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taırDhô bir aırüfesüınıdeyü~ 

Hatayın Türkiyeye iltihak kararının yarın ilin 
---~----------------~~~~-

dileceği haber veriliyor Kıymetli İnisafirimiz Abdüifettah 
Ankara'ya geldiler 

parafe edildiği haberi gü alakadar dairelere teblit edilmiştir. 
Bu tamime göre Suriyede ikamet 

Yahya Paşa 
Mısır Hariciye Nazırı Milli Şefimizin 
iltifatlarından ve hüsnükabülden çok memnun 

iÇIN ÇOK 
YAPILDI 

DON ANKARA GARINDA ABDÜLFETTAH YAHYA 
PARLAK BiR iSTiKBAL MERASiMi 

r-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-< 
hıgiliz takımı ! 

• mağlup oldu t . 
• i 

! Demirspor j 
i 0-2 Galip i 
• • 

lstllnbul : 19 (Telefonla) - Mil· 1 
li .Şefimiz İsmet İnönü dun saat 11,45 
de, kıymetli misafirimiı. Ekselans 
Abdülfettah Yahyayı ve erkanını ka· 
bul buyurmuşlardır. Riyasfti Cumhur 
köşkünde verilen ziyafet saat 15 e 
kadar devam etmiştir . 

Saat 15 30 da Mısır hariciye na· 
zırı Yalov~dan hareket etmişlerdir· 
Miıoafirimiz vapurda gazetecilere, ez
cümle şöyle demiştir : 

karşılıyanlar arasında idi. 
Asker ihtiram resmini ifa ellik

ten sonra bando Mısır-Türk mill i 
marşlarını çalmıştır. 

Abdülfettah Yahya ihtiram kıta
sını teftiş etmiş ve müıeakibt>n An· 
karapalasa hareket etmiştir. Kıymetli 
n:isaf ırimiz için Ankarapalasta bir 
daire ha7.ırlanmış bulunuyordu. 

ararın 

nündenberi Hatay 
içinde • • 

vıncı 

bir bayram se
yaşamakta 

edipte Hatay dahilinde ve hudutdan 
tibaren hattı müstakiın üıere 10 kilo 
metre muafede Mazisi bulunan eşhas , 

• • ! Ankara : 19 (Telefon- i 
! la) - ftazar ıunu Ankara i 
! 19 Meyıa •tadyamunda i 
! Japllan lftllçta lnıtetereden i ! .. ,.,. Mlddelaeka Yande. ! 

- "Çok sevdiğim memleketinize 
girdiğimden itibaren bana gösterilen 
dostça ve kardeşçe misafirperver· 
lik ten ve milli Şefillizin iltifatların· 
dan hudutsuz derecede memnun ve 
mütefekkir kaldım.,, 

Ankara : 19 (Telefonla) - Misa· 
firimiz öğleden evvel Başvekil Dr. 
Refik Saydamı ve B. M. M. Rs. 
Abdülhalik Rendayı ziyaret etmiş ve 
bu ziyaretler iade edilmiştir . Misafir 
hariciye nazırı öğle yemeğini Mısır 
sefaretinde hu~usi olarak yemiş ve 
saat 16 da refakatindeki zevatla bir
likte Ebedi şer: Alatürkı.in Etno§'rafya 
müzesindeki muvakkat kabrine çelenk 

bir kararı 

Cenup 
Kutbu 

Kat'i surette 
keşfedilecek 

ram sevinci içinde yaşamakta ve illi· 
hak güniı yapılacak bayrama hazır
lanmaktadır. 

Halep : 19 (Hususi muhabirimiı.· 
den) - Hatayla Suriye hudutlara Ü· 

zerınde bulunan arazi sahiplerine ko
laylık gösterilmesine dair bugün Yü
ce Komiserlik:en b;r tamim gelmiş, 

gumr1i dairesinC:fen alacakları sene
lik vesika mucibince mahsüllerini su-
riyc dahiline nakledcbilccekter ve 
bunların nakilde kullandıkları adam
ları serbeııtce gidip gelebilecekler
dir. 

Bu muamelenin Hatayda mukim 
olup ta Suriyedc <1razisi bulunanlua 

da aynen tatbik t>dıleceQ-i işitilmiş· 
tr. 

1 lngiltere akdettiği mua
hedeleri neşredecek 

fNGILlz KOORDfN ~SYON NAZrRı ÇOK 
M 0 H I M BiR N U T U K SÖYLEDi 

* ------------------------· 
Eğer biz,bir gün harp etmek mechutiyetin
de kalırsak bu, sadece şerefimizi ve beynel
milel adaletin icabını yerine getirmek için 
olacaktır 1 * ı 

Amerikalılar cenup kutbunun he
iı1 bi inmiyen kısımlarını keşfetmek is-1 
emektedir lincoln Ellsüvorh 'un scya· 1 
atından sonra bu arzu daha şiddet. 
cnmiş: Amerikalılar cenup Kutbunu 

Londra : 1 - Jngiliz koordi-
na'i.)'<ın nazırı Lord Şatfil<l j,koç· 
yada söyledigi bir nutukta lngilte· 
renin harici .. iyasctine temas c<lcrek 
şövle <lemistir : 

bir telakki olur. <;eçen Eyluldc MU· 
nihtc sarfedilen emeklerin ve yapılan 
fedakarlıkların bo a gitmesi ne lngiliz 
Başvekili Çemberliynin , ne de ln
gilterc hukumetinin hatasından de· 
ğildir. Munibte alanan kararlarla ln
&iltcrenin bcynel ınilel manevi vazi· 
yeti lıilaki~ çok kuv~etlenmiştir. Biz 
~imdi buyuk mcsuliyctleri Uscrimize 
almış bulunuyor. Biz " zayıflar baş· 
larınııı çaresine baksin ,, diyecek 
yerde : " 7-'lyıflara yardım , :ı.a\'lf· 
ları mUdaf aa ediyoruz ,, divoruz.~ 

cşfetrneğe ka.'i surette karar vermiş-
crdir. 

Şimdiye kadar bu gibi teşebbüs· 
r ba7.ı seyyahlar tarafından şahsen 

apclmakta idi. Hllbuki şimdi Vaşing-
- .A on hukumeti resmen bir heyet gön

,_., . ı·rme~e karar vermiştir. 
Bu kere yapılacak keşif seyaha

yalnız ilmi mahiyyetle olmuyacak. 
ır. Amerıkalılar bu mıntakaların buz-

e 1a k~palı olmalarına rağmen birçok 
jengm madenleri muhtevi oldukları

(71)~'. ümit etmektedir. esasen bütün mil
~ etler az çok cenup Kutpu ile alaka· 
~ ."r ~lmaktadır. Almanlarda keşif i· e. ın bır heyet göndermişlerdir. Şimdi 
1 c Amerikalılar bu mıntakayı resmen 

etkik ettirmektedir. 
Bu münasebetle tertip edilmiş 0 • 

n bır komisyon geçenlerde içtima 
dcrck boyle bır heyeti sefcriyenin 
asraflarını munakaıa ctm· 1 d ' B lf er ır. 

u ıçtımaın en muhirn .. fhaaı ' 
cşhur Kutup •cyyahı Amiral B rd' ' 

n kcşfı olmuftur. Y 

Seyyah Cenup Kutbunun Ccnu-
bı Aıncrıkanın ımtadada oldutunu bil· 

d ek bu kısımların büyuk mıkyaa 
ırer • 

trol ve kömur ahlıva ettlttnı 
ta pe . 
tekrar etmıştır. 

~ - lngiİterc ciddi surette muh
temel bir harp karşı sanda mudaf aa 
hazırlıklarına başlamı~br . Baza kim· 
eler bunun ebebini lngiltcrenin ge

çen Seneden daha fazla kuvvetli ve 
umumi bir harbin gayri kabili içtinap 
olduguna hamledebilirler . Bu yanla~ 

Amiral Byrd sözlerini şöyle bitir
miştir: 

- O kadar çok kömür m"deni 
keşfettik ki, bunlar işlenilditi takdir
de Amerikanın bir asırlık ihtiyacını 
karşılaya bilir. Bu madenler Cenup 
Kutpuna 300 mil mesafedeki bir dağ 
sılsilesinin yamaçlarındadır. Bu vazi
yet onların işlenmesini gayet kolay. 
laıtırmaktadır.:Bu madenlerin mevcu
dun da bu mıntakalar daki iklim 
farklarını ıcsbite kafidir 

Cenup Ku•unun aırrı 

.Aıneraka bükumetioiD hazırladıtı 
tetkık heyeti 1rerek fert &"crekae tek 
nık bakımınd ı L ' • •n ev-.allde zen .. ın of. •dutu C • • ı91n cnup Kutbanun sırrına e 
rıtmck r•ycaiylc yapdan totcbbüslerln 

- Gerllt ltç9nca aahifecfe _ 

lngiliz nazın 1ngilt.crc ~ hukümeti 
tarafından akdedilmiş olan Lutun an· 
!aşmaların hir tek hc<lcfi bulundu· 
ğunu, bu da nıudafoadan ibaret ol· 
duğunu söylemiştir : 

- Eeer biz bir gUn harbctmck 
mecburi~ etinde kalır nk bu sadece 
~crcfimi .~i ve bcyneln•ilcl adaletin 
icalnnı yerine getirmek için olacak· 
tır. Bu butun İngiliz vatanda;ılan 
içi" lıakh bir davadır . ,, 

Demiştir . 
Lord ŞatfilJ bundan :.onra İn· 

giltcrcnin akdcdeceli butun ıau.ka
velelerin ncırolunacaıaaı , bu suretle 
cihan efltirt umumıye11lmn halt iluatl 
anhyacalcılannı temin etmiıtlr • o.ı.. 
sonra İnsiJweaia mudaf- kuvvet
it rinin her •Un dalııa si.vade art&ajlm 
tebarua ettirerek aöalerinc niba,> et 
vermİftİr. 

• rer• takımı 0-2 Demtr- 1 
8POr• maııop olmuftur. i 
Iİu maç 23.000 kl•lllk i 
bir "Ylrcl kHteat ö"'nd• i 
yapılrnt•br. i 

Demlraper takımı pek i 
fevk•IAde bir oyunla bu i 

i netlce,ı elde etme, bulu- i 
• nuyor. i ................................................ .,: 
Devlet Demiryolları 

Yaş haddini dolduran 
memurlar arasında tas

fiye yapılacak 
Ankara: 19 ( Telefonla )-Dev· 

lct Dcmiryolları Umum Müdürlüiü 
yaş haddini doldurmuş olan me

murlar arasında geniş mikyasta bir 
tasfiye yapmata karar vermİ§tİr , 
Tasfiyeye tabi ~utulacak memurla· 
rın sayısı 120 kadardır. Kendilerine 
hizmet müddetlerine göre tekaüdiye 
ve tazminat veriltcektir. 

Batan Fransız denizal
tısından ümit yok 

Pariı : 19 ( Radyo ) - Batan 
Phenix adlı Fransız tahtelbıhirinden 
•.rtık ü~it ~lmamakla beraber gal· 
tın gemılerı kaza mc.hallinde do· 
lqmaktaciarlar . 

Kıymetli misafirimize Pendikle 
halk büyük tezahürat yapmıştır· 

Ankara : 19 (Telefonla) - Hari
ciye vekilimiz Şükrü Saracoğlu ile 
birlikte, kıymetli misafirimiz Mısır ha· 
riciye nazırı Ekselans Abdülfettah 
Yahya bugün 8,30 da Ankaraya 

:gelmişlerdir. 
Ankara istasyonu battan başa 1 

Türk-Mısır bayrakları ile sü~len· , 
mışti. Misafirimiz büyük merasımle 
karşılandı. lran, Irak, Afgan elçileri de 

koymuştur. 
AbdOlfettah Yahya paşa, ve re· 

fakatindeki ıcvat 16,30 da ismet lnö· 
nü kız enstitüsünü gezmişlerdir. Bu 
akşam hariciye vekili ve Ba~a~ Şük · 
rü Saracotlu tarafından harıcıyc koş· 
künde muhterem misafirimiz şerefine 
bir akşam yemeti verilmektedir. Ye· 
mefi 22,30 da bir kabul resmi takip 
edecektir. 

SURiYE KRALLIGI 
Reisicumhur istifaya davet edilecek 

ve Krallık ilan olunacak 

Kürddağında silah toplamaları 

Halep: 19 (Hususi mu~birimi:~ 
den) Fransız matbuat idaresınden gb 

· · t' Bu te • zetelere bir tebliğ' venlmış ır. 

liğde şöyle deniliyor: h k 
- •tı · ·n are e-"Kürt dağında mun erı .. 

t. . . k . 1 nlardan eksensı· 
ıne ıştıra etmış o a • • t 
. . aka k hukume e 

nın sılihlarını bır ra t 
· bu mın a· dehalet eylemeleri üzerıne . k 

k d . . . devam edılme • 
a a sılih tahamsıne . t'hb 

· . fariyle ıs ı a· tedır. Fransız ıandarma d 
- K·rddatm a rat zabitleri her gun u 

vasi cereyanlar yaparak silah tacirleri 
ni yakalamakta ve bunlan askeri ha· 
pishaneye ıönderrncktedirler. 

Şamdan da şu haberler verilmek· 
tedir. 

"Kabine buhranı devam etmekte
dir. Reisicumhur mustağfi Başvekili 
Nasuh Bıahariyi tabu! ederek, istif ası
nı geri almasını ve eski kabine arka· 
daşlariyle işe de\'am etmesini teklif 
etmişse de eski Başvekil itizar beyan 
etmiştir. 

--~--~~~~~--------------------- Siyasi mahafildc söylenditine gö· 
re, kabine buhranının halli için Fran
sızlar tarafından Reisicumhura verilen 
son mühlet haziran nihayetine kadar
dır. Bu müddet zarfında mes'ul bir 
hükumet teşekkül edemezse Fransızlar 
idareyi doğrudcın doğruya ellerine 
alacaktır. Ve en kuvvetli bir ihtimal 
ile Reisicumhuru istif aya davet ede
rek krallık ilan edeceklerdir. 

Trakya' daki Bulgar 
casuslarının vaziyeti 

lzmlrde yapılan muhakemeıerl eon• erdi 

Yeniden dört kişi muhtelif 
ağır cezalara çarpıldılar 

f z.aıir - Trakyadit Kırklarelinde 
casmauk suçundan yakalanan 7 Bulırar 
caauaunun iamir atır eeza1oında muha 
kemeleri aona ermiı açık celsede bu 
~n .karar tefhim edilmiıtir. Bulgar 
D!~ıtri easualulc makaadile hareket c 
thti, fakat tqebbütü naka derecede 

kaldıtından ceza kauununun J 33 ün ~ 
dd . ö cu m 

caınc a re .S aenelik ce&aaına müka 
bıl 3 acnc 4 ay hapse dil\.er 1 1 

• • suçu ar 

Us Dimitriye 
dan Bakkal Drave cıs -

3 
ır 

yardırn suçundan 2 sene tO gun ğ 
hapse, nalbant Nikola vt. karısı Zaho 
ya askeri eşyayı bilerek satın almak 
suçundan birer sene hapse 25 yaş~n
da Mariko ve zı yaşında Aleko ıle 
bakkal Dravenin kamı Hri!ıtonun ve 
Nikola karısı Zaharinin casuıduk su· 1 
çuna iftirikleri sabit olmadıtından be · 
raellerinc karar verilmiıtir. 

Bay Gafenkonun 
Bükreşe avdeti 

Atina : 19 ( Radyo )- Roman· 
ya Hariciye Nazırı Bay Gafcnko 
buradan memleketine avdet etmek 
üzere hareket etmiştir , Misafir N•· 
zara büyük bir teşyi meral.İmi ya 
pdmııbr, 



1,--.... ...---mll!İ!--~·--............... .__ ............ ~~---.----....... ,ı KARADENiZDE 
BiR PAKT MI ? 

1 1 
Uzak Şarkt 

ekonomi har V , ....................................................... , ...................... _ 

. ,. 
Ankara bugünlerde, oynanan sıyası 

partide, Türk unsurunun ehemmiyetini 
gösteren kesif bir faaliyet merkezi oldu 

------~- YAZAN ........ ----
Editb Bircan 

A nkara bugünlerde, oynanan si 
yasi partide Türk unsurunun e· 

hcmmiyetini gösteren kesif bir ı 
.siyasi faaliyet merkezi olmuşlur. 1 

Romanya Dış bakanı B. Ga· 
f engo, son müzakereler başlı yalıdan 

beri ikinci defa olarak Türkiyeyi l 
ziyaret ediyor. Yunanistanın Paris 
elçisi B. Politis Türk devletiyle 
bir Alman şirketi arasındaki ihti 
lafta hakemlik etmek üzere Türki
yeye gitmiştir; fakat kendi!inin ay
rıca mühim bir siyasi vazife almış 
olduğu söyleniyor. 

Mısır Dış işleri bakanı orada 
beklenmektedir. Nihayet hükumeti· 
ne son vaziyet hakkında malumat 
ve ı mek üzere ,memleketine gitmiş 

olan Von Papen, uçüz ittifakın akdi 
f"Ccikmesi dolayısiyle bir şeyler ko· 
parabilirmiyim diye alelacele An· 
karaya dönmüştür. 

Bu seyahatlerin ikisi ftalyayı pek ı 

Bununla bera her Bulgaristanın 
boyle bir anlaşmaya iltihakı ciddi 
meseleler ihdas ettiği gizlenemez. 
Çünkü Romanya Dobruca'nın bir par 
çasını terketmekle çok daha vahim 
olan Transılvanya meselesinin mey 
dana çıkması~a yol ~çmış olmakt~.n 1 
kor kar filhakıka revızyonların bu· 1 
yü:._ tehlikesi buradadır. Nerede baş j 
ladıklari malumdur. Fakat nerede bi 
teceklerini kimse bilmez. 

Bundan başka belki Dobrucadan 
ziyade Bulgaristan Ege denizinde 
bir mahreç istr:mektedirl Yunan ara , 
zisini ikiye ayırmadan veya daha kö 1 

tüsü Türkiye ile Yunanistanın irtiba ~ 
tını kesmeden bunu temin etmek ı 
mümkün değildir. Türk- Yunan mü 

4 
şter~k hududu ise bu devl~tlerin müş 
tereken sahip oldukları müdafaa kuv 
velinin esoslı bir unsurudu. 

La Republigue 

ziyade diişiindürmektedir. Romanya ı _______ ....,.. ______ _ 
ve Mısır miimessillerinin seyahat y ı· b• •• 1 
ı ,_. ri . er ı ve ecne ı mus-

Dün Stampa gazetesi Roman- tahzar reklamları 
yaya 11Quo Vadis?,, diye soruyor 

Pazar günkü maç 

Seyhan - Toros 
2-2 berabere 

Pazar günü şehrimiz Stadında 
lik maçlarının sonuncusu, saat 16 de 
t.>ros spor ile seyhan adana spor" A" 
takımları arasında yapılmıştır. Bu 
maç çok hararetli olmuştur. Her iki 
tarafta mütevazin bir oyun göster· 
mişler ve neticede 2-2 berabere kal 
mışlardır. 

Kız lisesinin 
939 mezunları 

Olğunluk imtihanına 

giren talebeler 

Şehrimiz Kız lisesi son sınıfından 
mezun olan ve bilııhare olğunluk 
imtihanına giren kızlarımız şunlardır 

Fen kolundan Mutalihara Ar baş, 
Naciye Dıkak, Müyesser <;:olpan, 
Türkan Batur, Vedia Hcpoer, Sa· 
bahat Bedizel, Muzaffer Demirel, 

Edebiyat kolundan Fitoot Öz 
demir, Muazzez Çifçi, Nigar Hergün 
şen, Nezihe yucel, Neriman Aktak 
Zehra Mercan, Cemile Saatçi, Drah 
şan Akgönül, Zekiye gürsoy, Münir~ 
Deniz, Ganimet Batmaz, Cahide Ôz 
bilen, Leyla Dev'er, Muhsine Sezen 
Vacide lmre, Huriye Akıncı, Saba 
hat Türkmen, Sabahat Karabay, Mü 
berra Ôzelp, Hadiye Berk, Şahide 
Ergül, Mehalat Olgay, Reyhan Ka· 
zankaya, Melahat Ülgenay, Ümit Coş 

Adli tebligatın p,osta ile 
yapılması meselesi 

940 da tatbik 
•• gore ne 

edilecek bu 
para alınacak 

usule 
? 

Haber aldlOımıza göre, Adliye evrakının Poata ve Telgraf 
ile tebll§lne 1940 senesinin ilk gUnUnden ' ıt1baeen baflana
caktır. Bu lfe dair Adllye ve Münakale Vekftıletlerl mu,ıere

ken bir tarife hazırlamı,ıardır 
1 

Buna göre , f&hir dahilindeki · T .. 
tebll'*ler için ttlınacak Ucretler erCUffie 
,öyle tesblt edllmlftlr : 

1 b .. .. k ettirilecek 
eserler A. Üç kuruş posta ücreti t~bliğ UYU 

edilecek evrakın her 20 gram veya 
kesrinden , 

B- alta kuruş tebliğ başına ta· 
ahhüt maktu resmi , 

C -Altı kuruş tevdi ilmühaberi 
ücreti , 

D- Altı kuruş tevdi ilmühabe· 
rinin taahhüt maktu resmi , 

E- Altı kuruş adi posta ücreti 
( tebliğ edilecek evrakın her 20 
gram ve ya kesrinden, 

F ~ Beş kuruş tebliğ başına 
maktuan munzam ücret, 

J- 23 kuruş, yukarıd1 
len B. C. D. E. işaretleri 

bildiri· 
altında 

yazılı ücret ve resimlerin mecmu 
tarifeye göre ceza işlerine muza· 
hereri Adliyeye nail olanlara ait teb 
liğlerden bu ücretlerin üçte birisi 
istifa edilecektir. 

Kadastro müdürü 

------
Maarif vekaleti lisan 

bilenler için iyi 
bir fırsat gösterdi 

Öğrendiğimize göre, Maarif ve
kaleti iki sene müddetle bir tercÜ· 
me müsabakası açmıştır. Bu lisan 
bilenler için büyük bir fırsattır. Ve 
kalet tercüme edilecek eserlerin bir I 
listesini neşredecektir. 

Kim arzu ederse bu eserleri 
tercüme edecek ve oericede en 
iyi tercüme edilmiş olan eser sahi
bine mükafat verilecektir. 

Kıymetli madenler 
serbestçe satılacak 

T am iki yıldanberi dev 
mekte alan Çin- Japoll 
yalnız askeri bir müca 

ğil, aynı zamanda karşılıklı bit 
nomi dövüşüdür. Japonlar, İf 
tikleri toprakların büyüktül' 
betinde genişleyen harp e 
sine göğüs germek kudreti 
duklarını göstermek zorund 
Çinliler ise, Japonların asked 
vaffakiyetleri ve ekonomik 
tedbirleri ile tehdid edilmek 
ekonomik müdafaa kudretler' 
afa düçar olmaması için, ke 
nin siya>i dostlariyle karşı 
ğa çalışıyorlar 

J aponlarırı Çinlilere karşt 
tikleri ekonomi harbinin üç 
vardır: Birincisi, Çin dış t' 
felce uğratmak; ikincisi, ÇioİG 
kaynaklarını tıkamak; üçün .. 
Çin parasını imha etmektir. 

Japonlar. Şanghay, Ti 
Nankin, Kinkiang, Hankov, iC 
Çingtav gibi büyük limanları 
etmek suretiyle Çin dış ti 
abloka altına alarak onun n>1 

ni esaslı bir suJette sarsmağ• 
vaffak olmuşlardır. Zira. Çio 
ticaretinin yüzde 80 ni aşan 
rı bu ana limanlar üzerinden 
makta idi. Halbuki ~imdi bu. 
gayet ağır nakliye şartları ı 
Tibetden ve Birma üzerinden 
sız Hindiçinisi yoliyle yaP' 
tadır. 

BUOUNKU 

du. Ve bizzat kendisini teskin için 
bu gazetenin muharriri B. Gafen· 
nun Ankara hükı'.imetioden Türk -
lngiliz anlaşması ttrafında izahat 

1 
istemiye gittiğini söylüyordu. ltal· 
yanın gayesi bu anlaşmayı Balkan 
paktı ile telif kabul etmez gibi 
gösterip Balkan antantını dağıtmak 
ve Yugoslavyayı mihver devletle
rine ba~lamek olduğu malumdur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet ve
kaleti, ispençiyari ve tıbbi müstah· 
zarlar kanunu müstahzarların rek · 
lamlarını tahdit etmiş olduğu halde 
bazı müstahzarlar için gelişi güzel 
reklam yapıldığını görmüş, tekmil 
müstahzar reklamlarıom yeniden tct 
kike tabi tutulmasını kararlaştırmış 
tır. Dış ve saç tuvaletinde kullanılan 
müstahzarlar müstesna olmak üzert! 
diğer müstahzarlar için vekaletçe 
evvelce verilen müsaadelerin hükmü 
kaldırılmış ve reklam için yeniden 
müsaade alınması şart koşulmuştur. 
Müstahzar sahipleri bu ay sonuna 
kadar aşağıdaki şartlar dahilinde 
Sıhhat ve içtimai Muavenet vekale 
tine müracaat edecekler ve müsaa· 
de alacaklardır. 

· kunlar, Zeynep Erdoğdu, Nahide Er 
bek, Nahide Uygar, Vedia Soylu 

Seyfi Tezer Eskişehir 
Kadastro müdürü oldu 

Vekiller Heyeti tarafından veri
len yeni bir karar ile , memlekt-t 
dahilinde bir müddettenberi alım 
satımı kayda tahi olan kıyAlelli 

madenlerin bundan sonra ~erbestç~ 
satılması kabul edilmiştir . Eskiden 
altın ve emsali m~denlerin harice 
kaçırılmaması için yaloız Merkez 
Bankasının satış yapması kararlaş

mı~tı . 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZ 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD"'i 

ANKARA RADYOSU 

Fakat hakikatte, B. Gafengo 
A rıkaradaki emektaşını sorguya çek 
nıek şöyle dursun memleketinin 1 
talyanın Balkanlar iııtikametindeki 
taarruza mukwemetirıi arttırmak 

için Romen- Türk münasebetlerini 
sıklaştırmaktan başka bir şey dü 
şünmemektedir. ftalyanların Bal· 
kanlardaki manevrası şimtlilik Bal· 
kanların hegemonyasını cenup slav· 
!arına vermeyi istihdaf etmektedir. 
Hakikatte ltalyanın bir aracı vasıta· 
siyle icra edeceği bir hegemonya. 

Ş imdi Karadeniz'de sahili olan I 
bütün devletleri karşılıklı yar· 

Reçete ile satılmasına iıin veri
len tıbbi müstahzarların reklamları 

yalnız tıbbi mecınualarl<t yapılacak-

tır. 

dım taahhütleriyle birbirine bağlı- ! 
yacak olan 'Bulgaristanın da dahil 1 

olacağı bir Karadeniz . paktı akdi J 
mutasavverdir . I 

Bt.:lg;ır revizyonculuğu halyarı 
maksatlarının başlıca istinat noktası 
olduğu için italya buna çok hiddet 1ı lenmekte ve kombinezonu manasız 

bulmaktadır . Belki de 19~ 1 - 32 r 

Reçeteli ve reçetesiz satılan 

miistahzar reklamlarında müstahzar. 
farın kullanılması muvafık olan ra. 
hatsızlıklarla ruhsatname terih ve 
numaralarından başka hususlar zik. 
redilmiyecek ve resimli reklamlar 
yapılmıyacaktır. 

Vekaletten müsaade alınmış nü 

senelerinde, Yunanistanla Türkiyeyi 
barıştırmak için tavnssııt ettiği sı · 

ralarda , Ege denizinde Hegemon· 
yasını tesis etmek ve Boğazlarda ,bir 
takım imtiyazlar elde etmek mak 
s:ıdiyle buna benzer bir proje or. 
laya atmış olduğunu hatırladığı için 
böyle yapmaktadır . 

O zamanlar Roma Moskova ile 
iyi geçindiği için kendi rehberliği 
altında bütün Karadenizli devlet
leri bir arada toplıyacak bir birliğin 
tr şekkülünü pek iyi bir nazarla gö· 
recekti. Balkanlarda Fransız nüfu· 
ziyle mücadele etmek için ondan 

· istifa~e edecekti. 

F akat planlardan telaşa düşen Yu 
narıistan ve Türkiye ondan haber 

siz ittifak ettiler· ve Balkan antantı-
nı hazırlad ı lar bu itibarla yeni Kara 
deniz paktı projesinin onu endişeye 
düşürmüş olmasında anlaşılmıyacak 
b r nokta yoktur. 

----
TARiHTEN 

BAHiSLER 

A tinadan bildi 
rildiğine göre. 
Yunan Maliye 
Nnareti ile bir 

Fransız şirketi arasında 1827 de 
Nanrin deniz muharebesinde batı. 
rılan Türk - Macar donanmasının 

yüzdürülm(sine lcararar verilmiş, 
Müzakerelt>r cereyan etmektey 
mış. 

Gemilerden ç.ıkarılacak kıymetli 
madenler, harp hazinesi ve gemile. 
rin kıymetli ağaçları külliyetli yekün 
teşkil ediyormu~ Elde edilecek ser· 
vetin } arısı Yunanistana, yarısı F ran 
sız şirkt:tine kalacakmış. 

Meşhur Navarin muharebesi 20 
teşrinisani 1827 de cereyan etti. Os 
manlı devletine karşı Yunanlılar ih· 
tilal çıkarmışlardı. 

Mısırlı Mehmed Ali. bu ihtilali 
bastırmak üzere yapılan hareketle 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık 

bava rüzkarlı idi. En çok sıcak göl 
gede 29 dereceyi bulmuşdu. Ufuklar 
da kesif bir sis tabakası vardı. 

Konsolosluk vizeleri 

Haber aldığımıza göre , sıhhat 
patenteleri üze ı ine yapılan Konso· 
losluk vizelerini kaldıran itilafname· 
ye iltıhalcımız hakkmdaki 3541 sa
yılı kanun , şehrimizdeki alakadar
lara tebliğ edilmi~tir . Bu ıtilafna
meye dahil olan devletlerin adedi 
37 dir . • 

Şehririmiz kadastro müdürü Bay 
Seyfı Tezer Eskişehir Kadastro mü 
dürlügüne tayin edilmiştir. 

Adananın kadastro işlerini çok 
mükeı:ımel bir şekilde idare ve de 
vam ettirmekte olan bu kıymetli Ele 
manın Adanamızdan ayrılışına çok 
müteessir olduk. 

Seyfi Tezere hayırlı yalculuklar 
ve yeni yeni müvaffakiyet dilerizler, 

Adana kadastro fen amirliğine 

üçüncü mıntaka fen amiri Mehmet 
Us, tayin edildiştir. 

,. Y eı.i 500 ve 1000 liralıklar 

Yeni 500 ve 1000 liralıklarımız 
muneler haricinde reklam yapanlar ! tedavüle çıkarılmıştır . Eski 500 ve 
hakkında kanuna göre takibat yapı · ı 1000 liralık k~ğıt paralar 3 sene 
lacaktır. daha tedavülde ka!ac'k , ayrıca 7 

Müstahzitrlar İçin radyo ve sine ı sene de Cümhuriyet Merkez Barı· 
nıa vasıtasiyle rekliın yapılması ya- kası veznelerinde tebdil olunacak· 
saktır. tır . 

Navarin Harbi 
re uzaktan yardım etti. isyan 1:.üyü 
yünce ve Mora valilıği oğlu lora· 
himc vadedilince işe ciddiyetle sarıl. 
dı • 

Yunanistana kuvvetli bir ordu 
ve donanma yolladı. 

Aralarında ittifak eden fngiliz 
F ran~ız ve Ruslar, Yunanlılarla Üs· 
manlılara mütareke teklif ettiler· Is· 
tanbul şeraite razı olmadı. 

Bunun üzerine Godrington ku· 
mandasuıda lngiliz, Rigoy kumand1 
sında Fransız ve Heyd~n kumanda 
sında Rus donanmaları, Mısır donan· 
masile takviye edilen Türk donan· 
masını Navarin'den ayrılmağa mec · 
bur etmek İçin emir aldılar. 

Mısır donanmasının başındaki ibra. 
hiın paşa nezdine, kaptan FelloWs 
gönderilerek Mısır donanmasını Is· 
kenderiyeye, Osmanlı donanmasının 
da fstetnbula avdet etmeleri bildiril-

di . 

Üç müttefikle Türk ve Mısırlılar 
bu "sulh yolile., anlaşamadıkları için 
fngiliz amirali manevra emretti. Müs· 
lümanlar ada ile liman arasında hi· 
lal biçimi bir saffıharp teşkil ettiler. 
Top kuvveti bizim tarafta daha zi. 
yitdeydi: 2158 top ye 19260 insan ... 
lngiliz, Fransız ve Rusların 1252 
topları, 8850 adamları vardı. Fakat 
daha iyi denizci oldukları için s ::k· 
:sen dokuz parçalık müslüman do 
danmasının altmışı battı. 

Bu yüzden kuyumculuk sanatı 
gitgide sönmüş, hatta dişçiltr bile 
kendilerine lazım olan altın made
nini kafi miktarda bulamaz bir hale 
gelmişti. Vekiller Heyetinin bu ka· 
rarı her tarafta büyük sevinç uyan· 
dırmıştır. 

Bu maddelerden yapılan ziynet 
eşyaları da yalnız sahibinin vaktile 
mütenasip bir miktarda olursa ha 
rice gönderilebilecektir . 

YENi NEŞRIY AT 

Çocuk mecmua:;ı 

SA l I 

12330 Pragram 
12.35 Türk müziği 1- · • ' 

- Ferahfeza peşre vi . 2 - D 
Sultaniyegah ikind beste -

5 
1 

L . il 
d:Jimiz lutfu. 3 - emı -
yegah şarkı - Andıkç a geçe:., 
!eri 4 - Refik Talat ~ulta . 
şarkı - Oüşdü gönül t imdi bil 
res g?le. 5 - Yesa.ri Asım .-df 
niyegal ı şarkı - Bız heybclı 
gece mehtaba. 6 - Cemil 
Ferahfeza saz semaisi. 1 

13.00 Memleket saa t ayarı 
ve meteoroloji habNleri. 

13.l:i Müzik (Operetler ,~ı• 
13.45 - 14 Konuşma (K9 

ati) : Ev hayatına dair) 
19.00 Program .. ,,,,. 
19.05 Müzik (Bir uvcr tur 
19.15 Müzik (Karışık prol' 
19.45 Türk müzi ği (Saı 

rinden örnekler) 
1 

f 
20.00 Memleket saat ayar' 

ve meteoroloji haberleri. ~· 
20.10 Neşeli plaklar - ·~ 
20.20 Türk Muziği (Kla51

111ıı -ı ram) idare eden : Mesut ~e 
Müttefiklerin ise - Amiıal scı- kara Radyosu. Köme. HeyetMııfl 

Çocuk Esirgeme Kurumu tara· 
fından çıkarılmakta olan Çocuk 
mecmuasının 143 üncü sayısı çık

mıştır . Çocuklarımız için tavsiye 
ederiz . 

fineleri zedelenmekle beraber - h:ç l - Cemıl beyın -
1 

_ 
. . . peşrevi. 2 - Hafız pos b 

bır gemısı batmamıştır. b" . · be te Vakti sıiP yer ırıncı s -
1 

Müslümanların bilhassa topçulu- 3 - Sadullah ağa - Ağ-ır. '4 
b 1. h" ·ı. t . dcdır· ğu başaramamaları mağlii İyctlerine Ha ı seye ı nazı..: erın _ 

b b ld rif bey - Muhayyer şarkı _,,,, 
se e o u. ı · · 5 

rı yok bozulmaz mec ıs ı . Ol 
Navarin harbi, ikinci sultan Mah· 

mud zamanında geçmiştir. Türk· 
lerin başına gelen deniz felaketleri· 
nin en mühimmi sayılabilir. 

Mehmed Ali paşa, Avrupalıların 
bu işte takip ettikleri haşin siyase· 
ti görünce, müstakil bir hükümdar 
mış gibi İngilizlerle müzakereye 
girişti. 

Moradaki Mısır ordusunu ve mü. 
tebaki donanmasını geri çekti .(1828) 

Ayni sene zarfında Osmanlılar 

Ruslarla Muharebe edip bozuldular 
ve Yunanistanın istiklalini tasdik et· 
tiler. 

bey - Muhayyer şa rkı -
dihen bir güli handan. 6- ·,it 

Keman taksimi. 7 - ""00 
Muhayyer şarkı - Meyha .,,, 

gahı mey. 8 -· Rahm i ~~il 
hayyer şarkı - Serapa hU 
9 - ... . . . - Muhayyer 

0 
ıO 

. s· ı · r kd ' ., j rı • semaı - ır e ı çe · ı J 

. , ... . - Saz semaisi. 
21.00 Konuşma or" 
2ı .15 Müzik (Radyo ) 1 ,t' 

- Şef : Hasan Ferid AlnBfrt 
a rl Maria von W eber - .-: {f. 

M 2 ,e 
operasından uvcrtur d .- yııs 
delı;sohn - Barthol yı 

müıiği. <t) Uvertür b) lrıtc;~ 
Nocturno ç) Scherzo d) pu 1 -şı 3 - Richard Wagncr 
user operasından uvertür· 

B 

F 
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_J ··-----------·· 
ti-' ıp A R 1 S M E K T U B U ı .... ··---------·· ta 
rb VEREM iÇiN SEROM 
ıaııı 
)ti lı' 
de~ 
bir 
jşg' 

Bi doktor Fr~nsa'da muha
keme altına alındı 

.. 
orJI F ransada vcremleri kendi bul 

ode duğu bir serum ile tedavi eden 
ad Doktor Bernay mahkemeye veril· 
eri miştir. 
t• Doktorun mahkemeye verilmesi 

istif ad eler etmek mümkün olduğunu 
anlatmış, fakat reis maznunun sözü. 
nü keserek: 

- Mevzuubahsolan bu değildir. 
Sizin icadınız belki mükemmel ola 
hilir, mesele o değildir.. Bunu :ben 

Türkkuşu 
Konya ya 

filosu 
geldi 

Ankara : 19 ( Telefonla )- Bu
gün saat 8/ 15 de lzmirden hareket 
eden Türkkuşu filosu saat 10/40 
da Çivrile inmiş ve kalabalık bir 
halk kü ti esi tarafından karşılan 
mıştır. Köylülerin tayyarecileri ba· 
ğırlarma basmaları göz yaşartıcı 
şekilde olmuştur.Filo saat 15/25 de 
Çivrilden hareketle saat 17125 de 
Konyaya gelmiş ve Vali, Korgene
ral ve halk tarafından karşılanmış 

ve alkışlanmışlardır . Tayyareciler 
yarın ( bugün ) gösteriş uçuşları 

yapacaktır . 

Markın 
şılığı 

altın kar
kaldırı\dı 

Resmi gazetede neşredi
len yeni kanunun esasları 

Berlin 1 ";} - Resmi gazetede 
Rayhşbankın yeni statü~ü neşredil· 
miştir. Bu statüye göre markın artık 
altın kar~ılığı yoktur . Markın kar
şılığı Rayhşbankın çıkardığı bono· 
lar teşkil eder. 

Belgrad 19 - Markın fialı,14.50 
dinar olarak tesbit edilmiştir. Bun· 
dan evvel bir markın kıymeti 13,80 
dinar idi. 

te sebebi tabii ki veremi tedavi et 
eriııı mckte olması değıldir. Doktor Ber 
end1 nay verem hastalanm tazı scı umu 
kort'ile tedavi etmeır.te, bu sermlar için 

bilmem: Benim bildiğim birşey varsa ----------------------- -----

ruhsatiye almamış bulunmaktadır. 
şı f Bu münasebetle Doktor ilaç kaçak

beİçılığı ile itham edilmektedir. 
icar Doktor Bernayın veritlere zerk 
jıı ıo'etmekte olduğu bu serum verem 

.disU üzerinde çok müsbet tesir göster 
miştir. Samimi dostlarının ifadelerine 

iye göre Doktor Bernay bu serumu 
i(&fl l930 senesinde keşfetmiştir. 

rı jşf işte bu tarihtrn itibaren de 
icart Doktor meslektaşları ile muhare-

alİ) beye başlamış bulunuyordu. 

o da sizin teminat yatırmamış ol· 
duğunuzdur. 

- Henüz tecrübe devresinden 
çıkmamış alan bir müstahzar için 
teminat yatırmak mecburiyeti 
yoktur. 

- Fakat siz bununla hastalari 
tedavi etf niz? 

- Tabıi: 
- Hastalarınız kendileri arzu 

etmişlerdi <tegil mi? 
- Hepsi büyük bir istek gös 

termişl~rdir. 

Seyhan Deftardarlığından: 
Türk parası kıymetini koruma hakkında 12 

Numarah kararnameye ek kararname 
Madde : 1 - Müvaridatına serbest döviz verilen memleketler menşeli 

mallar be~ellerinin ödenmesi için muktezi dövizler bu memleketi yapıl· 

mış olan ıhracattan mütehassıl döviz cisponibilitelerinin müsaacfcsi ve 
mezkur m~mleketlerden her biri için o memlekete yapılan ihracaattan elde 
edilen dövizler yekununun ancak yüzde seksen nisbetinde verilir. 

Madde : 2 - Birinci maddede yazılı memleketlere vaki olacak ihra· 
caat bedellerinden mütehassın dövizler ihracaatcılar tarafından Türki 
Cümhuriyet Merkez Bankasına satılır. Türkiye cümhuriyet merkez bank:e 
sında bu dövizlerin memleket itibarile ayrı ayrı hesaplarını tutar. 

Heyecan . . . Ne~' e • . . Zevk . . . Korku . . . Ve Hayrnnhk 
Toplayan Büyük Program 1 •• , 

Asri • 
sınema 

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

Büyük, Küçük, G~nç, ihtiyar, . bilhassa Çocuk Baba~arı ve Çocuk V elılc 
lerinin Taşkın bir alaka ıle Kar:;;ılayacakları Çalı~mak Kaygusu, 

Arkadaşlık Duygusu ve Bunlara fnziıııam eden doğruluk, 
sadakat mefhumlarını bir araya toplayan 

Orta Mektepten Emil Ve Arkadaşları 
Şaheserini Sunmakla Bahtiyardır. 

O 
· _ ( FRlTZ RASP - Ve 3noo Mektebli Çocuk ) 

ynayanıar : 

AYRICA : . . 'd h t f k t ı< k dan Renklen SO• uran - er ara ı ıyamc c 
or d~ndüren - Gönülleri zehirli alevlerile delen 

Korkusuz Kurşun 
Oynıyan : - ( FRED SKOT ) 

__ D_i_k-ka_t_: -=y7 a_z_ tarif t> si baş la d ı 
S

. d h'l' ··~ . ddit vantilatörlerle çok serin bir hale gctırilnıcktcdır 
ıncma a ı ı mu .ed 

Fiatlar : 
T 1 b ve Ô"'relmc:nlerc 20 

Balkon 25 kuruş a e e • ıı; 10 
Duhuliye 15 " " " " 250 

\ 

kuruş 
kuruştur . 

Telefon Ası i 
--------------~10~7~46-... __________________ ....._. 

Alma Komisyonu 
~ a ~ Evvela Viyanada iken Doktor· 
Çin lar Sendikasının taarruzuna uğra 

ıııi~ mış, Viyana mahkemesi huzuruna 

0 t' çıkmış, muhakeme neticesinde Kli· 
u · niğinin kapanmasına karar verilmiş 

- Peki, bu da sizin eczacılar 
müfettişini kabul etmemenize sebcb 

teşkil etmez. 
- Mevzlıl>anis olan ticari bir 

mü )tahzar olmadığı için kendilerim 
kabule mec )Ur değildim. 

Madde : '3 - Birinci maddede yazılı memleketlerle hususi takas ınev 1 

zuu olabilecek mallar yüzde 20 döviz payı mahfuz kalmak şartile iktisat 
vekilliğince tayin ve resmi g .. zete ile ilan olunur. 

Tüm. Satın 
Reisliğinden: 

1 
_ AJanada yeniden yaptırılacak olan 232.665 lira 20 kuruş kr~I 

b d il
. l h b' k"palı zarrla eksiltmeye konulmuştur. 

jçİ idi.. Şimdi de Lion Tıp fakültesi 

0 f~~ekanı İşe vaziyet etmi~tir .. Maznun 
pılı!l'•tham edildiği gibi evinde de bir 

araştırma yapılmış polisler meşhur 
aşıyı taşıyan bir çok ampulları mü 
aderc ederek talilıllinneye s vket· 
ıişlcrdir. Bu tahliller neticesinde 
erumların hakiki mahiyetleri mey· 
ana çıkacaktır. 

Doktor Bernayı en meşhur iki 
ft4 ıvukat müdafaa etmektedir. 

Doktorun bu ifadesirıi müteakip 1 

eczacılar (müfetti~i şahit sıfatiyle 1 
dinlenmiş ve serumları tetkike te. 
şebbüs ettikı, f .tkat Doktorun buna 
musaade etmediğini bildirmiştir. 

Maznunun avukat1a rı ise bu 
keşfin ortaya atılarak bütün dün 
yanın faydalanmasını istemektedir· 
ler. 

Henüz karar verilmiş dcğildır. 1 
İnsaııhğa hadim olmağa çalışan bu 

' fen ve ilim arlamına bakalım ne ce- ı 

Madde : 4 - 15 - 3 - 938 tarih ve 2 8273 1 k sayı ı ararna'llenın 

birinci maddesi mülgadır. 
Madde : 5 - Bu kararname neşri tarihinden muteberdir. 
Madde : 6 - Bu kararnamenin icrasına Maliye vekili memu d r ur. 

Maliye Vekaletinden : 
Türk parası kıymetini koru n1 hakkın iaki 12 Silyılı kara k . rnarneye e 

ve 5 - 5 -· 938 tarıh ve 2/8679 numaralı kararnameye ·· 1 2 . muzeyye 
2 - 5 - 939 tarıh ve 2111041 sayılı kararnamenin birinci dd · 
h"k" 1 · f'k ma esı .u um erıne tev ı an muvaredatıoa serbest döviz verdiğimiz memleketle· 
rın 

Mısır, Filistin, Suriye, Malta, Kıbrıs, olduğu ilan olunur, 

za verecekler. ! Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 12 sayıh 
-.....,,,__~-~~._......---------- kararnameye ek 5 I 5 I 938 tarih ve 2/8679 numaralı 

zlYO .. lık mahkemede Düktor bu keş 

0
yo ı nasıl yaptığını. bundan ne gibi 

u 
39 

pedC 

Deniz yolları 
bütçe ve kadrosu 

o 
~Llııa Umum müdurlüklere 
en. ' \'erilen hen iş sela hiyetler 
anı)c 
bir ti lstanbul : 19 (Telefonl:ı) - De 

_ 511 1izbank yerine kurulan Denizyolla-
1ıdc ı ve liman işletmeleri umum müdür 

bC erinin 1 Temmuz 939 tarihinden 31 · 
ııl (nayis 940 tarihine kadar olan 11 

rı ıylik bütçe ve karlroları tamamlan 
r ıııştır. .... 

, 1101ıı . . Eskiden müstakil bir Lütçesi olan 
ıstınye fabrika havuzlarıda bu büt 
,f'ye dahil edilmiştir' 

,,.. P Bütçedeki hiikümlere göre deniz 
roı''"' •ofları ve liman işletmeleri umum mü 

ı·· 1 . k d şıı ur eıı a rodaki memurları istedik 
eri yerlerde çalıştırmak selahiyetine 

rı, 111 naliktir. Almanyadarı gelecek yeni 
~c~ilere mürettebat zabitan tayin· 

R· erı .d.e umum müdürlük selahiyeti 
l·ı: p h ıl f a ılındedir. 
erıt D enizyolları umum müdürlüğünün . ll~·r 1 ayl~k bütçesi 6.779,565 lira t 

M11 ıJ nıarı ışlctmeleri umum müdürlüğü. 
pb0

, un yine 11 a>·lık büfçesi ise 
efil' A ,235,333 liradır Sah ·ıı d k .. k 1 
4 

, d. · ı er e ı ıs e e 
t-1~ e ıger tesisatın ı!lahı içın Deniz 
~' o il arı acentalarındak ·1 •1 ,,.. .;- • memur ı e 

1 $° enP.rler idaresi memurlaı 1 liman 
. be' slt·tmeleri umum müdürlüğü emriyle 

rif r' arcket edecekledir. 
oc ııı ~ lstanbul ' lzmir ve Trabzon li-
, .. ~ıı anlarının ıslahı ve eksik kısımla 
uy~' ltıın inşası İçin bir senelik bir pro· 
"'· ı rram hAzırlanmıştır. Bu inşaata 1 5 
" hı iyon lira arf edilecekt' ' ır. 

22.15 Konuşma 

Zl.30 Müzık (Ncşclı muzik) Pi.) 
n3 00 Son aırıns lıahcrlcr z· 1 ~ il ,,.., iliı 

hcılll tııhyılul, koınblyo nukuİ 
01 ıt!ôl (fıyat) 

23
.20 Muz.ık. (C .zhand) P J) 

23
.55 24 Y rınkı program 

Cenup Kutbu 
j kararnameye miizeyyel karardır. 

Madde : 1 - 5 5 939 tarihli ve 2/8679 .sayılı kararnamenin 

- Birinci sahifeden artan -

en ınuh1mini teşkil etmektedir. 
Bu hareket kutupların keşfi tari· 

hinde büyük bir hadise olacaktır. tfü 
çok vapur ve tan arelerden mürekkep 1 
olnn heyet Teşrinie\'Velin ilk günü ha 
tekele geçecel.:tir. Heyet asgari altı j 
ay kndar kutup ınıntcıkasında kalacak 
bu müddet zarf ındn ilk olarak amiral 
B~ır~ \'C Ells\Ortl~ tarafından keşfe· 1 
dılınış olan ycı lerın hnrita üzerine nak 

birinci maddesine aşağtdaki fıkra eklenmiştir. 
Bu maddede mevzubahs edilen memleketler Maliye vekaletince ilan 

olunur. 
Madde : 2 - Makur kararname sinin ikinci maddesine aşagv ıdak · f k . 

· ıA d"I . . l ı ra 
ı ave e ı mıştır. 

Amerika birleşik devletlerine satılan mal bedell('rinden m ·· ı h 1 
d 

.. . 1 d c h . M u c i\SSI 
ovız er e um urıy,• t er kez barıka:sına s ltılır v.:. b11nların da ay h 

sabı tutulur. rı e . 

Ma Jde : 3 - Bu karar neşri tarihinden m-.teberdir. 
Madde: 4 - Bu kararın icrasına Maliye memurdur. 

''. .. mesel~siyle meşgul olunacaktır çün 

1
~,....---------

ku amerıkn bıı toprak.lnrı nrtık ken- DÜNYANIN EN GÜZEL ÇİFTİ, !:iANATIN E.N EŞSiZ 
di arazisi ıne) anıııda saymaktadır. 

Birçok kayalar ile dolu olan kutup Dans kral VE 

mınıakasınııı sahası 11 milyon kilo· F red Astai re ve 

YII.017.LARI 
Kraliçesi 

Ginger Rogers 
metre mıııııbbaıd•r. Bu geniş buz mın 
lakası esas"n nazari olıırak birçok de 
vletlere aittir. İngiltere, Noryeç, F'ran 
sa bu meyandadır ancak henüz 3 mil 
yon küsür kilometre murabbaı nrazi 
bo.şlur Aınerikada buraları keşfederek 
mılkiyeline geçirecektir. 

lstanbulda kuru
lacak fuar 

İzoıir mahafilinde nasıl 
karşılandı 

lstanbul : 19 - lstanbulda bir 
"Enternasyonal Fuar .. kurulması ih· ' 
timali, her sene İzmir "Enternasyo 
nal Fuarı., nı kuranlar arasında 'en· 
dişe uyandırmıştır. 

lzmir Şehir Meclisinde de mevzu 
balısolan bu mesele etrafında azadan 1 
Haydar Aryol demiştir ki: 

- İstanbul İçin tecrübe edilmiş 
ve edilmemiş bir çok mevzuları süs
lemek, hareketlendirmek imkanı var 
dır. Uöylc [apaçJk bi ufuk dururken 
lzmir şehrinin hayat ve refah kay 
nağına el uzatmak ıı;aLctli bir hareket 
olamaı. Devlet istanbula hususi bir 
ehemmiyet veımektcdır. lmaıı için 

BU AKŞAM 

Yazlık Sineınada 
liöreceğiniz 

Goz kamaştırıcı bir Dekorasyan ve Lük:; içerisinde cereyan 
eden, Musiki, Aşk ve Binbir Çılgınlıklar Fılmi . -· ~Uçan Valslar ı 
~--~----~~~--~---• 

En son ve en mükemmel Şaheserlcrinde 
Size çok :evkli ve baş döndürücü iki saat geçirteceklcrdir 

Goz ve kulaklar için bedii bir ziyafet teşkil 
edecek olrın nefı.s bir film 

DİKKAT as e .. 
Liitfen Masaların Evvelden tutulması 

Rica Olunur . . . 
10769 

geniş bir pragram hazırlanmıştır. Ta. 
rihlerin sine.sinde yaşattığı şaheser· 
letlc h<"r uman bir turist şehri olan 
lstanbula mukabil lzmirin biricık ha 
r et ve İlesi olan fuarına lstanbul 
Valr!>i bilmem neden göz koydu? 

lznıır cııtcrııa .. yonal fuarı, son se· 

nelerin modası olan taklitcilık sal· 
gmrndan korunacak kacfar genişle· 

ınış, güzelleşmiş ve büyüklcrımiıin 

alaka ve takdirini kazanmış bir mü· 
esscs:dır. lzm~rin sinesinde doğan 
bu mııesseıeyı lımire bırakın ve 
ba~ka sahalarda çalışın,, 

e e ı ıasta ane ınası ,,. . 
2 

_ Ek .
1 

Ad nada Tümen Gıırargahmrla S ~tın alma kornısyo 
sı tme a d · d'I 

' nunda 30 
6

_
939 

cuma günü saat 16 da yapılacağın an tayın c ı en sa. 
' tt b' I t kl"f ınektuplarını komisyon riyasetine vcrmelerı. 

a an ır saat evve e ı 

1 

şarttır. 

3 - Muvakkat teminatı 12882 .liradır. 
4 1 

. k "f plan ve "artnamesiııı görmek isteyenler Ankarn, 
- nşaata aıt eşı y • • Ad 

I t b 1 1 
. l'kl 'ı Satın Alına Komisyonları Rıyasctıncle ve ı a 

s an u cvazım amıı ı er 
na da Tümen Satın Alma komi1yonlarında görebiliricr. . . 

5 - istekliler 2490 sayılı kanunun 1,2,3 iincü ınaddclerın~ckı evsafı 
haiz olduklarına dair lüzumlu olan vesaiki ihaleden evvel komısyona go • 

termek mecburiyetindedir. l 0- 15- 20 - 25 

yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
/\ (]il il,,,,,,, f' o: JlltıHO 

_ Diinden artan 

Cetvel : 2 
. I . teknik on;arıııa takınılaıı leçhızatı 

Hava gazı ış crı 
işlrri tckrıık onarınıt lakımlaı ıııın 

Aşağ11lnki lislt" hava gazı 
İçin bir rehber teşkil eder. 

ADED 

2 Kazma 
') ... Kürek . 

ı ,5 m. boyunda ıııanıvela denıırı 
Boru anahtarı 
Boru kıskacı 

leçh11.11tı 

2 
2 
2 
2 B u keskisi 1 1 1 l or f ht ı f ııurn:ırada çckırdrk eıt c >rıa >er 

T k a ta mu c 1 
r 

a ım P.. ..' tk"hı 01 ılıtclıf demır nı ti kap uı;laı ıle bırlıkte 
1 
1 
5 

T k 1 goğus ına " • a ın 
1 

ak inesi ınuhtelıf klıwuz ıı~ laııle l>ıı lıkte 
Takım k avuı m ' 
Kilo külçe kurşun 

l Kurşun tavası 

1 Gaz ocağı 

1 Kaynak lambası 
2 Oksijen tüpii 
2 Kilo üstüpü 
5 Kilo salmastra 
1 K lo keten kıtık 

1 b ıula,., tıkamak ıçm mantar 1 p3 
30 Pat ıyan o 

2 Çekiç . 
3 Köşe ve drstere eğesı 

3 Demir desteresi . . . . 

3 Petrol, benzin ve ıspırto ıbı ığı 
1 _ Boru, bilezik, nıtıblclıf manşon vı· rlıg,.ı şclı<' kr tcı:.ı ı:ılıııa lu 

zumlu malzemeden; bütiin tesi:ıatın yüzde ıki:-ıı nislırtırıd"kı ıuıkd 1111 ıııu 
esscse ınnğazalarınc!a dt:p'> cdılmiş ollcaktır. 
. . 2 - Dahili t ·sisat ve makine dairesi için mi.İl'SS<'scnın at<jly<"sır d('n 

ıstıfade edilir. 

Var) 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 
--KILÖFIATI---o-------

Satılan Mikdar 
Kilo 

En az ı En çok 
K. S. K. S. 

CiNSi 

Koza 1 
-Piyasa parlatı •-- - 36,75-------

Piya<a ıem;~_::__. j~~~---

Kıevland 35 1 

YAPAGI 
-~i?.'a~-z _____ __. ___ __,__ ___ , _______ , -------------

- çt61T 

-------- ----1---- ------
y erli "Yemlik,. ı 

"Tohumlu~- 4,50 5,50 

HUBUBAT ----- -------1 3.50 1 
ı --3~ 

Hıı~rlay Kı hrıs ---·----3 42 Yerli .. -------.. - Mcntnne 
Arpa 
Faımly:ı 

,_ 3,50 
- ----... __ _ 

3.67 

Yulaf ------- 3.37-
_, ___ _ 

Uehc°Ç -------------
Kuş yemi ____ _..__ 

Keten tohıımn -- --------Mercimek 
- _, __ 

Susam ~ı-

UN 
Dö~t yıldı7. Salih --~--- _ --------
iiç .. .. 
Dört yıldıı. Doğruluk 

_,,,..-~----=------·~--- -üç .. 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 

--ı-------üç .. 1 

Simit .. ·:.;,;_----~..!:..~~--...-!------------_.... __________ , 
Liverpol Telgrafları 

19 I 6 / 1938 
1 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

------------'~~n~e_.;;;....;Mnt~ ---------------~-----
Haıır ı 5 8l _::.l.i:.'.!rt..!..ı ---.,---~--ı ---------- --

5
- -

12 
lfayişmark - - --

Vadeli 1. f" (F ) - -- - rank ransı~ 3 35 
Vadeli il_. ----- - 4- 76 Sterlin (İngiliz ) --S 93 

~ind hazır 4 ı® - DO'i8r (Amerika) _ 126 j 61 
Ncvyork 9 27 Frank ( is;icr:eT 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 /\ğustos, 1 Eylul, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

1 
5 
8 

16 
60 
65 

250 

435 

Adet 

.. 

.. 
.. 
.. 
" 
.. 

iKRAMiYELER: 

2000 
1000 

500 
350 
100 
50 
25 

Liralık 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
" 

2.000 
.5.000 
4000 
4.000 
6.000 
4.750 
6.250 

32000 

Lira 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz 10661 

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

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun miid 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· ı 
fal ecza hanesi karşısında bcrgün sabahlt;yin saat t 2- 8, öğleden sonra 

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

------------------------------------------------ ---
_ Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

121-156 1.0116 Numara: 200 

Seyhan defterdarlığından 
Türk parası kıymetini koruma hakkındaki 
12 numarah kararnameye ek karar 

• 
8 pozu da 
böyle gOzel 

· Madde : 1- Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli maddelerin hur 
da ve masnu halde de memleket dışına çıkarılması memnudur (kıymetli 
madenlerden maksat : platin. altın ve gümüştür.) 

Madde : 2- Yo~cuların şahsi zinet olarak daima taşıdıkları kıymetli 
m~denlerden mamul eşya birinci madde hükmünden müstesnadır. 

Şahsi zinet olarak daima taşınması mümkün olan kıymetli madenler 
den mamul eşyadan memltket dışına fazla çıkmamk 'sureti le kıymetli ma 
den kaçakçılığı yaptıkları alakadar makam ve memurlara tahriren ihbar 
edilen yolcuların gümrük kapılarında üzerleı inde araştırma yapılır. 

Bu yolcuların beraberlerinde memleket dışına çıkarmak istedikleri kıy 
metli madenlerden mamul zinet eşyası içtimai mevkileıine nazaran fazla 
bulunduğu takdirde fazl ısının ihr ıcın ı mÜs3ade edilemiyeeeği gibi yapılan 
tahkikat netic~sinde kaçakcılık kası ti eri tahakkuk eJerse haklarında taki· 
bat icra edilir. ,,,. 

~ ; ~~ 
mevsimde, , her hava·da, .',;r -';." 

Madde : 3 - 30161930 t.ırihli ve t 715 sayılı kanun hükümlerine gö 
re yapılacak muam~leler bu karar hiikmiindeıı miistesnadır. 

Madde: 4 - 14111938 tarihli ve 218030 sayilı k.ırarn;1ıne hüklim 
lcti miilgadır. 

Madde: 5- Bu k;ırar ıwsri tMi~inden mutcherdir. 
M.1dde : 6 - Bu brMın icrac;ına Maliye vekili memurdur. lu767 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN fDJ\RESINDE 

Çifte han 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

1 
Radyo aktüvitesi bütün dünya K 1plıcalarından 

Yüksek zengin bi:- tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Höbrek, Mesane :aşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 

Her 

' · ~ her saatta, her yerde 

"KODAK VERl.KRO.M" 28° filmine 
DAİMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 
fl • 

pozdan~ daıma 8 

' 
Güzel, net ve detaylı resim 

DAHA iDARELIDiR 
,J I ' ..... . 

~ .. ..... : 
Kopyalarınız için: < • • " • 

Daima güze1, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz . 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya ı 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beroilu, lstanbul 

Hepsi de gazel 

• 

, 
1 

( 

• 
~~~~~~_,,:ı 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız ı Sicil ilanı \,.ı-B-1 -d. -b---~ Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

1 
1 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 

yatak ücreti 

Umumi banyo 
·-

10631 

Seyhan Vilayeti Se
ferberlik müdürlüğün

den: 
Vilayet Saforbetlik Bürosu için 

beheri beş sahife tutarında 1000 
adet risale tabettirilecektir. Bir ıi · 
salenin hedeli muhammeni 7,5 ku· 
ruştıır. Örneği Seferberlik Müdür· 
lüğündedir. 

Sözü geçen risaleler açık eksilt 
me yolu ile tabettirileceğinden is
teklilerin 939 senesi Haziranının 29 

1
\ 

uncu Rerşembe günü saat 10 da 
Vilayt t Daimi Encümenine müra· 
caatlaı. 11 - 15 - 20 10737 

Hizmetçi aranıyor 

Buz dolapları 
F cnnin son tekamül eseri olan 

soiuk h a v a buz dolaplarını 

Hüseyin Resmi 
T e c i m evinde bulabilirsiniz . 
Fiat ehvrn,şerait müsaittir.Telefon 
ve elektrik malzemeleri b~lunur 

' 
lesisat yaptırılır . 10763 

2-6 g. a. 

Elektrik evi 
Her türlü Elektrik ve makine 

tesisatı, Elektrik malzemesi, Radyo 

Evde çalışmak liıcre Lir hiz 
metçi kadın aranmaktadır . İste 
yenler idarehanemize müracaat 1 

ve Elektrik aletleri tamiratı Tungs 
ram Ampulleri, Ganz fabrikası ma 
nıulatı Adana Acentalığı. 

etsinler . C. 
1 

Eski Orozdibak karşısı No ::85 
lu736 4 

Adar.a Ticaret ve Sanayi e e ıye U,.. 
Odasından: 

Sicilli ticaretin 61 numarasında 
,! kayıtlı Milli Mensucat fabrikası me 
1 mur ve İşçileri mahdut mesuliyetli 

kooperatif rşirketi, kooperatif he. 
yeti umumiyesinin iktisat Vekale· 
tini temsilen vilayet huku';.: işleri 

müdürü Ali Rıza Ulusnıan'ın mü· 
rakiplitinde yaptığı fevkalade top 
lantıda kooperatifin tamamen tas 
fiy~sine karar vermiş ve bugün de 
tasfiye muamelesi tamamlanmış ol· 
duğu bildirilmiş bulunduğundan 
keyfi~1et Ticaret kan munun 42 inci 
maddesi mucibince ilan olunur. 

ı . 

10768 

Seyhan Kültür Direktör· 
lüğünden: 

İlkokullar için satın alınacak olan 
beher tonu 32 lira muhammen be 
delli 12 ton kok kömürü ile kilosu 
4 kuruş muhammen bedeli ; ( 4000) 
kilo mangal kömürünün ve kilo~u 
( 1 ,5 ) kuruşu muhammen bedelli 
( 15000 ) kilo sobalık çam odunu 
nun 29-6-1939 perşembe günü 
saat 11 de ihalesi yapılmak üzere 

Belediye buzunun behtr 
su her yer de ve her bayide 

5 kuruşa ve beher kalıbı da 2 
ruşa satılmaktadır. Bu fiatl'~ 
la satmak isteyen buz bayilet'., 
kında takibatta bulunulmak 
en yakın Belediye zabıtası11' j 
racaat etmeleriııi sayın halkl'ıı 
menfaatleri icabından oldur"' 
kere daha ilan ederim. tJİ 

Buz müte'iJ 
cuM.A 

____ 1_1~_2u~~-----~-1 

--------~ YENi MOSTE'CIR IDAflı 

"e 
Yepyeni Tesisat ı~ 
mükemınel ko11fof 

~tanbul o~ 
Müşterilerini 111eı11" .. e" edecek her türlU 

haizdir. ,,. 
··sttC 

Yeni 11111 ıtl . 1'1lt 
Hilnıı 
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