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cevabını 
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Moskovaya 
dün verdi 
t<®kDüfü: . 

l Avam kamarasında 
Askeri mükellefiyet kanu
nu ekseriyetle kabul edildi 

ASKERLIOE HAZIRLIK PROJESi 
DE MÜZAKERE , KABUL EDiLDi Bütün 

karşı büyük 
Lehistan Bay Beke 

itimat besliyor 

8. POTEMKİN VARŞOVADA 

Sovyetler, kendi Şark hudutla
rındaki devletleri tek başına garanti 
eder ve eğer bu garanti neticesinde 

Sovyet Rusya bir harbe girişmek 
mecburiyetinde kalırsa İngiltere Sov
yetlere yardım edecektir 

Varşova : 9 (Radyo) :-: Sov-
. uavını Potem· 

yeller hariciye komıser m . 
kin Varşovada beklenmektedı~ .. 

vaya bir Sovyel büyük elçisi gönder
Eesinin, bugünkü vaziyet çerçevesi 
dnhillnde büyük bir ehemmiyeti hai7. 
olduğu merkezindedir. 

Potemkin ile Polonya harıcıt ~a· 
zın Bay Bek arasında konuşma ar . 

Moskova ; 9 a. a. - lngiltere 
Büyük Elçisi bugün saat 16 da Mo 1 
lotofu ziyaret ederek Sovyetlerin j 
mukabil tekliflerine lngiliz cevabını I 

tevdi etmiştir. lngiliz cevabı şu iki \ 
noktayı ihtiva etmektedir: 

tai nazarlarını Sovyet hükumetine 
bildirmiştir. Bu siyasi noktai nazar 
teatileri yapılırken, bu sorulan su· 
allere aleni cevaplar vermekliğimin 
doğru olmıyacağını mebuslar peka
ll takdir ederler,. 

lacak tır. . ı. üıe· 
- t delegesinı karşılama" 

13elgrad: 9 (a a.) - Politika ga. 
zetesinin Varşova muhabirinden gel 
miş olan bir mektubunda şöyle de
nilmektedir. 

KAMUT AYDAKİ ! 
MÜZAKERELER 

1 - Sovyetler Birliği kendi şark 

1 
hudutlarındaki devletleri tek başına 
garanti edecektir. , 

Silah altına çrığrılan bir /ugı lız genci 
i~inde 18 kilu kum bulunanBir torbayı 

takarak bir proje lıa:.ırlam vor 

Türk-Alman kre
di anlaşması 

Millet Meclisi ~ Büyük 
anlaşmayı kabul etti 

---------------------------: 
·aonolar yUzd• b•• faize 
tabi tu tul acak, USO mllyon 

mark aiti eylik takalllerle L aenad• lldanacakUr. ı 

Ankarı : 9 ( Hususi muhabiri-
mizden ) - Büyük Millet Meclisinin 
son toplantısında Türkiye ile Alman· 
ya arasında 16 ikinci Kanun 939 ta
rihinde Berlinde imıalanan kredi an
laşmasının müıakeresine başlandı • 
Söı alan Tıcaret Vekilimiı B. Cezmi 
Erçin anlaşma hakkında şu beyanatta 
bulundu : 

Anıa,manın ••••ları 

" - Muhterem arkadaşlar : 
Yüksek huzuruuuza takdim edil

miş bulunan 150 milyon marklık 
kredi anlaşması, Alman fırmalarından 
kredi ile mübayaatta bulunmak se
lflhiyetimız esas itibarıyle mahfuı 
kalmak şartiyle bi7.e mevcut muka
vele şartlarına nazaran vade ' faiz 
ve tedıye bakımlarından daha müsait 
eraitle Almanyadan mübayaatla bu· 

lunmak imkanlarını bahşedecektir . 
Açıldn kred den istifade yolu şöyle 
olacaktır: 

Türkiye hükumetinin Almanyaya 
vermek arzu ettiğ'i siparişlere müte· 
allik tediyatın icrası için Reich Ban· 
kın sanayi kredileriyle meşgul olmak 
üzere vücude getirdiği ( Gold Skont· 
bank ) neıdiııde 150 milyon marklık 
bir kredi açılacaktır. fürkiye de usul 
ve mevzuatı dairesind.: hükumetçe 
A'man firma:arına yapılacak sipariş· 
lerin bed~li Almanyada krediyi açan 
( Gold Skontbank ) tarafından Al
man firmalarına peşin olMak öde· 
necek ve buna mukabil Türkiye hü· 
kumeti de, banka tarafından firma
lara yapılacak tediyata tekabül eden 
miktarlarda Reichmark üzerinden 
tanzim edilmiş hazine bonolarını ban
kaya tevdi edecektir . Bu bonolar 
banka tarafından tediyatın lazimülicra 
oldu tarihlerden itibaren '/• 5 faize 
tabi tutulacaktır • 

Bankaya borçlanılan mebaliğ 6 
aylık taksitlerle on senede ödene 
c
1
c:_ktir, Taksitler Türk parası olarak 
lltk" c ıye ile Almanya arasında mev· r:t ticari tediyelere müteallik anlaş

B a rnucibincc Cümhuriyel Merkez 
bankasındaki Almanya ~liring hesa
k•na Yatırılacaktır. Bu suretle Tür-
ıye hüküıncti borçtnn ibra edilmiş 

- Gerisi ikinci sabif~de .,_ 

2 - Eğer bu garanti netice· 
sinde Sovyet Rusya bir harbe gi
rişmek mecburiyetinde kalırsa ln
gilt0ere Sovyetlere yardım :edecek· 
tir. 

lngiltere Büyük elçisi' Litvino· 
fun istifasının Sovyet harici siya· 
setinde bir değişikliği tazammun 
edip stmediğini de öğrenmiye çalı
şacaktır . 

Çemberlayn, işçi mebusu Hen· 
dersenun diğer bir sualine cevap 
vererek lngilterenin hedefi Rusya 
ile en kati teşriki mesaiyi elde et
mek oldu~unu bildirmiştir. 

l.ondra: 9 (a.a.) - Avam kama
rası amele partisinin tadil teklifini 
reddederek 145 reye kaşı 387 reyle 
ikinci oknnuşunda askeri mükellefiyet 
kanununu kabul ctmıştir. 

Londra: 9 (a.a.) - Avam kama
rası mecburi askerliğ'e hazırlık kanu
nuua mülhak projeyi 65 muhalif reyt' 
karşı 109 reyle tasvip etmiştir. 

Londra mahflllerlnln mUtaleası 

Londra: 9 a . a . - Royter a
jansı bildiriyor : 

B. Lltvlnol'un latllaeı Sovyet 
poUtlkaeını dejlftlrmlyecek 

Londra; 9 a. a. - Öğrenildi
ğine göre Sovyetler Birliği sefiri 
Maiski bugün lnğiltere hükumetine 
Litvinofun istifasının Sovyetler Bir
liğinin siyasetinde hiç bir değişiklik 
husule getlrmiyeceOini bildirmiştir· 

Moskovadaki Jngiliz büyük el
çisinin bugün öğleden sonra Moto
fu ziyaret ederek lngiliz tekliflerini 
tevdi elmiş olması' Litvinofun çe· 
kilmesiyle Sovyet harici siyasetinin 

lngili:: iş miisteşarlığı 

Loudra : 9 (a.a.) - F.w. Legg'd 

iş. n~ıareti müsteşarlığına tayin edil
mıştır • 

değişmiyeceğ ine dair lngiliz makam
larının memnuniyet ~verici teminat 
almış olduğunu ve lngiliz teklifteri-

r , ......................... ........ ... 
ı Gafenko'nunu l 
• • 

Moskovadaki lngiltere sefirinin Mo. 
lotof ile yapacaaı mülAkat netice-

nin karşılıklı bir anlaşmaya esas 
teşkil edeceği ümidinde bulundu- ~ ziyareti hazira ! 

• • ğunu gösterir, A 

! na mı kalıyor? ! sinde S ovyet harici siyasetinin ka 
tiyetle taayyün etmesi ve siyasi 
mahfillerde hissedilen endişenin 
bu suretle tamamile zail olması 

beklenmektedir. 

Avam kam•rasınd• 

Londra; 9 a. a . - Avam ka
marasında müteaddıt suallere ce· 
vap veren Çernberlan demiştir ki: 

lngitiz cevabı hakiki bir ittifakı 
tazammun eden Rus tekliflerini ka· 
bul etmemekle beraber. Sovyeller 
birliğinin şark ve cenup hudutları 

kamşularına bir tecavüz takd irinde 
karşılıklı teşriki mesai esasına isti· 
nat etmektedir. 

• ! 
• • • • 
i BUkr•• : 9, a . a. - Ra. ! 
i dor •Janaı bildiriyor : ! 
i TUrk hUkQmetl ile mu- ! 
i tabakat hallnde, e. Oafen- ! 
! ko'nun Ankara seyahatınan ! 
! haziran ayanın son onbe, ! 
! gUnU zarfmda vukua gel- ı 
! meel teeblt olunmu,tur. i 

Şurası ehemmiyetle ka;dedili
liyor ki, bu anahtarlar dahilinde ak-

' ' lng i ite re hükumeti Mos · 
kovadaki elçisi vastasiyle yeni nok· 

dolunacak bir anlaşma, siyasi bir 
çenber siyaseti suretinde tefsir e
dilemez. 

• • :-. ... ....... ~ ....... ~ t ..................... -, 

TEBESSÜM EDiNİZ ! 
HAYAT DA SiZE TEBESSÜM EDECEKTiR 

ı--N E V Z A D 

T ebessUnı ne kadar gUç bir şeydir~ ,cbebi de, her 
halde saadet işareti oluşudur. 

Binbir ihtiyaç, binbir tatmin edilmemi~ ihtiyaç ve ya· 
rının korkunç mUphemi_veti içinde yaşa.Yan bustınku insan 
elbette bedbahttır. \' e bunun içindir ki, tebe sUm gllç bir 

sanat halini almıştır. 
İnsanın maddi ve manevi uzviyetinin butun faali"etini 

saadet denilen şeyi araştırmağa. matuftur. Saadet, İnsanın 
biricik idealidir. Bu idealin ferd saadetinden baslavarak J • 

ınillct saadeti , insanlık saadeti gibi gittikçe ulviyete, asa
lete doğru çıkan bir derecesi vardır. Fakat bu ehramın 
kaidesini ferdin saadeti teşkil edcc·. 

Sa.adet nedir? Şimdiye kadar tam bir tarif bulunamamıştır. 
Denilebilir ki, dunyada ne kadar insan varsa o k.ad:ır da 
saadet tarifi vardır. Yalnız muhakkak olan bir sev varsa• l ~ ' 1 

tcbessUmUn saadet i~areti olmasıdır. 
O halde saadete, birbirine ulanmış tebessUmlerdir. 

Diyebiliriz. Ve bun un içindir ki tebessUm gUç bir sanat

tır. 

Fakat bu sanat ne kadar gUç olursa olsun uzun ve 
deYamlı bir ekıersizlc onu elde etmek imkanı daima mev• 
cuttur. Bu mevzua dair bir Fransız mecmuasında gördu
ğUm şu satırları naklediyorum. Bu satırları belki bir fan
tazi~tin hoş bir kalem eseri olarak görUr ve ala~·la kar§ı

larsınız. Fakat aldanırsınız. Bunlar, filhakika, basit, kuçuk 
tavsiyelerden ibarettil' . Yalnız unutmamahyız ki, hayatta 
ekseriya buyulr. muvaffakiyetlerin anaht:ı.rları bö\'lc chem
miyetsi'I:, hasit tcdbirleı-dir: 

« Dunyn yUzme ~ampiyonu bir kaılın, geçen gUn .vaz· 
dığı bir makalede nasıl antrenman yaph{;'lnı anlnlıyordu. 
Bu sporcu. genç kadının anlattıgına göre. ~ uzcrkcn tcbes
:;Um ctme~c bnşladı~ı gUDden itibaren yl.lr.mc tarzında bu
yuk bir <fc~işiklik meydana t;elmiş \ 'C bunu bUyUk muvaf· 

O 0 V E N 

faki.,·etler takip etmi~tir. Scbehini "ine kcn r · l '-' k b . . ~ l ısı an alıyor: 
- ı Uzer en te e:.sUm cltığım :ı:nman anla l k" 

d 
( ım ı vU 

cu um takallUs edemiyor. Ve kendimde bU\'Uk b" ' 
h

. d" ~ ır suples 
ısse ıyorum. > 

YUzerken tebcssUm etmek, Lan\ od:ı. .;aı·k ·· ı k 
v ' , 1 S O\" t!ll'C 

çalışırktn ıslık çalmak .• l .. te herkese tavsi,··· d"l~l .t . k, • · • ~ e 1 e >ı ece 
ve herke~in yapllbilcccgi bu kuçuk fak:ı.t tesirleri çok dc-
rın olaıı saadet ve sinirleri se\·~etmc sırları .. 

Şunu daima kendi kendinize tekrar ediniz : 

- Sinirli, kızgın ve isteıniycrck yapacağını hiç bir 
iş mukemmel olamaz ! 

Ne olursa, olsun ha~ alın bUtlln hadiı;clcrini t.cbcssllmle 
karşılamağa alışınız. Bize irade ve enerji ifaJc c:;i olara k 
tanıtılan kaş çntkınlığı hiç bir zaman i.yi bir i şaret değil

dir. 
Bir tecrutc : 
Kaşlarınızı çatarak ctrafınızn bakınız! D erhal butun 

eş.yayı. tabiatı hafif bir bulanıklık içinde görllrsUııUz. 
\' e derhal kendinizi sertleşmi~ hissedersiniz. 

Bir de tebes~Um ederek ayni tecrUbeyi yapınız. OUn· 
ynnuı hcman ba,ka bir renk aldıgım fark f"decekc;iniz. Oi· 
mağ101zda bir nçılma., ve gözlerinizden içinize dosı-u bir 
ferahlık , bir neşenin girdiğini duyarsınız. 

Sabahleyin yataktıı gözlerinizi açar açınaz tebcsslJın 
ctmeğe çalışınız. Ve buna ev<lcn çı kınca) n kadar devam 
cdini:.:. ;\\uvaffak olduğunuz fokdirdc, o ı;un, işlcı·inizin nu 
kadar i.y i gittiğini, ne kadar kolaylıkla ve ınu\'affakiyctlc 
çalı~hğanı zı göı•cccksiniz. 

1 latta uyurken de gözlerinizi tcbcs,.umle kapamnJta 
çalı,ınız. Bu, ize rahat hir u,yku temin ~ttiği sibi ertesi 
sabahın neşesini de hazırlayacak tır. ~ 

Tcbes Um ediniz; ! ha.) at da size tcbcssUm edecektir. 

:::,ovye f. Leh 
re Rusyanın Varşovad~ .şe ın 
Rumen hudundan gitmıştır .. . B S \ 

~eni Sovyet büyük elçısı · 'a-
d varşovaya gel

ronov'un pek yakın a 
mesi beklenmektedir- . 

Aynı ecnebi mahfcllerın fikrince 
.1 lan temasla-

Moskovas Varşova 1 e 0 
' dadır. ve bu 

rını sıklaştırmak arzusun k 
· d )arınca da ço arzu polonya ıımam ar 

iyi karşılanmaktadır. d 
Varşova : 9 (a.a.) - Varş?vkaanaa-

k" mumı -ecnebi mahfellerde 1 u 1 
at bir buçuk senedenbari buraya ya -
nız bir maslahatgüzar bulundu~ hal· 
de A. Molof'un ilk iş olarak Varşo· 

Polonya milletinin B. Beck.m 
hattı hareketini kayi ve şartsız ola
rak tasvip etmekte olduğu münaka. 
şe götürmez bir hakikattir. milletin 
bu babda ittifak halinde olduğu' a
şikardır. B. Beck, son nutkundan 
sonra bütün Polonya milletin daha 
ziyade mergubu olmuş ve tevccühü 
nü kazanmıştır. şereşine yapılan bir 
çok tezahürler, bu hususu isbat et· 
mcktcdir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

1------------M--:E-S=-=E~L:--:E~L-;-:ER~;--I-, Ş EH 1 R 

VAKIFLAR 
BOYDK 

• 
1 ARESiNiN 
iNŞAATI 

PRO JELERlN BiR KISMI GELDİ 
AiLEYi BARINDIRACAK APARTMANLAR 

KIRK KADAR E BiNASI BİR MEMURLAR GAZiNOSU , 
EVKAF 1DARINDA DA BiR KASAPLAR VE SEBZE HALf 
KALE KAPlS 

-~-----

Orozdibak arsasına büyük Bir 
ticarethaneler binası da kurulacak 

.. . r Hnol yakında şehrimize geliyor 
Mutehassıs mıma 

Adana Vakıflar idaresi büyük bir 
. · bulunuyor. 

inşa faaliyetine gırmış k · 

Evkaf idaresi bu arsaya muazzam bir 
ticarethaneler binası yaatıracaktı r. in-

- Gerisi üçüncü sahifede-
Evkaf idaresı şehirde aile. mets eb~ı 

1 r tıcare ı- --~--~~----------~----
olmak üzere apartmana ' 

k laştırmıştır. nalan yapmayı arar 
ı 450 metre mu-

Maliyeden a ınan b" 
4 apartman ır 

rabbaı bir arsaya . ~: apı-

d-kk. b" de vakıflar ıdare. ı y • 
u an, ır ile meskenı 

lacaklır. Bu apartumanl~r 8 

· ı ktır olarak kiraya ven ece 1 • ·k· ·er kallı 
K 1 k Partman ar ı ·~ uru aca a . . d 1 olmak 

olacak, 3 , 4 ve ıkışer o ; ~re bulu-
üzere her katta üçer kaı b 
nacaktır. Her dairede muHa . 'e an-
yo tesisatı olacalodır. . d 

k ulacak idare bınası a 
Ayrıca ur d Bunun al-

6 odalı ve bir salonlu ur. k b' d ürek ·ep ır 
tında 10 ticarethane _e~ m belediyeden 
k b binalar ıçın 
ısım u if ve ş:ı.rtname 

ruhsat alınmışrır. Keş . 
• • 11 d"lmek uzeredır. 
ışlerı de ha e 1 M'"d- ı ·· l'rii Ada-

fi Umum u ur uli-' 
Yakı ar . . 1 emmiyelle 

nadaki imar ışlenyle he 
1 Vakıf-

! kt dır Bil assa 
alakadar om~ _a _ · a Fahreddin Ki· 
lar Umum Mudu:U B y mesgt.ıl bulun· 
per bu işlerle bı7.zat "' 
maktadır. . . binaen umum mü-

Ehemmıyetıne - - ı - rr -. . Vakıflar mudur uı>une 
dürlük şehrı~ıı lemanlardan Osman 
genç değcb~ ı ~ evvel tayin etmişti. 
Akyalçın'ı ır yı B H 1 

d 
-tehassıs mimar ay uo 

Yakın a mu -d b t . . gelerek ctu tere aşı-
da şchrımızc 
yacaktır. . k 

Evkaf idaresi yenı kurulaca · ev-
kaf binası altına bir de memurin ga
zinosu yaptırmağı düşünmektedir. 

Orozdilıak arsasını C. H. P. ily· 1 

önku rulundan 15,000 liraya satın alan 

Karadenizde 
iki şilep çarpışdı 

bit vapur karaya oturdu 
lııtanbul: 9 (Telefonla) - Dün 

deniz ticaret müdürlüğüne gelen ma 
IUmata göre, karadenizde bir Türk 
şilepile bir ltalyan şilepi arasında 
korkun.; bir musadere olmuştur. 

Hüseyin Sohdirike ait istikbal 
isimli Türk bayrağını taşıyan şilep 
köınür almak üzere nöbette bulun· 
duğu Ereğl iden Çaml ıya giderken 
açıkta limanaegirmek üzere olan ltal· 
yan bandıralı şitta Berğama şipile 
karşılaşmıştır. 

Birbirine pek yakın vaziyette 
olan şileplerden "Sitta bergama" 
" lstikb.:.I,, in sancak tarafına doğru 
oldukça sür'etla düşmüş ve "istikbal 

ltalyan şilepi önünde kaçamıyarak 
sancak taraf ın<laki 3 rıumaralı am 
bar üzer'nden yara almıştır. 

Bir Alman vapuru da oturdu 

Alman bandıralı Mitalmer pel · 
rol gemisi, Marmaracia, Şarköy ci· 
varında karaya oturmuştur. geminin 
vaziyeti hakkında dün akşam geç 
vakte kadar malumat alınmamıştır· 



UZAK ŞARK MEKTUBU 1 -ı 
POLITK MESELELER 

Vaziyette 
sükunet JAPON KILICI ,, ... ıiııiıilııı ______________ ............................................. ,, 
var mı? 

iki yüzlü ve ustura kadar keskin olan bu silahlar, 
Avrupa lıların keşfetmeğe muvaffak olamadıkları 

mahir bir usulle yapılmak tadır 

Japonyada. mabedlerin en esra-
1 rengizi olan Şinto mabedinde bir 

mihrab ve bu mihrabın üstünde bir 
ayna ile bir kılıc vardır . Ayna, ko· 
casının gölgesinden ibaret telakki 
edilen kadının sembolüdür. Kılıc er· 
kek timsalidir ve Samura' yı temsil 
eder. 

iki bin seneyi mütecaviz bir za· 
mandanberi Japon asilzadesi, bu kı 
lıc aıı'anesine lıağlı kalmıştır. 

Bugün yirminci asrın bütün te
rakkil erini benimsemiş olan Japon 
erkeğinin evinde, mutlaka ecrlad ya 
diğarı böyle bir kılıc ve ü~erinde 
kendi markası işlenmiş beyaz bir ki 
mono vardır. 

Japon kılıclarının kendileri nasıl 
mukaddes ve efsanevi bir mana ve 
mahiyettaşırsa , yapılışları da öylece 
efsanevidir. Herkesin son derece hür 
met ettiği, Tojısi denilen birkaç si· 
lah ustasından başka hiç kimse bu 
kılıcların yapılışındaki sırra vakıf de 1 
ğildir. 

iki yüzlü ve ustura kadar keskin 
olan Japon kılıcları, şimdiye kadar J 

Avrupalıların keşfetmeğe muvaffak 
olmadıkları bir usulle birbirine ya· 
pıştırılnıış iki çelik parçasından 

müteş e kkildir, Kılıncın çeliği, ilk 
suyu verildikten sonra, kokular ve 
nebat usarel~rile karışık bir kül ta· 
bakasile örtülür. Sonra tekrar nerı 

kafasını miğfer ine koyu P , sepette 
götürür gibi evine taşımasıdır. Am
ber kokusu, kılıçtakı ve miğferdeki 
kan kokusunu giderdiği için, Japon· 
lar silahlarına bu kokudan sürer· 

1 !erdi. 
Samurayların son ahfadından olan 

Port Artbur kahramanı General 1 

Nogi , on yaşında bir çocukken , 
mürebbisinin, kendisini gece karan· 
lığında siyasetgaba yolladığını ve 
korkaklığını gidermek için , oradan 
idam edilmiş adamların kafalarını 
alıp gelirmeğe mecbur ettiğini ha
tıratında anlatır. 

Kamutaydaki 
müzakereler 

- Birinci sahifeden artan -

ve bonolarını istirdat etmiş olacak-
tır . 

Kredinin müddeti 

Krediden istifade için anlaşma 
bir vade göstermektedir. Bu vadeye 
göre siparişlerin 31 Kanunuevvel 
1941 tarihine kadar verilmiş olması 
lazımdır. Alman yaya yapılacak si 

Orta tt"drisat 
allimlikleri 

mu-
• • 
ıçın 

· Namzedlerin imtihan 
programı hazırlandı 

Maarif vekaletinin orta tedrisat 
muallimliği için ilk mektep muallim· 
lcri arasında bir imtihan yapaca· 
kını yazmıştık. Vekalet bu imtiha · 
na girecek lık mektep muallimle· 
rinin hangi derslerden imtihana 
tabi tutulacağını"da tesbit etmiş· 

tir. 
Türkçe grupu muallimlıği için 

yapılacak yazılı ve sözlü imtihan
da liseleı in soıı sınıflarının edebi 
yat kolu Türk edebiyatı tarihıZmüf 
redatı, Türkçe modern bir edebi 
metnin izahı, Türkçe bir kompo· 
zisyon sorulacaktır. 

Bundan başka imtihana girecek 
muallim, orta mektepte bir Türkçe 
deısini tal~beye verecek veya o 
dersi için hazırlıyacağı planı imtihan 
heyeti öııünda izah edecektir. j 

Tarih ve coğrafya grupu mu- ' 
allimliği için yapılacak yuılı ve söz· 
lü imtihanlarda, orta mekteplerle 
liselerin ikinci devresinde okutulan 

1 

tarih ve <:_oğrafya müfredatı, hari- J 

ta resmi, orta mekteplerin yurt bil 
gisi müfredatı sorulacaktır. Bundan 
başka imtihana girecek muallim, or· 
ta mektep tarih, coğrafya ve yurd · 
bilgisi mevzuları hakkında talebeye 
üç ders v~recek veya bu dersler i· 
çin hazırlıya~ağı planları imtihan he· 
yeti önünde izah edecektir. 

Matematik gıupu muallimliği beyza halinde kızdırılır, ikinci defa 
su veıilir . 
Bu defaki suya , Samuray , kendi 
kanıııda n bir iki damla :ıkıtmıştır . 

Kılıc sahibine, merasimle verilir. 

' puişleıin bir kısmı, Türkiyede ic· 

rası lazım gelen ameliyata da şa
mil olabileceğinden açılacak kredi 
den ne miktarının btı kabil ameli
yata tefrik cdilcbil~ceği hakkında 
anlaşmada hüküm mevcuttur. 

, için yapılacak yaz ılı ve sözlü imli· 
hanlarda orta mekttp matematik 
müfredatı, lis~ ikinci devre üçüncü 
sınıfın edebiyat kolunda okutulan Bu hükme göre bu nevi ameliyatı 

da ihtiva eden sipnişlMin •/o 20 
sine kadar miktarı Türkiyede sar· 1 

dilebilccektir. Kredi anlaşması bük 
müne tevfikan Türkiye hükumeti 
tarafından icra edilecek tediyatın 
devamı müddetince Almanyaya ba-

Artık o andan itibaren, Lu kılıcı 

büyük bir itina ile muhafaza etmek 
Samuray'ın borcudur. O mukaddes 
silahı çaldırmak, yahut da düşmana 
kaptırmak öyle bir şerefsizliktir ki, 
ancak Harakiri ile temizlenebilir. 

Japon an'anelerinden olan ve 
Taneşigiri denilen bir adet vardırki, 

1868 senesine kadar hükmü cari idi. 
Kılıc teslimi merasiminin cereyan et 
tiği günün akşamı, kılıca sahib o!an 
muharib ıssız bir yerde pusu kurar, 
ilk tesadüf ettiği yolcunun kafasıl)I 
bir vuruşta uçurmak suretile kılıcın 

keskinliğini tecrübe ederdi. 

Kılıcına itina etmiyen Samuray, 
onun en ufak bir pas lekesile kirlen
mesine m .yd •n verdiği takdi•de ken· 
dı kendini, bei - mo:ı denilen ceza 
ya çarpardı. Bu ceza, evinin kapısı 
önüne iki tane bambu ağacı dikmek 
ve beş ay evden dışarı çıkmamak, 

dünya kelamı etmemek şeklinde tat· 
bik olunurdu Kendi hakkında böy
le bir ceza ısdar eden Japon, yalnız 
kendısini değil, bütün ev halkını da 
birlikte dört duvar arasına hapsetmiş 
olurdu. 

Bu hükmün hilafına hareket, ya 
ölü rnle, ya memleketten sürülmekle 
n t cclenirdi. 

Avrupanın rönenns devrine te
sadüf eden tarihlerde , Japon kı
lıçları altın kakmalarla ve resim· 
!erle sü•lenmeğe başlamıştır. Fal<at, 
kılıcın kendisi ne kadar kıymetli 

ise, kıııı o nisbette adi olurdu. Bun· 
da da sembolik bir mana vardı . Bu 
gibi kılıçlar, sahibinin, ruhunu kabil 

1 
olduğu kadar yükselip , cismine de-
ğer vermiyen tam bir muharip ol
duğunu gösteriyordu. 

Samurny kılıçlarının bir hususi· 
yeti de, harpte olsun , hususi mü ı 

barezelerde olsun, amber. kokusuna 
bulanmalarıdır. Ayni koku Japon 
miğferlerinde de vardır . Bunun se· 

be bi, Samurayın , kestiği düşman 

' 

z• Türk mallarının ihracım tezyit 
etmek üzere Türkiye hükumeti ta· 
rafından kolaylık gösterilmesi hu · 
su5unda iki hükumet anlaşacaklar
dır. Bu hususta dahili ihtiyaç ve 
taahhütlerimizin evvel emirde na· 
zarı dikkate alınacağı ve ihracat 
disponibiıiteleri dahilinde Alman· 
yaya ıhraç müsaadeleri verileceği 
tabıidir. Kredı anlaşmasının meri· 
yeti müddeti zarfında Almanya ile 
mevcut ticari tediyeler anlaşması 
meriyet mevkiinden kalktığı tak· 
dirde muamelede lir tebeddül ol
mıyacaktır . Yeni taksitlerin Türk 
parası tutarı ile Türk mallarının 

mübayda ve ihracı temin olunacak· 
tır. Kredi anlaşmasının esas hüküm 
leıi bnnlardır Teferruat mahiyetin · 
de olmak üzere, Türkiye hükumeti 
tarafından siparişlerin verilmui sı · 
rasında ecnebi mütehassıs ve cks· 
perlerle istişare muvafık görüldüğü 
takdirde Almanya hükumeti Tür· 
kiye hükumetinin bu yolda gösle· 
receği arzusunun tahakkukunu tes· 

hil etmiş olacaktır. 

Keza Almanyadan ihraç edile 
c "k malların nakliyatında mutat ve 
normal tahmil şartlarına uygun bir 
fiyat verildiği takdird .o Alman va 
purlarından istifade olunacağına , 
ancak kafi istiap hacn::ni haız Türk 
gemilcı inin o tarihlerde Alman 
limanlarında bulunması halinde nak
liyatın bunlarla yapılacağı zikroluıı

maktadır . 

Anlaşmada hamulenin Alman si· 
gorta kumpanyalarına sigorta etti
rileceğine dair bir hüküm bulundu 
ğu gibi Alman firmalarının müna
kasa ve taleplere iştiraklerinin le -

cebir ve kozmoğrafya müfredatı li· 
se ikinci devre birinci ve ikinci sı 

nıflarında okutulan cebir ve gco 
metri müfredatı soı ulacaktır. 

Bundan başka imtihana girecek 
muallim orta mektep aritmetik ve 
geometıi mevzuları hakkında lale 
beye iki ders verecek veya bu ders · 
!er için h ezırlayacağı planları imli· 
han heyeti önünde iz-b edecektir. ' 

Fizik, kimya ve tabii ilimleri · gru 
bu muallimligi için yapılacak yazılı 
ve sözlü imtihanlarda lise ikinci dev 
re üirinci ve ikince sınıflarında oku • 
tvlan fiziki kiEya müfredatı ile üçün 
cü sınıfın e lebiyat kolun la göşteri · 

len fizik, kimya müfredatı , lise ikin 
ci devrede sorulacaktır. bundan baş 
ka imtihana girecek muallım orta 
mektek fizik ve tabii ilimler mevzu 
ları hakkında iki ders verecek bu 

1 
derslere ait tecrübeleri yapacak ve l 
ya üu dersler için hazırlayacağı pla 
nları imtihan heyeti önünde izah 
edecek ve bu derslere ain tecrübe
ler yapılacaktır. 

Yazılı ve sözlü imtihanlara gi· 
renlerin tmtiba~larında, namzet!e· 
rin orta mekteplerde muvaffakiyet!e 
ders verecek derecede olgun olup 
olmadıkları dikkate alınacaktır. 

mini için Türkiye bükumetinirı yap 
mak niyetinde olduğu muayyen iş 

lerden Alman büku natini zamanında 
haberdar r.debileceğine dair bü 
hümler de bulunmaktadır . 

Menafi ve arzularımıza uygun 
bulunan l.ıu anlaşmanı ı meriyet mev. 
kiine konulmasına yüksek müsaade 
ve kararlarınızı istirham eylcıim . " 

Riyaset. Encümenin müstaceliyet 
talebini reye koyduktan sonra, pro· 

jenin maddeleri okundu ve layiha 
açık reyle kabul edildi . 

Kamutay bugün sa;ıt 15 de top 

!anacaktır, • 

HAVA POSTALARI 
RAGBET GÖRÜYOR 
An karadan 
Ankara' ya 

Adanaya, Adanadan 
yolcu eksik olmuyor 

Gelecek yıl açılacak yeni hatlar 
için şimdiden faaliyete geçildi 

Bu ay ba,ından itibaren muntazaman ba,lıyan lstanbul 
Ankara - Adana, lstanbul - lzmlr hava seferleri fevkaUlde 
ra§bet görmektedir. Adana - Ankara arasında hemen hergUn 

yolcu eksik olmamaktadır. Ye· 
nl açılan bu hatta yolcu rail · 
beti her turıu tahminin fevkln· 
dedir. 

Bu suretle Cumburi~·et büku 
metinin en genç müessesesi olan 
bava yolları teşkil:lh önümüzdeki 
yıl için ümidle faaliyete geçmiş 

tir 
Devlet Hava yolları işletme i 

da resi 1933 st>nesinde başlıyan Is· 
tanbul - Ankara askeıi seferlerini, 
9J6 yılında devir almış ve bu yı· 

lın 25 mayısında işletmeye başla · 
mıştır . 

933 - 937 stneleri zarfında 

20608 yolcu taşınmış ve 1197 5 
kilogram posta ve gazete taşınmış· 
tıı. Bundan başka Ankara ve ls 
tanbulda tertip edilen tenezzüh se· 
ferlerine de 1451 kişi iştirak etmiş 
ve 39 hususi sefer yapılmıştır. Te
nezzüh seferleri iyi havalarda pazar 
ve cumartesi günleri "gene yaplıa 

Gece gelen telgraflar 

Pazar gilnleri tatil olduğundan 
ve geceleri resmi dairelerde kimse 
bulunmadığ ından, gece ve pazar 
günleri gelen telgrafların ertesi güne 
kadar telgrafbanelerde kaldığı an· 
!aşılmıştır. Vekalet bu hususta bir 
tamim yaparak, bundan böyle tel· 
grafların bir memur ayrılarak tel · 

1 grafhanelerde kalmasına meydan 
verilmemesini trşkilata bildirmiştir. 

Vilayette münhaller için 
musabaka imtihanı 

Vilayet yazı işleri brosundaki 
mün"lıal katiplikler için bir imtihan 
açılması kararlaştırılmıştır. Müsabaka 
imtihanı cuma günü saat 14 de vi . 
!ayet salonunda yapılacaktır. 

caktır. Ad k l d k' K 
D 1 H il "d . b ana aza arın a ı ay 
~v et ava yo arı ı aresı <Ş ~ • 

senede 2,114,052 lira gelir temin makamlıklara tayınler 
etmiştir . İdarenin masrafı ıse 
1,95.295 liradır, 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü rçık, 

ufuklar sisli, hava hafıf rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 28 dPrtceyi 
bulmuştu . 

Geceleri en az s cak 20 derece. 

1 Polonya matbuatı 
- Birinci sahifeden artan -

Vekaletten Vilayete yapılan teb· 
ligata göre, Kozan kdymakamı Bay 
P. vni Hozat'a , Havza kaymakamı 

Bay Şevket de Oörtyola tayin edil· 
miştir. 

YENi NEŞRY AT 

Cenupta Türkmen 
oymak lan 

Şebıimiz müze müdürü Bay Yal. 
man Yalgının " Cenupt~ Türkmen 
oymakları. adlı eserinin beşinci ~ısını 

çıkmıştır. 

112 sahifelik, ve mevzu ile ala· 
kalı resimlerle süslü bu teknik eseri 
hararetlt> tavsiye ederiz. Fiatı 100 
kuruştur. 

Beden terbiyesi ~e spor 

f6 Bazıları bir tavakkuf ve sükU 
\g) netten bahsediyor. itiraf e 

derim ki, ben vaziyette ne 
bir tevakkuf, ne de bir sükunet gö· :ı_ 

tı 

rüyorum, hı 
Almanya, tıpkı Çe'.,o · Slovak· 2 

ya' ya yaptığı gibi, L · histana karı1 : 
da bir manevra kullanıyor. Bir tı' n 

'ı' [raftan tehdit, bir taraftan da haki· 3 

ki maksatlarını gizlemek için pro :ı_ 
rı 

paganda yapıyor. 1 
Hakikaten, Bohem yada yaptığı ,0 

gibi, Almanya, danzigdeki bu str•· 1 

tejik mevkileri ele geçirmek istiyor
Almanya, Danzigteki bu stratejik . e 
mevkileri ele geçirinçe yeni yeııı 

futubata teşebbüs edecektir. ı 

Almanlar, geçen ağustos ve e)~ 
lülda takibettikleri senaryoyu de"; 
ğiştirmekte fayda görmüyorlar. Bu , 
suretle psikolojinin zaaflığını göste· •e 
riyor.: çünkü. gecen eylalda kafi• 
olan bugün kafi değildir. Lakin •. ı 
1939 mayısı, 3 eylulüna hiç benze· 
mez. Herkes tehlikeyi anladı ve gö· 
zünü açtı, vaitlerin değeri nedir, bu 
nu pek a 'a ölçtü. Bütün millttlerde 
itimat k?lmadı. 

Lebliler Almanlaıın Danzig'e 
yerleşmesine razı olmıyacaklar. Rab 

1 
metli Milletler Cemiyeti tarafından 
tatbik edilen himayeyi Polonyalılar ; 
kendilerine bir bak olarak telakki ı 

1 ediyorlar. Bu himayeyi, en esaslı ; 
bir emniyet endişesi ile deruhte ~ 
ediyorlar. Bundan başka, Polonya· ' 
lılar Danzig şehrinin ve limanın ye· 1 
di asırdanberi iddia ediyorlar. Kor· ı 
kunç komşularının Danzig'i ellerin· . 

' den almasına katiyen müsaade ei· > 
miyecekler. Hiç şüphe yokki sulhçu l 
bir rejim tesis etmek olan hn türlii / 

( 

müzakereleri reddetmiyorlar. Fakat 
1 

bu müzakerelrre bugünkü hava için" f 

de imkan yoktur. Çünkü Alman 
korkususu ve şüphesi vardır. Polon· 
yanın Almanlardan korkmasına ve 
şüph r lı::nmesine sebeb Bimanya ile 
Rusya arasında bir yakınlaşma im· 

kanıdır. • 

V drşova : 9 (a a,) - Gazeteler, 1 

geceki t•bılaıında dantzig mesele 
sinin iktisadi safha~ından uzun uza 
dıza bahsetmekte ve beliğ istatistik 
rak.ımlarile d ıntzig'in hikmeti vü 
cüdundan ref.hının samimi surette 
Polonya ile sıkı bir birlik halinde ' 
bulunmasile meşrut olduğunu ve 
Polonyanın c•nup mıntıkalarının dant 
zig lim~nının gerek ihracat, gerek 
itba'at itibarile hemen bütün ticare 
tini temin et nekte bulundu~unu is· 

Beden terbiyesi umum müdürlıiğü 
tarafından çıkarılmakta olan bu gü 
zel spor mecmuasınııı 4 üncü sayısı 

çıkmıştır. Bütün gazete bayiltrinde • 
satılmaktadır. Bu sayıda Çukurova 
sporuna dair muhtelıf yazılar vardır. 

Oıkkat edilirse, Hitler son nut· > 
kunda Sovyet Rusy aleyhinde bit 
şey söylememiştir Sonra Berlinle &.. 

Moskova arasında sefirlerin sik sık 1 

gidip gelmesi kayde ti eğer . Oiğef 

t•raftan lngiltere de Sovyet Rusya 
ile yakınlaşmağa çalışıyor. lngiltere 
düşünüyor ki Alman üstünlüğünii 1 

önlemek için, milletler ne kadar ~ 
toplansa gene azdır. Bir köyde p 
yangın çıkrp da onu önlemek için 
herkesin bir dizi olması gibi ... Yal rı 
nız lngilterenin bu fikri, tehlikenin 
ne kadar vahim olduğunu göater· 
meğe kafi gelebilir. 

Kuyvetlenm•ğe devam edelim· 
Sinirimizi zabtedelim. 

L'INTRANSIGEAM'f __________ __./ 

t ata çalışmaktadırlar . 

Gazeteler, dan lı ig limanının kuv 
wtli bir Polonya hinterlandına sa 
bip o 1 masından dolayı 1919 sene· 
sindeebeı i mazhar olmuş olduğu 
mnazzam terakkileri de genn ista
tist.k rakkamlarile rede cerhi habil • 
olmıya:>ak şekilde isbat etmektedir· 
!er. 

V •rşova: 9 (a.a.):- Potenıki 
nin bu gece saat 23 30 da bura ya 
gelmesi beklenmektedir. mumaileyh 
derhal Beck ile gö•üşmesi ihtimali 
vartlır. 

Sovyetler birliğinin Varşov~ 
maslahatgüzarı listopad, Potemkin
Beck görüşmeleriııi hazırlamak üze· 
re dün Beck tarafın lan ka lıul edil 
miştir. 

Tavsiye ederiz. ı 

Loyd Corç 
asker oldu 

F ran ,ız gaztelerine lngiltereden 
veıilen haberlere göre, sabık lngiliz 

1 
başvekili David Loi :l' Corç altmı' 
üç yaşırıda olduğu halde kıtaya in · 
tisap etmiştir. 

Sabık başvekilirı girdiği kıtada, 

oğlu Givilyam batarya kumandanı 
bulunmaktadı r. 

Sovyet maslabgüzarı, Potemkine 
Varşovaya kadar refakat etmek üze 
re Leh Romen hududuna git.niştir. 1 

Umumi harp sıralarında ve hu· 
bi müteakip birçok faaliyetleri gö 
rüleı s ıbık başvekil ilerlemiş yaşına 
rağmen yine vatanına hizmet etmek 
ist~mişti r. London veis kıt'asına in-
tisap atmiş olan Loyd corce. Gal 
yalı sihfrbaz, diye anılmakta idi. 

Mardinde 

Bir "Akrep öldürme,, 
cemiyeti kuruldu 

Mardın : 9 (Hususi muhabiriıııit· 
dtn) - Şehrimizde akreplerle ıııii , 
cadele etmek üzere bir (Akrep jııı ' 

ha cemiyeti) kurulmuştur. cemiyet 
li: toplantısını yapmış reisliğe C. 
müddeiumumisi Aşir aksuyu katip' 
liğe Meci t Ôzdeneri. muhasipliğe 
Tevfık Bakırı, vaznedarlığa Rifat 

Güveni seçmi~tir. 
Cemiyet belediye, hususi idare 

ve azalarının verecekleri aidatla va· 
ridat temin ederek para ile ;akıeP 
alıp imha edecektir. bundan başka 
şebı in mügtelif yerleı inde s rom bU 
lu ıdurulacak ve seromu akrep so 
kanlara aşılamak için her ay sıra 
ile bir doktoru memur edilecektir· 
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Vakıflar 
büyük 
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ınşaatı Yalnız Görünmesi Kahkaha ile Gülmeye kifayet Asr"ı • 

sınema 

ük4 10/81939 

f r 12.30 Program 
alı 12.35 Türk " '. 
ı&•ü Bard k rnuzıği Çalanlar Züh-

ti, Seyh:n oğlu Refik Fersan, Niya. 
bıskan 

1 
• Çağlan. Necmi Rıza A

ak·a _ Leın· :- Sultani yegah peşrevi 
art' And k ının sultani yegah şarkısı : 
ta• i . ı. ça geçen taksimleri ) 3 - Le-

nının Feraf co· 1 d' akr aşı " eza " " : ın en ı 
1 kın dun gece ) 4 - Zühtü Bar-
ro· fi 8 A0 klu : Santur taksimi 5 - Yesa· 

e ~ı~ın Sultc;nıyegah şarkı ( Bız 
tıl',J" ehde her gece ıs - ~alh Tür
tr••f u~ : (Mecnunam leylamı gördüm. ) 
or ,, " : (ŞudaQ"lan delmeli) 
.. k 13.00 Memleket saat ayarı, ajans 
JI • e meteoroloji haberleri. 
tsj 13.15-14 Müzik (Riyas:ti Cüm-

ur Badosu - Şef : Ihsan Künçer) 
e - Blankenburg -· Marş 2 - Leo 
de· ali - Dolar Pranslerinir. Valsleri 
Bu - Auber - Yemin Operesinin U· 
t ertürü 4 - E. Launay - Bülbül :fi Çalı kuşu (2 piston için parça) 
~ - Offenbach - Güzel lavantacı 

·n, ız Operetinden Pot) 

11ze
gö· 
bu 
rdı 

18. '30 Program. 
18.35 Müzik (!Aryalar)PI. 
J 9 .00 Konuşma 
19._15 Türk müziği ( F.asıl heye· 

) Celal Tokses ve Safiye Tokayın 
lirakile. 

20.00 Memleket saat ayarı, ajans 
e meteoroloji haberleri. 

20.15 Türk müziği Çalanlar: Fah-

- Birinci sahifeden artan -

şaat için etüdlere başlanmışbr. Bu bi
na üç katlı olacaktır. Alt kısmının 
ayn ayrı ticarethaneler ve üst kısmı
nm ise aale meskenleri olması düaü
nülmektedir. 

Vakıflar idaresi belediye ile an
tant kalarak Kalekapısında bir de ka-
sap ve sebze hali inşasına karar ver
mişlerdir. Burada 14 kadar dükkan 
olacaktır. Buraya \it projeler bitmek 
üzeredir. Keşifler devam ediyor. K:
lekapısında vakıflar ıarafından aynca 
3 zarif dükkan da insa ettirilmek
tedir. 

Ayrıca, Abidinpaşa caddesinde 
sekiz aile oturazak şekilde geniş bir 
apartman kurulacaktır. Hükumet cad
desinde eski Şafak gazinosu karşısın
da beş aile oturabilecek iki katlı bir 
apartı'nan inşa edilecektir. 

Bütün bu inşaat için 700,000 lira
kadar bir para gidece~i tahmin edil
mektedir. 

Vakıflar idaresi, şehrimizdeki Me
mişpaşa, Caferpaşa, Mestanzade ca
milerinin tamirine de 15,000 lira bir 
para tahsis etmiştir. 

idarenin tasavvurlanna ielince: 
Ceyhanda Adana vakıflar idare

sıne ait eski dükkanlar vardır. idare 
bunları yıktırıp yerine 23 dükkan, 
bir lokanta ve büyük bir gazino kur-
durmak tasavvurundadır. Mütehassıs 
mimar Bay Huol Ceyhana da gönde
rilecek ve bv iş için etüdler yaptırı

lacakıır. Bu suretle Ceyhanda küçük 
modern bir ·•Vakıflar Çarşıcı., vücuda 
getirilmesi için umum müdürlüğe bir 

j teklif yapılacaktır. Fersan~ Refik Fersan, Zühtü Bar
ak?ğlu. Cevdet Çağla. Okuyanlar: 
adı Hoş3e~.' Melek Tokgöz. ı _ I 1 
ast peşrevı 2 - Şükrünün ras şar- • • •• •• 
ısı : (Uyusam göysüne koysam.) 3 Rıbbentrop Berhne dondu 

ye· Faik beyin ., ,. : (Nihansın dı- ı 
, eden) 4 - Cevdet Çağ-la (Viyola Milano: 9 ( Stafaoi ) - Alman 
or- aksimi 5 - S. Kambayın nihavent ' hariciye nazırı Bay Ribentrop Mı· 
i~· rkı : (Gönlümün ebedi hır yarei.) lanodan Berline hareket etmiştir. 
et· - Rast tü ıkü : (Çalıma bak efe-! ) 

7 
Milano: 9 a. a. - Bay Von Ri-

çu e - " ,, : (Yemenimde hare b 
rlii ar) 8 - Haşim beyin Hicazkar şar- entrop dün Bergamo'ya hareket 
at ı : (Şeb ta seher akşamı 9 _ La· etmiş ve gece yarısından biraz ev-
in• f ag-anın ,. ,, : (Yokdur zeman vel Almanyaya dönmek üzere Co-

eldi. 10 - Osman Nıhadın j mo'yu terk eylemiştir. 
(ş . .. " 

u zaıf gö~süm içinde.) 
2 t.00 Haf talık posta kutusu. f e 

21.15 Esham, tahvilat, Kambiyo B } d• 
Nukut ve Ziraat borsası (fiyat) e e ıye intihap en-
21.25 Neşeli plaklar - R. 1 • 
21.30 Müzik (M andolinata ) CUffieni riyasetinden I 

ut· ef : Sadık Talü idaresinde. ı 1 
22.00 Müzik (Kuçük Orkestra - 1 Bel d' . h 

ecip Aşkın ) 1 - Hanschmann - - e ıye mti abına mayısın 
sık ndalusia - lspanyol Valsi 2 _ Be· 17 inci çarşamba günü s;aat [ 9 ] da 

!zky - Grinzinge bir daha gitme- başlanacak ve intihap ayni gün saat 
rer ım 3 - Paul Lincke _ Kapri 18 de nihayet bulacaktır. 
Y1 t:renad) 4 - Ziehrer -Der Sc.hatz- il - intihap yalnız bir yerde 
r~ "ister Operetinden Valslar 5 - Go-nde - Ave Maria 6 - Ganglber- yapılaca~ından ve sandık belediye 

Eden Adam. 

(Mil TON) 
TAN SiNEMASINDA 

Bu Akşam Göreceğiniz 
Dalavereciler Kralı~ 

En Son Kahkahalı V ~ Ç_ok Şen Filminde Size mesut iki Saat geçirtecektir 
SENENiN EN GUZEL EN MÜKTELI VE FEVKALADE 

KOMEDi ŞAHESERi 

Ayrıca 
AŞK HEYECAN VE MACERA FiLMi 

1 ı - MAYIS - PERŞEMBE AKŞAMINDAN l rlBAREN 

Sayın halknr.ızın, merak ve alaka ile Sf'yred~cekleri ve tekrar tekrar 
~·;, n-:1< istiyec ! 1<leri A,k • Ölüm , Hey~can, Korku, Hayranlık toplayan 

senenin en büyük şaheserini sunuyor 

( Esirler Gemisi ) 
Baş Rolde: En büyük Teejadei Yıldız: ( VARNER BAXTER ) 

Diger rollerde:-- VVALLACE BEERY - ELIZABET ALLAN _ 
MICKEY ROONEY 

Ayrıca : - Yeni dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz . 

Telefon Asri 250 

Hudut Kahvesi 

1 

.. 
BUuÜ. N. 2.30 da Frederic March'ın şaheserı· DiKKAT : 10-Mayıs-Çuşamba gündüz ve akşamı Ordu malullerinin 

Ö 
çıkarına ( ATATÜRKÜN ÖLMEYEN SESi) adındaki eser 

lum Perısı ve -~-:_o_~_u_t~K~a-h~v-e_s_i~~~~~~~~~l l ~-~--oy_n_a_~_c_a~--nd_a~-~~-~-d_ü_z_\_~_g_e_c_e~~n_e_m_a_.y_o_k~--r~~~~I 

Seyhan Cumhuriyet Müd- .,..,------- ! esviyeci ve Tornacı 
deiumumiliğinden: ' Tu··rkso··zu·· l alınacaktır 

Adana ce1a evi m:ıhkum ve 
mevkuflarınıo hir senelik ekmek ih 
tiyacı eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Çifti 960 gramlık üç yıl
dız undan imal edilecek ekmeğin 

s~nelik ihtiyaç miktarı (150000) j 
kılo olup muhammen bedeli \ 11250) 

liradır. J 
2 - Bu işe ait musaddak şart 

name ceza evi müdürlüğünden pa. 1 

rasız alınabilir. 

3 - Kat'i ihale 30- 5 - 939 
tarihine müsadif sa!ı günü saat 11 
de C. Müddeiu .•. umiliğinde topla 
nacak komisyon huzurile yapıla

caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli
le olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat miktarı 
843 lira 7 5 kuruştuı. 

6 - Eksiltmeye girtceklerin mu. 
vakkat teminat vesikalarite müte 
ahhitlık evsafını haiz olduklarını 

teklif mektuplarına bağlayacakları 
s:rtıfıkalarla ispat etmeleri gerek
tır. 

7 - Taliplerin mektuplarını i· 
hale günü saat 10 a kadar C. müd
deiumumiliğine makbuz mukabili 
vermeleri lazımdır. 10601 

10- l'i-18-22 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

Kuruş 
1200 
600 
'300 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünd.en: 

Kırıkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor· 
nacı alınacaktır. İsteklilerin imtihanları yapıtm:ık üzere Kırıkkale Gurup 
Müdürlüğü ile Ankara, lzmir ve z~ytinburnu Silah Fabrikalarımız Mü· 
dürlüklerinden birine müracaatları.10591 7, 1O,12, 15, 17,22,25,26,29,31 

100 

1 -Dış memlekctleı için Abone Dr. Muzaffer Lokman 
bedeli değ'işmez yalnız ~ 1 } kl h zammedili~. . posta masrafıl ' ç hasta 1 arı müte a sısı 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

2 - ilanlar için idareye _ 1 rnura-
caat eıiilmelidir. Hergün muayenehanesinde hast, .arına kabule 

' başlamıştır. 

Adana Sulh ikinci Hukuk 
mahkemesinden : , ~------..... ---------------

! Yeni çıkan kanur, ve nizamlar 
No: 71 tereke, 

Adananın Misiş. nahiyesinin '.J·· 
yük K. den olup vefat tden H~~~ 
Ömer oğlu Mustaf anın terekesi 

hakkında defter tutulmakta ld 
ğundan müteveffanın alacaklıla~i ~
borçlularının tarihi ilandan 't·b y b" · . ı ı aren 
ır ay ıc;ınde mahkemtye .. 
1 1 

muraca-
at a ~ acak ve borçlarını kaydetf -
melen ve · 1 ır 
• A mırasçı aı ı varsa k 
ıl d · "b tza an an ıtı aren üç ay .. d b 

f 1 
• ıçın e u 

sı at arını ısbat etme! . k . eıı a sı tak· 
dirde müteveffa)'• ne ş h 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kararname 1\11: 10680 

- Dünden artan 

er - Aşk Çanları _ Şarkı 7 _ altındaki mezat salonuna konulaca· 
ral~ SeclsıenWalde Grinzingde (Pat- ğından bütün müntehiplerin ·17 ma. ursı . yıs çarşamba günü reylerini vermek Kath iplik fabrikasından: 

d 
a san ve ne 

e terekesine izafetle t k' d . kl . a ıp e emı-1 
yece erı. k~nunu medeninin 534,569 

Kurs, konferans ve talimlerin ve bu protramlann yapılmasına icabın
da Hava Müdafaa Genel Komutanlığı yardım eder. 

Hava paııif korunmasına aid müşterek esaslar Hııva Müdafaa Genel 

111• 

,. 
p 

• ,o 

• 

23.00 Son ajan fıaherleri ve ya- üzere intihap yerine gelmeleri ilan 
nki program. olunur. 10550 11-18 

23. 15-24 Mu1.ik (Cazband- Pi.) 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

lk,· film birden 
ıak ş k ctı ar ın en ananeperest mil. 

rı Japonlınn yaş1yışlarını aş:da· 
nı en k b' açı ır surette gösteren 
ve seyr~denler üzerinde büyük 

Ja~~~··;Üıü 
Aşk ve 

AYRICA· B macera romanı 
Ve cı1.ı • • aştanbaşa heyecanlı 

& encelı h 1 

Adana belediye 

riyasetinden 

1 Belediye zabita memurlarız 
için yaptırılacak olan otuz takım ya 
lık elbise , otuz çift kundura otuz 
adet kolonyal şabka açık eksiltmeye 

1 
konulmuştur. 

2- Elbiselerin muhammen be
deli (480) lira ve kunduraların mu. 
hammen bedeli (165) lira ve ko· 
lonyal şapkaların muhammen bedeli 
(90) liradır. 

3- Elbiselerin muvakkat temi· 
nah 37 lira kundoraların muvakkat 
teminatı 13 lira ve şapkaların mu 
vakkat teminatı (7) lıradır. 

Ö .. sa 'le erle dolu olan : 

runmeyen Casus 
ALLAN MARCHAL 

4- İhalesi mayisin 15 inci pa· 
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameler kumaş ve kun 
dura numunesi yazı işleri müdürlü 
~ündedir. isteyenler orada görebi
lırler. Df KKA 'f~ A~A BIREL 

G·.' ~Sınema 8,30 da Japon 
ulu Filmiyle başlar 

1060j 

6 - fstekllierin ihale günü mu. 
vakkat teminat makbuzlarile birl:lctc 
belediye encümenine müracaatları 
ilin olunur. 28-1 5·9 10558 

Adananın Eski istasyon civarın
da kain olan Katlı iplik fabrikası 

20-4 - 939 tarihinden itibaren tah 
tı tasarrufumuza geçtiğini, bizden 
başka kimsenin alakasının bulun-
madığını görülen liizum üzerine ilin 
ederiz. 

ADANA 
Katlı lp1ik Fabrikası Sahipleri 

ÔMER SABANCI-AH~ ET SAPMAZ 

ve 561 ıncı maddelerine t f'k 
•ıA 

1 
ev ı an 

ı an o urıur. 10606 

Bu gece nöbetçi eczane 

Yı ni postahane civarında 

Fuat eczahanedir 

Ve Şeriki --------------
10600 

Adana belediye 

riyasetinden 

Belediyemizde münhal bulunan 
bir daktiloluk için müsabaka iınti 
hanı açılacaktır. imtihan mayisin 12 
inci cuma günü saat on beşte bele
diye salonunda yapılacaktır. 

Taliplerin orta mektep mezunu 
olması ve askerlitini bitirmiş ve ay 
ni zamanJa daktilo kursu görmüş 

yahut resmi veya hususi müessese. 
lrrde daktiloluk yapmış olması 
şarttır. bu şeraiti haiz olanl,rın ve· 
ıikalarine birlikte imtihan guoune 
kadar belediye riyasetine müracaat 
ları ilin olunur. 

10-11 10602 

Seyhan vilayeti daimi 

encümeninden 

Adana memleket hastanesinin 
lir senelik ilaç ve tıbbi malzeme 

ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

Muhammen Ledeli 4118 lira 55 
kuruştur. 

ihale 18.5.939 perşembe günü 
saat 9,30 da daimi encümende ya· 
pılacalctır. 

isteklilerin şa~tname ve listeyi 
görmek iizere her gün hastaneye ve 
ihale günü de yüzde yedi buçuk mu 
vakkat teminat akçalarife vaktında 
ıeyhan vilayeti daimi encümenine 
müracaatları. 

30.4 8.12 10570 

Komutanlığınca verilir. 
Madde 47 _ y ctiştirme müddeti yılda on saatten otuz saate kadar 

dctişebilir. Dersler ve konferanslar halkın işlerini aksatmayacak şekilde 
tertib edilmelidir. Halkın yetiştirilmesi için evveli pasif korunma mecburiyetine dahil 
olan yerlerden başlamak üure tekmil yurdda on beş yaşım bitiren ve alt. 
mış yaşını doldurmayan bütün halka mahsus ders ~~ konferanslar ve a· 
meli dersler açılır. Talebeler de okullardı tedris edılır. 

Bunun için pasif korı.:nına teşkillerindl vazife -~!anlardan münasibleri 
ve okul ötretmenleri ve yetişmiş münevverlerden oğretnıenler seçilir. 

Madde 48 _ Her türlü hava ta-rruzlarına karşı alınacak tedbirler 
ve yapılacak işler hakkında halkı ttnvir ve irş~d eyle~eğe ve mümkün 
olan yardımları yapmağa bütün idare makarnlarıle resmı ve hususi mü • 

esseselcr ve bayır cemiyetleri çalışırlar. 
Tatbikat ve manevralar 

Madde 49 - Hava pasif korunma tatbikat ve manevraları ya bir 
şehir ve kasabaya veya müesstselere ~1ünha~ır olmak üzere hususi veya. 
hud bir mıntakaya şamil olarak umumı m~hıyette olur. 

Bunlar Hava Müdafaa Genel Komutanlığı tarafından tertib olunur. 

Bundan gayrı tedris maksadile yapılan talimler ve tatbikatlar prog· 
ramlarına göre a:d oldukları te1killer ve müesseselerce yapılır, 

Madde 50 - Umumi tatbikat ve manevralar yapılmazdan bir ay ev. 
vel hazırlık için Hava Madafaa Genel Komutanhğı tavafından Dahiliye 
Vekaletine ve icabında Nafıa Vekaletin~ ve bilgi için diğer Vekaletlere 

bildirilir. 
Vilayetler de bu maksadl~ D~hiliye Vekaletine teklifte bulunabilir 

ler, Bu takdirde Dahi!iye Vekaletı Hava Müdafaa Genel Ko t 1 ğ .. . . mu =tn ı ının 
mutaleasını almak şartıle ıcab eden kararı verir. 

. Bu husust ı Hava Müdafaa Genel Komutanlığı ve valiler tarafından 
verılecek emirler bütün Devlet teşkilleri ve yabanetlar da dahil olduğu halde 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

--

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 

Satılan Mikdar En çok 
,_ 

....:...-~- ............... 
K. s. K. s. Kilo 

Koza -== = 
Piyasa parlatı _ • 15 3~25 --
Piyasa temizi .. 30 

Klevland 39 1 •• YA P- A c -ı 
Beyaz 

1 1 1 Siyah - ÇIÔIT , 

t==I Yerli "Yemlik., 
.. "Tohumluk., 4 - _ , 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbns - 3:62: 1 
• • Yerli 

.. Mentanc 
A"rpa 3J 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç ' ... • .. ·- ~ Dört yıldız Doğruluk .o ~ 

~= üç ..a c " • 
o - Simit ::: Ri il 

::ııı:: > Dört yıldız Cumhuriyet :J 
C"I ()o 

üç r-
" " 

Simit ,, 

Livcrpol TelgrafJar1 Kambiyo ve Para 
9 I 5 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır 5 11 Ur et 

ı-Rayişmark --
Vadeli 1. 4 74 Frank ( Fran~) -3-35 
Vadeli il. 4 50 Sterlin ( ingiliz ) -5-93 ----
Hind hazır Dolar ( Amerika ) 126 67 
Nevyork 8 40 Frank ( isvicre) 00 O<f 1 

1 

-
1 

-~-----------------:r·----. ............ -~ 1 

ı~~UJn~~nfllA1DlA 
;~ CAN KUQTAQIQ 

I 

~--------------------------------------,--------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

' 
Hindistcn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan do~ruya müe!sue na. 

mına gdirilt'n rn mürıttlı ap, tne \'e k( kulu ça)lardaıı \ukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Hu Zfvl-e göıe değişrn numaralı tertipleri vardır.: 

t Muhtrlif •İrıs ve lü)ü~liiktr l.utu ve pal-etlr:r içerisinde satılır. Ambalaj·: 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tık eli nefaset ve halisiyetinin trminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşekeı ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi drpoları ; lstanl: ul Ta hmisönü r\o. 7 4 ( Kurukahveci hanı 
ait a ) · 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul • C. 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - 31 /5/939 gününde müHdeti bitecek olan taş ve emsali ocaklar 
Jt>smi 18/5/939 Perşembe günü saat (10) da bir sene müddetle açık ar· 
hrmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hususi muhacıebede görülebilir. 
· 3 - Açık. artırma 18/5/939 Perşembe günü saat 1 O da vilayet dai

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - istekli olanların teminat makbuzlaıile birlikte daimi encümene 

müracaatları. 

Lira Kuruş Para 

5 00 

----

25 
50 
50 

10 
10 
30 
20 
10 
5 
1 
o 

50 
10 
5 
1 
5 

7 
5 

10 
l 

5 
10 
5 

10 
5 

10 

20 
20 

.. 

. . 

CiNSi 

Büyük değirmen taşı beherinden . . " 
Kuyu boncuğu ,, ,, 
Mezar taşı beher takımından 

Merdiven ,, beherinden 
direk kürsüsü taşı beherinden 
Curun taşı ,, ,, 
Taş direk ,, 
Sıra direk taşı ,, 
sofra " .. 
yeşil cere ,, 
beyaz cere ,, 
kiremit (1000) adedinden 
kireç (100) kilosundan 
kösre taşı beherinden 
yapı sıra taşı 

Belediye hududu haricinden getirilecek 
çakıl ve kum tek atlı arc.basından. 

çift atlı ve manda arabasından 

halapa taşı tek atlı ,, 
,, ,, çift atlı .. 
yonu sıra taşı. beherinden 

parke taşı tek atlı arabasından 

" " çift " • 
üstübeç taşı tt-k atlı ,, 
., ., çift atlı ., 
konğulmera tele atlı arabasından 
" taşı çift atlı arabasından 

6- 8-11-13 10590 

Adana Belediyesi Riyasetinden: 
1 - Fukara ve muhtacinle Belediye memur ve müstahdemlerine ve· 

rilecek bir yıllık ilaç açık olarak eksiltmeye konulmuştvr. 
2 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 22 inci Pazertrsi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Belediye yazı işlen kalemindedir. isteyenler oradan 

alabilirler. 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 

birlikte Belediye encümt-ninde bulunmaları ilan olunur. 
7-lı- 17-21 10593 

Adana Sıtma enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

' 1 
1 
1 

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

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, . 
Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, ~ 

~e daha bir çok yt-ni işleri öğrenmek ister misiniz? 
Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan ~ 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı 'mahalletİll' 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makioanız olsun vey•~ 
olmasın sırf kendi menfaatınız içio, müessesemizin gösterdigi bu fJ 
karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildi~ 
timiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Naumann Makinaları Satış Türk Limited Şirlctf) 
Adana Acentalığı Saatbane karşısı No. ( 1 

Ömer Başeğmez 
34 TELEFON 168 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

101-156 10116 Numara: 200 

• 

.. 

t. . ' 
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22 Mayıs 1939 tarihinde başla· 
mak ve birbuçuk ay enstitüde ame 
li ve nazari d~rs gördükten sonra 
on beş gün de köylerde ayrıca tat 
bikat görmek şaı tile bir Sıtma mü 
cadelesi küçük sıhhat memurları 
kursu açılacaktır. Bu kursa devam 
edebilmek için Orta mektep veya 
eski Rüşdiye mektebi mezunu ol· 
malan şarttır. 

Adana memleket hastanesinin 
939 haziranınclan 940 mayıs sonuna 
kadar ihtiyacı olan bir senelik erzak --=~_,,,_, ______________________ _,,,~ 

Taliplerin aşağıda dokuz mad· 
dede gösterilen vesaiki kanuni bir 
şekilde n noksansız olarak tanzim 
ettirüp azami Mayısın (19) uncu 
Cuma günü akşamına kadar şahsan 
enstitümüze müracaatları lazımdır. 

1 - Orta ~ektep mezunu şa 
hadetnamesi sureti, 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı su 
re ti 

3 - Askerlik vesikası sureti 
4 - Sıhhat raporu, memurin 

kanununun 5 ci maddesinin D. Fık
rasında yazrh olduğu üzere . 

5 - Hüsnühal mazbatası 

6 - Halimedeni beyannamesi 
7 - laşesilc mükellef olduiu 

kimselere ait beyannamt> 
8 - 3 adet 4X6 ebadında fo 

toğraf 
9 - Tercümeihal varakası 

5- 10-19 10587 

ve mahrukatı açık eksiltmeye konul 
muştur. Şık ve zarif 

Göml .::k , p11ama ve iç çamaşırları 

Açık eksiltme 939 mayısının 18 
İnci perşt>mbe günü saat onbirbe 
Seyhan vilayeti daimi encümeninde 
yapılacağından, is'eklilerin evvelce 
pey akçalarını yatırmış bulundukla 
rı halde ayni gün ve saatte encüme 
ne ve şartnameleri görmek üzere d~ 
her gün hastaneye uğramaları. 

1
ı 1 

30- 4-8- 12 10569 Belediye karşısı Yeni mai' 
. _____ ıo_s_33--------------------·---- JJ,I 

fstanbuldan y~ni getirttiğimiz en şık ve güzel kum:tşlarla en z3ril 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç ç;ımaşırl• 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

Seyhan Vilayetinden: j ________________ ..__/,, 

1 - Bahçe kazasında yaptırı

lacıtk ka)makam evi inşaatı (5582) 
lira (35) kuruş bedeli keşfi üzerin
den açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Açık eksiltme, 939 senesi 
Mayısının ( l 8) inci perşembe günü 
saat (11,30) da vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 
( 418) lira 68 kuruştur. 

4 - isteklilerinin, keşifname, 
proj~ ve şartnameyi görmek üzere 
her gün husu~i idareye ve ihale 
vaktinde da daimi encümene müra· 
caatları ilan olunur. 10573 

3- 7- 11- 15 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alınanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uı11"r 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaımı Abidin paşa caddesinde Musl' 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahkyin saat 12- 8, öğledefl 

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

·------------------------------··da,a 
Umumi neşriyat rnu .. ~• 

Macid Güçhl ~ 
Adana Türksözü 01atb' 


