anı a b lu kullanmak lazımdır. 
recede hafif fakat sağlam a:a ~ d bombalarla tahribat yapılmışsa, mo· 

' 'd yol uzerın e 
Vak'a yerine gı en . " .. ·· de tutularak hafıf kamyonet ve-

eyeceğı goz onun . "k' d .. t t 
törlü vasıtaların geçeın d b'ld'rilen vasıfları haız ı ı veya ar e· 

Yukarı a 1 1 
rilen takımlara, ayrıca k 

1
.. mdır 

1 me azı . l k . l ketlekli araba ar ver. b. e yollarda yapı aca ış er 
Tahrip edihnış ına v ·ıe tc-Jılıke veya her an yıkılabilecek 

Bombardıınan ı .. .. h Jk 
Madde 177 - h boşaltılmalı, sokak ustune veya a a 

binalar emen k · 1. d d hale gelmiş olan k t hl"kesi gösteren ısımlar, ıcav t: en tc • 
k fa yıkılma e 1 d zarar verece tara k hale konulnt:llı ır. 

verıneyece . k·ı· 1 biı !erle halka zaru . k ·re 1Jolisindır. (Polıs teş ı ı o mu yan yer· 
. tlerde ıl vazı r b' d. L. Bu gibi vazıye . hl'keli sahayı derhal ır ip veya ığer uır 

d ) Polı-' tt: ' 
lerde Jandarmanın ır. 1 k halkın or·ıyn girmesini meneder. Bunu 
vasıta ile kordon altına "al ra bı kaldırma ve can kurtarma takımı 

.. k"b . b eden tetbir er' rıı • mutea ı ıca 

tarkfından alırıır. . h taarruzunda hava korunma teşkillerinin ser· 
Madde 178 - Bır al v~ - ·n yolların daima açık bulundurulması ve 

k 1 bihne erı ıçı h "b 
bestçe hare ""t ece .1 kapanan veyahut atılan bombalarla ta rı e-

k Yıkılması e · d" 1 ·ı · ı· d bina en azının d vt'I temizlenmesı ve uzc tı ınesı azım ır. h r şey en ev 
dilen yolların t z kalderan ve can kurtaran 

Enka . . .
1 

• 
takımlarının yetıştırı mesı 

9 Enkaz kaldıran ve can kıırtaran şeflerinin w ~ahıs 
Madde 17 - . b' · · N { V k" 1 · 1 

' 
• • •1 si ye talım ve ter ıyes ıçın a ıa e a ctıncc tcrtı ı c annın yeh1tır1 me • 

dilecek programlarına göre kurslar a?ılır. 
Talim ve terbiye, nazıri ve amelı ol~rak yapılır. . 
Bu lf'şkillere yaralanmış vc gazlenmış insanlara yapılacak ıllc ııbhı 

yardım tedbirleri de ötretil' • 

1 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 

K. S. K. s. Kilo -- - ~ -- T- '= = - - - 1-~ - -Koza 
Piyasa parlafı • - 36,75 

P iyasa temizi - ., ' 

-
Klevland 36 1 50 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1- -1-Si vah -
ÇIGIT 

· 1-~--~ 
Yerli "Yemlik,, 15,so ___ . 

.. ·-tohumluk,, 4,50 
-- - HUBUBA1 

Bu~day Kıbrıs 3,50 --, 
Yerli 3.s:s-- -.. ---.. Men tane 

Arpa - 3,70 - - - 3,52 
- Fasulya -

,_ 
Yulaf 3,25 

~ 

3,52 -
-

.Delice 
Kuş yemi --Keten tohumn -Mercimek 
Susam 18 1 

-
UN 

Dört yıldız Salih 
-

üç ~ .. .. :.s ~ Dört yıldı7. Doğruluk ll$ 
..:..: :::: üç -= c: .. .. 
o - Simit :-:: "iö " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

C'I t> 
üç r-- .. " 
Simit .. 

" 

&ot~ 1 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
141 6 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pen~ 

Hazır 5 76 Liret 
Rayişmark ----

Vadeli 1. 5 07 Frank (Fransız) -3-35 
Vadeli il. 4 68 Sterlin ( ingilii) -5-93 

4 46 Hind hazır Dolar ( Amerika ) 1261 55 · 
Nev~ork 9)27 -Frank ( İsviçre ) 00 ou 

. 

T. iŞ BANKASI' nın 
. 

1939 K. · Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA 
•• A 

MUKAFAT 
Kural~r: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ı~ğustos, 1 Eylul, 

1 lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM IYELER: 

l Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 .. .. " 
8 .. 500 .. 4 000 .. 

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

250 .. 25 • 6 250 " 
'135 32 000 

T. iş Barıkasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiş olmaı, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

_______________ , __________________________________ _ 

Doktor Opera tor 

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

det asistanlık yapmıştır . Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat t-czahanesi karşısında htrgün sabahlt:yin saat 12- 8, öğleden sonra 

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

-
Adana belediye riyasetinden: 

Nakil vasıtaları sahiplerinin nazarı dikkatine 
Hususi şekilde kullanılan veya piyasada çalıştırılan otomobil Kamyon 

K<>rük. Tek ve çift atlı binek yük arabalarilt-, merktp, beygir, deve ve 
yiik kira hayvanlarına ait 939 senesi vasıtaıarı resmini gösterir tahakkuk 
müfredat cedvelleri belediye dairesi tahakkuk memurluğu kapısına asıl· 

mıştır. Taksit zamanları Ağustos ve birinci teşrin 939 aylarının 15 İnci 
günleri olmak üzere müsavi iki taksittir. 

Taksit müddetleri içinde ödenmeyen nakil vasıtaları resmine yüzde 
on ceza eklenir. Bu cedveller 10-6-939 Cumartesi günü asılmış ve 
20 - 6 - 939 Salı günü hldırılacaktır. itirazı olanlar cedvellerin asılı 
bulunduğu müddet için belediye riyasetine istida ile müracaat etmeleri 

ilan olunur. 11 - 13- 15 10738 

Sizde böyle güzel 
resimler cekebilirsiniı 

. . 

Hatıralarınızı ''KOD AK'' 

6X9 am. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 
ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
mulatı Adana Ac~ntalığı . 

Eski Orozdibak karşısı No::BS 
lv736 3 

ebedileşt:iriniz 

''VOLLENDA'' 620 
Yeni Krome model, küçük, şık, sağlam 

Anastigmat 1: 4.5 Kompür Otomatik 
BU GÜNÜN MODERN MAKiNESİ 

,, 36 liradan başlar I ~ 
I ,. 

/ .I • 

KOOAK =-;ı r k ctı- Beyoğlu, lstanbul 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

117-156 10116 Numara: 200 

Kayıp Şahadetna111' 
Adana Ziraat makinist 

binden 935 senesinde aldığ~c' 
hadetnamemi kaybettim. 
alacağımdan eskisinin hükınö07 dığını ilan ederim. 1 

Devlet Demiryolları A0' 
· cı deposunda tesvıye 

Abdullah ArpaC - - _ __. . 
1 Seyhan Kcztlay cerfl1 

merkezinden : 
Her gün öğleden sonra ç• 

suretile dispanserimiz eczarı 

bir diplomalı eczacı çalıştı~la 
buna göre ücret verilecektır· 

İsteklilerin şartları öğr 
: üzere onbeş gün zarfında rtle 
ı mize müracaat etmeleri iları 
1 

G. A. 4 - 5 _,,; 
- nrt 

'. I Belediye but~ 
13ele.diye buzunun beher ~ 

su her yerde ve her bayide
5 kuruşa ve beher kalıbı da 2 

ruşa satılmaktadır. Bu fiatt11~ 
la satmak isteyen buz ba}·iler1 
kında takibatta bu'unulmak u 
en yakın Belediye zabıtasıoıı 
racaat ctmeleriııi sayın hallcı 
menfaatleri icabından olduğtl 
kere daha ilan ederim. h 

Buz mütea,, 
CUMAı; 

14 - 20 1 

------~~~--------1 
YENi MÜSTE'CIR IDARfSI 

Yepyeni Tesisat ~ 
mükemınel konfot 

nr 
ih 
hal 
ru 
Sa 

m 

olcf 
bin 

içiı 

mi1 
duı 

te 
H 
yıl 

re 
In 
il) 

ıçı 

İstanbul Ot~ v• 

Müşterilerini mel1111 

edecek her türlü eV
5 

haizdir. 
Y . .. ıccır' 

enı mus ( 

1 
Hilmi f(oş lıi 

lııı __ 1_s ____________ ,, __ / n 

·------------------------------------------~ al 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

1 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , ööbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve ınide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

-- - Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

50 Bir gecellk tam konforuyla otel yalak ücreti 
00 Taş odalar ( 4 kişilık ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişılik ) 
25 Hususi banyo 
15 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çifte han K aphcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 21 

--------------------

or. Muza er o 
f ç hastalıkları müteha sısı 

muayenehanesinde hasto arını uıb 
1 

Hergün 
başlamıştır. _________________________________ _... ___ ,,,/ 

·· diİ~ 
U . . t rtlll 
mumı neşrıya .. 

Macid G üçlıl ,.ı 
... ;ıtb' 

Adana Türksözü ~ 

lı i 

v: 

c 

\ 
il 


