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SOVYETLER VE INGIL.IZ PLANI 

Moskova , Garantinin Baltık 
Devletlerine de Teşmilini İstiyor 

aynizamanda taahhüdlerinin askeri Sovyetler 
anlaşmalarla tamamlanmasını talebdedir 

Londra: 10 a.a. Londranın Sovyct 1 :" yıtları ile karşılanmıyan •·mukabil 
mahfellerind~~ öğrenildi~~e göre Mos-

1 

tt klifltrini., almıştır. Bu ttkliflerde 
kovanın lngıhz plinına rştırak etmek Sovyetler biı fitin in hemhudud ol. 
için ileri sürdü'"'ü asaari llArtlar şun-

6 • r- dutu her devleti a•rn ayn garanti 
!ardır: · b h. d 'ld' 1 · 

ı - Sov el taahhütlerinin askeri etmcsı mevzuu a ıs etı ır. ngı-
anlaşmalarla t~mamlanması. liz teklifine göre, Sovyet hükumeti, 

2 - Garantinin Baltık devletleri- lngiltere ve Frans:ının Polonya 
ne de teşmili. ve Romanyaya karşı aldıkları taah 

Hükümet yakın lngiliz mahfelle- hütlerin tatbiki neticesinde askeri 
rinde söylendiğine göre erkanı harbi- h k ti d b 1 ,,, b 

1 d 
.. .. 1 1 aıe e er e u unma5 a mec ur 

ye er arasın a goruşme er yapı ması . . f .. 
ihtimali imkansız değilse de ikinci kalmaları uakdırınde, ngııtere ve 
nokta yani baltık devletlerinin de ga-
ranti meselesi yalnız lngilterenin ira-
desi ile yapılacak biı iş dekildir. 

Ayni mahfellerde lngiliz - Sov
yet müzakerelerinin bir müddet daha 
devam etmesi kuvvetle muhtemel ol
duğu ilave edilmektedir. 

Londra: 10 a. a. - Moskovadaki 
lngiliz sefiri, pazartesi günü B. Molo
tof ile yapmış olduğu görüşme hak
kında hariciye nezaretine rapor gön
dermiştir. 

! cfirin B. Molotof ile yakında 
ikinci bir prütme yapacajı tahmin 
edilmektedir. 

Fransaya derhal yardım edecektir. 
Bununla beraber lngiltere hükume
tinin bu mukabil tekliflerind~. Sov
yetler birlitinin orta Avrupanın şu 
veya bu devletine karşı aldığı taah· 
hütler dolayısile askeri hareketlere 

geçmesi takdirinde Fransa ve lngil· 
tereden, mütekabiliyet esasına daya 
narak, alacağı her hangi bir yardım 
hakkında hiç bir kayıt mevcut de
~ildir. 

. -

Moskova: 10 a.a. -- Dün neşre

dilen yan resmf bir tebliğde Polonya 
ve Romaoyaya karıı giriştikleri taah· 
hütler dolayısiyle Fransa ile lngiltere 
askerr harekata geçtikleri takdirde 
Sovyetlerin de kendilerine derhal yar
dım etmesi lngiltere tarafından teklif Yugosvalye Kral Naibi Prene Pol 
edildiği bildirilmektedir. 

Fakat' Sovyetler birliti Polonyaya 
Romanyaya ve diğer şarki Avrupa 
devletlerine karşı girişdiği taahhütler 
dolayısiyle askerf harekatı başladıtı 

takdirde mütekıbillyet esasına müs
teniden Fransa ile lngilterenin de 
kendisine yardım etmeleri hakkın

da lngiliz tekliflerinde hiç bir kayda 
tesadüf edilmediği tebliyde ilave 
edilmektedir. 

Moskova: JO a.a. - Tas ajansı 
aşatıdaki tebliği neşrediyor: 

Londradan alınan haberlere göre 
Royter ajansı telsizle yaptıtı neşriyat
ta, Sovyet tekliflerine karşı lnailiz ce
vabının aşatıdaki esaslı mukabil tek

YUGOSLAV KRAL NAiBi 
PRENS POL ROMA'DA 

Naippol, Bay Musolini ile 
müzakerelerde bulunacak 

ROMA MATBUA Ti BU ZİYARETE BÜYÜK 
BiR EHEM~IYET ATFETME.KTEDIR 

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

Maarif vekaleti 
BEYNELMiLEL TABABET KONGRESi MÜNASEBETiYLE 

L1S!, MUALLiM MEKTEPLERi 
VE ORTA OKULLARIN 

Ders kesimi, ve 
imtihan günleri
m tesbit etti 

Amerika hariciye nazırı 
1 Bay Hul'un bir nutku 

Ankara : 10 ( l lususi ) - Lise 
ve orta mekteplerle, muallim mek
teplerinin 1938-1939 ders yıh, ders 
ke!Iİmi ve imtihanların yapılacağı gUn· 

1 
lel" ile 1939-1940 ders yılında .kayıt
ların bAflıyacagı ve butunlemc imti
haıılarmm yapılac&gı zamanlar Maarif 
V ~iletince tesbit edilmiştir. l mtihan 

Vaşington: 
10 a. a. -
Harici ye 
nezareti mü 
teşarı B. Vs 
messermıth, 
onuncu bey 
nelmilel ta
babet ve 

Medenlfetln temel ta•• Dzerlnde d•w•mlı bir aulh 
.....-n• , Amerikanın haz1r oldulunu .. ,u,en 

""'· medenlf •lln t • m • ı t•flnı " ırertımı, 
.-Z• rl•r•t ,, olarak t • v • ı f • d ı y o r 

milel münasebetlere tatbik etmek 
ihtiyacı bugünkü kadar şiddetle his
sedilmiş detildir. 

Nutuk Amerikanın adalete ve 
hakka hürmete müstenit olan "bey
nelmilel nizam .. a olan iman ve iti· 
madını teyit ettikten sonra ıöyle 

demektedir : 
1 sualleri Maarif vekaletinden mektep

lere gönderilecek, olgunluk imtihanla-
1 rmın hangi 1t1nlcrde yapılacagı da 

a,\nca alakadarlara bildirilecektir. 
eczacılık kon ·• Bizler Amerikada dünyanın bü-

.Muallim mekteplerinin, orta mek· 
teplerle liselerin birinci ve ikinci 
sınlflarında 31 mayıs 1939 gUnU derı
ler kesilecektir. 1 .. iselerin uçuncU 
sınıflarında sözlUye kalanların isim· 

1 
lcrİ :-S haziranda ilan edilecek Ve 7 
haıiranda sözlu imtihanlarla dişardan 
liseyi bitirme imtihanlarına ıirenlerin 
imtihanlarına bıışlanacaktır. Muallim 
mektepleri, orta mektedlerlc liselerin 
birinci ve ikinci ınıflarmda sözlu \'c 
kalanlar ilan olunacak ve 12 hazir~n-

ı da sözlu imtihanlarla, dişardan orta 
mektep bitirme İmtihanlarına ve orta 

, mektep mezuniyet imtihanlarına gi
rqlcrin imtihanlarına başlanacaktır. 

, Li~elerin UçUncU sınıflarının sözlu 
~m~hanları, dışardan liseyi bitirme 
ımbhanlarına girenlerin imtihanları 
17 haziranda, muallim mekt l . ep erı, 
orta mekteplerle lisl lerin birinci v 1 

'k. · fl e ' ancı sını arının sözlu imtihanlarivlc 
dıfardan orta mektep imtihanlar.ına ' 

preccklenn imtihanları ve 4rta mek
tep mezuniyet imtihanları 30 haaira _ 
d b .. ·ı k n ı a ıtırı ece tir. Liselerin U U ç ncu 

gresini açmış 
tır. Bu kon
greye 32 
memleketin 
mümessilleri 
iştirak et
miştir . B. 
Messermith, 
merasını de 
hazır bulu-
namıya cnk Amerika harıciye n ozırr 
olan B. Hu Bay Hull 
l'un bu mü 
nasebetle ha 
zırlamış oldu~u nutku okumuştur : 
Ru nutuk Avrupanın halihazırdakı 
buhranına telmih etmektedir. Nutukta 
denili)'or ki : 

" Kongreniz, cihanın endişe için
de bulundu~ vahim bir anda top· 
lanıyor. Yer yüzündeki milletler, son 

dt'recede mühim bir karar ittihaz 
etmek mecburiyetinde bulunuyorlar · 
Bu kırar, müstakbel nesillerin hayat 
ve mukadderatı üzerinde tesir icra 
edecektir , 

tün mıl Jetleriyle sulh halinde yaşa
mağı arzu ediyoruz. Ayni derecede 
müsavi olarak konferanslardı topla· 
nacak olan milletlerin aralarındaki 
ihtilafları dostane bir surette halle· 
debileceklerini zannediyoruz . 

Biz, bir dostluk ve hürmetkirlık 
hareketi yapmata ve bütün gayret
lerimizi medeniyetin temel taşı üze· 
rinde devamlı bir sulh binası inşa
sına tevcih etmeğe hazır ve müte
mayiliz. Medeniyetin temel taşı şu
dur : '' Verilmiş soze riayet ., 

B. Hul'un nutkunda ilmin hudut 
ve fedakarlık ruhunun biç bir sınır 
tanımamakta olduğuna işaret etmekte 
ve samiinden harp f ecayıinin ortadan 

kalkacatına ıahit olacak poü ha
zırlamaları için ellerinden geleni yap
malarını istemek maksadiyle bütün 
milletlere yapacağı müracaattı ken
disine iltihak etmelerini istemektedir. 

sınıflarınının olgunluk imtihanlarivle 
lise mezuniyet imtihanlarına girec~k- ' 
lerin imtihanları 19 haziranda başlı- ı 
yacak ve 30 haziranda bitirileçektir. 

MiHıetleı .iatJraplar• v iktiladi 
bakımdan inhillJe aevkedecek olan 
harbe doj'ru götüren yol ile sulha 
doğru götüren yoldan birini tercih 
etmek mecburiyet indedirler· 

Hiç bir zaman teşekkül!erinizin 
ruhu olan ulvücenap, sempati ve an
laoma ribi yüksek idealleri beynel-

B. Roosevelt'de bir mesaj gön
dererek konferansın sırfedeceti me
.. inin bütün dünyaya, mütekabil men• 
faatlere müteallik meseleleri müza· 
kere için müıterek dostluk esasına 
istinaden yapılacak olan toplantılann 
münakaıadan azade olan faydalarım 
isbat cdeceti kanaatini izhar eyle· 
mektedır • 

1 Balkan antantına 
1

--------- • 

Avrupa minettardır . TÜRK. AMERiKAN 
Taymisin bir makalesi 1 Tlearet anlaşmasından sonra 

başm~:~:.~:0buı...:!:m·~.~::;~~ 1 Gu·· mru·· k resimlerinde tenzilat 
vaziyetini tetkik ederek Tu k' d' • 

lıfleri ihtiva ettiğini bildirmiştir. 
1 - Sovyetler birliği, hemhu 

dud devleti rin her birini ayrı ayrı 
DÜK DÖ VİNDSOR 

Siyasi liderleri 
sulh vazifesine 

Roma 10 a.a. - Yugoslavya 
l prensi Peul ıle pr~nses O.ga, dün ak • 
j şam ltalyan topraklarına girmiıle ve 

1 
hududda Duc de genes tarafından 
karşılanmışlardır. 

1 . r ıye ıp· • d • • b t• 
omatık mahfillerinin cenubu şarki ııar ve ın ırme nıs e 1 
A:vr.u~a.sı dcvletlc.-rine tam bir görU~ yapılan ma 
bırlığının kı,ymetini anlatacaıı Umidin- ~--------------
de bulunuyor ve diyor ki : j YOLAR garanti etmelidir, 

2 - lngiltere, Sovyetler birli

ğinin aldıtı taahhütlerden dolayı 

bir harbe girmesi takdirinde, Sov· 
yetler birlitine yardımda bulunmayı 
teahhüt eder. 

Salihiyattar Sovyct mahfillerin· 
den alman malumata is inaden. Tas ' 

davet ediyor 
Vcrdun: 10 n. a. - \'erdun mu-

harebe meydanını gezdikten sonra 
ajansı, Royter ajansının bu haberi duk dö Vindsor Amerikaya hitaben 
nin hakikate temamiyle tevafuk et- rad~ oda irat ettiği bir hitabede bil-
rneditini bildirmeA-e mezundur hassa demiştir ki : 

Sovyet hükumeti, fılhakika, 8 < - Nefsime cebrederek ihtiynr 
ınayısta, lngiltere hükumetinin, Fran , etmiş olduğum suktitu bugun ihlal 
ı h 

1 
ederek buyuk harbin eski bir muhn· 

a ükümeti tarafından ihtiraz ka- ribi sıfatiyle, insanlığın bir daha bu 

--- kadar zalimane bir tahrip cinnetine 

B. Potemkin 
Varşova'da 

SOVYET DELEGESiNiN YAPACAGI ' 
FAALiYET HAKKINDA AZAMI KE- ' 
TUMlvın MUAHAFAZA EDILıYOR 

ıt· Vartova : 10 a. a. - B. Potem 
..,•n buraya gelmiş ve dotrudan Sov- ' 
etler birliti sefarethanesine inmiotir. 

eceyi burada geçirecektir. 
8, Potemkin'in Varıova'da yapa

ca.kı fuliyet hakkında büyük ketu. 
trııyet muhafaza edilmektedir. Ma
ınafıh kendisinin bul'Ün B. Beck 'i 
&'Örccefi kuvvetle melhuzdur. 

mUptela olmamasını hararetle temenni 
ettiğimi beJ an ediyorum. Ahalisi harp 
iste_yen bir tek memleket mevcut ol
madığına katiyen knniim. BeJnelmilel 
mUtekabil anlaşma daima kendiliğin

den husule gelmez. Bazan onu aramak. 
onun için mUzakereye girişmt>k lazım
dır. 

Siyasi gerginlikler. ihtilaf halinde 
bulunan taleplerin halline medar ola· 
calr olan bu husnUniyet ve fedakarlık 
zihniyetinin zayıflamasını intaç eder. 

Arkadaşlarımızla iyi gçinmek 
için ferden yapmağa alıştıtımız ıey. 
leri beynelmilel sahada yapamadı 
tımızdan dolayı medeniyetin harap 
olmasına mı sebebiyet verecetiz? 
Mazide çıkan ıiyaai ibtiliflann ma· 

Prens ile prenses:bu sabah saat 
9·45'te Romaya vasıl olacaklar ve kral 
kraliçe ve Musolini tarafından karşı· 
!anacaklardır: bundan sonra guirinal 
serayına giderek Roma valisi pros 
Colonya ıle Yugoslavya kolonisini ka 
bul edeceklerdır. 1 

Prens paul saat 11' de Musolini ve 
kont Cıano i,e görüşeceklerdir. j 

Öğleden sonra pres paul, Venedik 
sarayında Musoliniyi ziyaret edecek, 
bunu müteakip Capilole'de tertip edi
lecek olan büyük bir kabul resminde 
hazır bulunacaktır. 

Kralın sarayında pres paul'un şe· 
ref.ne büyük bir akşam yemeği veri
lecektir. 

Gazeteler, uzun makaleler neşrede 
rek bu ziyareti selamlamakta, prens 
paul'un halk arasında kazandığı şöh• 
rettt>n bahsetmekte ve prensin siyasi 
faaliyetinin muhtelif safhalarını hatır· 
latmaktadırlar. 

Roma : 10 - a.a. - İtalya hudu
dunda Dük de gcnes tarafından kar
şılanan prens paul ve refikası bu sa
bah saat 9.45 de buraya varmrılır . 

hiyeti ne olursa olsun harpten içti 
nap etmenin yüksele ehemmiyetini 
bütün zimamdarlara muslihane bir 
bal çaresi bulmak üzere yeni gay
retler ıarfetmelerinı emreylemekte
dir .• 

Balkan antantına. Avrupa minnet- OTOMOBiL VE RAD 
tardır. Balkan nntantı A b 

vrupanın u 
kısmında dost milletlerdt'n mUrekk .. b' ep 
ı~·ı ır grup teşkil etti. ft'akat bu is-
hkrar ve birlik eseri orada haklı 
olarak yeri olan Bulgaristan·ın da 
girmesi.) le tamamlanacaktır. Eğer 
Balkan memleketleri daha sıkı bir 
birlik vUcudc getirebilirlerse ecnebi 
hululunden katiycn masun kalacaklar 
ve istiklallerini muhafazada hiç bir 
zorluğa ugraonyacaklardır. 

_ Amerika nazarı dikkatine vazetmeyi faydalı 
Ankara : 10 a. a. 9 d&aluyoruz. 

. 1 5 Mayıs 93 ta-
Birlqik devletlerıy e . k" Yeni Türk-Amerikan ticaret an-k" e gırme uze-
rihinde meriyet mev ıın 1 !aşmasına nazaran, tarafeyn menşeli 

1 · 1939 da imzalanmış 0 an mallar aerek ithılAt ve ihracatta ve re nısan . başlan· o 
' ticaret anlaşması tatbıkatına gerek sair bilcümle hususatta en zi-

mıştır. 1 yade müsaadeye m~z~ar millet mu~-
Mezkıir anlaşma hakkında ~v~e • meJesi kaydından ıstıfade edecektır. 

' ·L· hl lif ve.sile ile vermış ,ol· fazla olarak anlaşma, iki taraf ül-1 ce ıa.ı mu e raflı bir fe-
dutumuz izahatı daha et d 1 - Gerisi ikinci sahifede -

Şimal hükfimetleri : - k-ild_e_ bi_r - k-er_e _ d_a_ha_ a'_'k_a_a __ r _a"~"----------

mÜzakerelerİ Büyük Millet Meclisinde 
Oslo konfrasında tasvip 
edilen prensipler devam 

edecektir 

Stokholm : 1 O . a.a. - Şimal 

memleketleri hariciye nazırlan. dün 
alcpnı neırettikleri bir teblitde 
memleketlerinin avrupa menıleket· 
feri arumda her türlü jttifaldardan 
dıtaıda kalacajını bildirmiıletdir. 1 
bu 111retle oılo konferansında tasvip 1 
e<iilen preolipl:r devam eylemek· ' 
tedir. 

-------------
•• • 

butçesı kabul edildi İnhisarlar --------
Eski harflerle basılış kitaplar etüd kitap 
olarak Kütüphanelere konabilecek 

A k . 10 (felefonla) - Bü· 
n ara . _ k" 1 yük MıUet Meclisinin bugun u top antı-

sında etud kıtıtb• olarak kullanılmak 
Ü7.ere eslci harflerle basılmış kitıbla
nn okul ve kültür kurumları kitap 
evlerine konulması hakkındaki kanun 
ile lnblıarlar umum müdürlütü•ün 

1939 bütçesi müzakere ve kabul edil
mişdir. inhisarlar idaresinin meaarifi 
karşıhtı olarak kabul edilen tahsisat 
mikdarı sekiz milyon altı yüz küsür 
bin'liradır. idarenin 19~ yılı varidata 
ellimilyon yedi yüz küsür binlira o
larak tahmin edilmifdir. 



GÜNÜN POLiTiK MESELE"LERI BUNDAN 

ROMA - BERLiN 
ASKERi PAKTI 

j Şehüır halb~ıro~ırn l 
, ________________________ .... _______________ İlllll ..... ____ I, Kavgasız 

spor! 

Avrupa matbuatında bu an
laşma hakkındaki tef~irler 

Yüksek mühenôis Cürüm delilleri CEYHAN MEKTUBU 

mektebi talebeleri 

Bir grup şehrimizde 
tetkiklerde bulundu 

Mevcut delillerin kaybol
ma tehlikesi önlenecek 

Pirinç fiyatları 
neden yüksek? 

Ji::5)· ir Fransız mecmuası ~ 
~ yüzünden çıkan gürull' 

leri patırtıları mevzuu ııJ 
sederek diyor ki : 

Fölkişer Beobahter gazetesi ya
zıyor: 

"Dovning Street' de ve Ouai d' 
Orsay'de bundan böyle. batıdaki 

meşru faaliyet sahalariyle dotudaki ı 
gayri meşru faaliyet sabalan arasın. 
da tecrübe edilmiş Alman ve ltalyan 
askerlerinin muhafaza ettiği yıkıl. 

maz bir kale mevcut olduğunu he · 
saba katmak mecburiyetinde ola· 
caklardır. Bununla beraber, demok 
rasi naşirleri bu siyasi realitenin Av 
rupa'nın mütebaki kısmına karşı 

emperyalist bir meydan okuma teş 
kil etmediğini anlamıyacaklardar .• 

Mihverin Barışçılığı 
Montag yazıyor: 

•Demokrasiler bir harp psikoz'u 
yarattıkları halde Almanya ile hal· 
ya barış davasını müdafaa c Jiyor. 
Bu iki memleketin her siyasi icraatı 
bunu ispııt eden ye_ni bir delildir. Bu· 

na binaen diğer de\ l«"tler barış veya 
çen..,erleme yollarından birini seç· 
mek mecburiyetindedirler. Bu devlet· 
terin barış davasını tesirli bir suret· 
ta müdafaa edebilecek vaziyette o 
lan tarafa itimat edecekleri şüphe
sizdir.,. 

Zwölf Uhr Blatt diyor ki: 
•Almanya ve ltalya kum torba 

sı üzerinde uyumata dev:ım ediyor 
lar. Böyle yapmakla çok iyi ediyor 
lar ve böyle yapmaları lazımdır. Zi. 
ra harbi teşvik ve ve tahrik edenler 
mihver devletlerine taarruz teşcb 

büslerinin faydasızlığını ancak bu 
suretle anlayabileceklerdir .• 

Paktın akisleri 
Kölnische Zeitung yazıyor: 
•Paktın askeri hükümlerinin tat· 

bikine ihtiyaç hasıl olmıyacağım ü· 
mit ederiz Zira pakt Avrupa'da ba 
rışı temin için aktedilmiş bir vesika 
dır .• 

\ 

Yüksek mühendis mektebi son 
sınıf su şubesi talebaleri haşlarında 
prafesör Bay lutli ve muavinleri 
Bay Abdullah olduğu halde Adana 
mıza gelmişler ve sulama kanallarile 
rtkelatörleri gezmişlerdir. Kafile 
bugün Mersine gidecektir. 

Hariçten imtihana girecek 
kızlar ve askerlik dersi 

Maarif Vekaleti, dışarıdan Orta 
mektep ve Lise bitirme imtihanla· 
rına girecek kızların da, kız talebe 
için mecburi bir ders olan askerlik 
dersinden erkekler gibi imtihan 
vermelerini kararlaştırmış ve bu ka
rarını Maarif Müdürlüklerine bildir· 
miştir . , 

ŞEHiRDE HAVA 

Ölüm ve ağır mahiyette · mües 
sir fiil gibi mühim ve müstacel 
hadiselerde adli amirleıce işe el ko· 
nuncıya kadar delillerin kaybolma
sından korunmasını temin yolunda 
lüzumlu görülecek tedbirlerin alın
masına dair Milli Müdafaa veka
letince alakalılara bir tamim ya
pılmıştır. Adliye vekaleti de bu hu· 
susta teşkilatına ayr ı bir tamim ya· 
parak askeri kazaya tabi cürümler· 
de bir taraftan salahiyetli askeri 
makam ve merciler haberdar edil 
mekle beraber diğer taraftan da 
askeri muhakeme usulü kanunu hü· 
kümleri dairesinde muamele yapıl· 
masını bildirmiştir. 

Maluller birliği .. . 
musaıneresı 

Ankara Maluller birliği Adana 
şubesi menfaatine dün gece Asri 

Pirincin istihsal yerinde 
20 • 25 kuruşa satılması 

tabii değildir 

Ceyhan: 10 (Hususi muhabiri 
mizden) Ceyhandaki çeltik fabri· 
kaları giceli gündüzlü harıl harıl 
çalışarak pirinç istihsal edilmekte. 
dir Fakat esefle kaydedebilirizki 
pirincin kilosu günbegün yüksel · 
mekte ve şu günlerde halk, kilosunu 
25 30 kuruşa almaktadır. 

Gün geçmiyoı ki halk - Biz yil 
on iki ay durmadan dinlenmeden 
çalışıp çabalıyarak meydana getir· 
diğimiz arpa, buğdayın kilosunu en· 
çok 3 · 4 kuruşa satabiliyoruz da 
pir incin kilosu niçin en az 20 25-
den aşağı inmesin? diye şikayet 
etmektedir. 

Bu fiat yükselmesinin, dahile 
isti hlakin artmasından mı yoksa ha· 

- Fransada hiç bir pazar r" 
mez ki ,hele kış aylarında,bir h.k' 

1 başı, gözü yarılmasm,yahut oyurJ 

tarafından tepelenmesin , Bir kcı4 
gürültü başladı mı, halkın karı.-' 
masına imkan mı olur ? 

Bir de derler 1 
- Ah 1 Şu spor 1 Söz de 5~ 

terakki demekmiş 1 
Fakat unutmamalı ki sporda t 

rültü patırdı kopması yeni bir ~ 
dise değildir. Eskidenberi böy)edi' 
Hatta spor gürültülerinin en he~ 
canlısı ve en mühimi hatta Is•' 
doğumundan 532 sene evvel ~ 
araba yarışında lstanbulda ohıııl 
tur. 

lstanbulda Sultanahmetteki ~ 
podromda o zaman yapılan araW 

koşulan yüzünden lstanbul h•• 
üç kısma ayrılmış müdhiş bir k•J 
gaya başlamışlardı . Bu mücad' 

Türk Amerika 
anlaşmasından 

• 
tıcaret 

sonra 

sinr.ma~a bir müsamere verilmiştir . 
1 rici ihracatın fazlalığından mı ileri Müsamere güzel olmuş ve davet-

Şehrimizde dün gök yüzü açık, liler mt'mnun kalmışlardır. geldiği bir türlü anla;ılmamaktadır. 
hava hafif rüzgarlı idi . En çok sı· Hele yarın çeltik stoklan tüke. 
cak gölgede 29 derece idi. Geceieri Bisiklet müsabakası nip de, fabrikalarda stop ettiği va· 
en az sıcak 17 derece. f kıt, pirincin kilosunun yükselerek 

1 
40 kuruşa çıkmıyacağı ne malum ? 

günlerce sürınüştü . Kavgada ı' 
üç bin kişi ölmüş , lstanbulun ~ 
kısmı harap olmuştu. 

U halde, şimdi bir kaç yum,J 
veya beş, on şemsiye darbesi ~ 
hadiselerin yanında bir terakki 1 
yılmaz mı ? • * • 

- Birinci sahifeden artan -

kesine hini ithalde tenzilatlı gümrük 
resmine tabi tutulacak mallara ait iki 
listeyi ihtiva etmektedir. 

GUmrUk resmi tenzllltı 

Anlaşmaya bağlı 1 sayılı liste 
Türkiye tarafından hangi nevi mal· 
!arda ne nisbelte gümrük resmi tt"n
zilatı yapılacağrnı göstermektedir. 

Buna nazaran bilcümle binek 
otomobilleri, her nevi otomobille
rin şasisi, karoseri ve şasi aksamı, 
tekerlekler yüztie 60, radyo ?bize 
cihazları yüzde 75, radyo için bir 
Jeştirilmemiş müteferrik parçalar 
uüzde 88, her nevi elektrikli tecrit 
makine ve cihazları yüzde 12, yazı, 
hesap. kayıt, tadat, tefrik :ve tasnif 
makineleri yüzde 12, :beher desi 
metre murabbaı 4,5 gramdan yu 
karı olan keçi glaseJeri yüzde 40, 
dosya tunifine mahsus bazı dolap 
lar da yüzde 20 nisbetlerindeki 
gümrük H!Smi tenzilitından istifade 
edeceklerdir. 

Bu belli başlı maddeler yanın
da diğer bir takım maJlara da muh· 
telif nisbetlerde tenzilat veriJm:ş 
bulunmaktadır. 

Hangi mallarımız tenzllAtla 
ldhll edilecek ? 

Ticaret anlaşmasına batlı 2 sa· 
yılı listede ise Amerika Birleşik 

devletlerine hangi mallarımızın ne 
nisbette tenzilatlı bir tarife üzerin· 
den ithal edileceği görülmektedir, 
Bu listenin tetkikinden anlaşılacatJ 
üzere Amerikalılar, muhtelif mühim 
ihraç mallarımız için meri gümrük 
resimlerinde tenzilat yapmışlar ve 
tenzilatlı resimleri anlaşmanın mefr 
yet müddeti zarfında arttırmaya 
caklarını da kabul etmişlerdir. 

Diğer taraftan, Amerikaya ha· 
len gümrük resminden muaf olarak 
ithal olunan bazı mallarımızın da 
gene anlaşma devresi zarfında mu· 
afcn ithal edilmekte devam edece
ğini taahhut eylemişlerdir. 

Yeni anlaşmaya nazaran Ame· 
rika Birleşik devletlerine hini ithal
lerinde tenzilatlı gümrük resminden 
istifade edecek olan ·mühim ·malla· 
rımız ve bunlıudan alınacak güm· 
ı ük resmi miktara &fağıya yaıılmış 

Hava korumu .büyük Yurdun her tarafında yapılmak· Halbuki,evvelce Ceyhanda böyle 
1 ta olan seri bisi .• let garışlanmn se· d 'b 1 Sigaralık yaprak tütün, libre· korultayına gedecek çeltik fabrikaları bulunma ığı gı i, OR A D y o 

kizincisi olao Adana - Ceyhan -sinden 30 sent, aslı çekirdeksiz olan ovamızda da çeltik zeriyatı yapıl-
1 , delegelerimiz 0:1maniye arası 150 kilometrelik d k • ti kuru üzüm )ibresinde 1,1/2 sent, mamakta i i i , o zaman pırincin 

1 
yarış neticesinde Kemal birinciliği k k 20 

libresinin kıyme-ti 7 sent veya da. Her do"'rt senede bı'r Ankarada k .1. . (T ) kilosunu değil,ok asını en ço - BUOUNKU PROGRAM (Seyhan), Ahmet i incı ığı oros ş h d b ı ha yukarı olan incir, librcainden 3, 25 kuruşa yiyorduk. u al e öy e 
Yapılmakta olan hava kurumu kurul· almı•tır ı 

sent. kabuksuz fındık, librc3indcn Y • hem bölgemizde çeltik zeriyatı ya· , 
tayı bu yılda 26 mııyisde toplana· ! 

'8 sent muhtelif halı, kilim ve yol 1 kararlar pılsın ve hem de kasabamızda , bu caktır· kurultaya Adana vilayeti na nzibati 
kilimleri, kıymeti üz~rind~n yüzde ' 1 çeltikler pirinç halinde getirilsin de 

mına şehrimiz hava kurumu başka· 
45 den aşağı :olmamak üzere ayak ı acaba neden " Yani çeltik zeriyah 

nı Bay Sabri Gül ile mebusumuz 
murabbaından 30 sent, kabuklu fıs· Adliye Encümenlerine~ verilecek · olmıyan ve çeltik fabrikası bulun-Hakkı Ozle. iştirak edeceklerdir. 
tık, Jibr~sinden 1.114 aent, kabuk· inzibati kararların Vilayetlerce tas- mıyan .. yerlerden daha pahalıya 
suz fıstık libresinden 2, 112 sent, V l Ok l ' dikına lüzum olmadığt Adliye Ve- halk pirınci yesin ? 

1 r Maarif eka eti u spor 
1 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYO~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RADY09 

ANKARA RADYOSU 

PERŞENBE - 11/5/939 

12.30 Program . 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı , ai" 

a 

E 

palamut hülasası " spirto ihtiva et- ~ kaletinden tamimen bildirmiştir • Sırası gelmişken şurasını da kay- ı 
miyen,, kıymeti üzerinden yüzde 7,5 adiyle bir gazete çıkarıyor dedeyim . Bu çeltik fabrikalarının, ve meteoroloji haberleri. ş 

13.15-14 Müzik (Karışık Prof k meyan kökü hu lasası, kıymeti üze. Camı· kapusuna diger fabrikalar gibi amele ve diger 
d - d J 5 k · ı·b · Maarif Vekaleti, Okul spor adiyle rin en yuz e • uş yemı, ı resın masrafları da pek o kadar çok de-

den 314 sent, haşhaş tohumu, 100 bir gazete çıkarmıya karar vermiş· bırakılan ÇOCUk Ç k d k I 18 30 Program. 
ğildir. ün Ü , fabrika a i ça ışan 

- Pi.) 

libresinden 16 sent, lüle taşı, kıyme. tir. Gazete ayda bir çıkacaktır . amele adedi mahdut olduğu gibi . 18.35 Müzik (Kansr'.o) Pi. 

ti üzerinden yüzde 10. Gazete bir ay içinde okullardaki 1 fabrikalarda çeltiğin kabuğu Vf' unu 19.00 Komışma (Ziraat saat•) ı 
Muaf UMU edUecek mallar spor hareketlerini bildiren ve bu Dün sabah saat onda Ulucami 1 ile çalışmaktadır . 19.15 Türk müziği ( F .. sıl h~ t 

f · h ll k arada talebeye spor sevgisini aşılı · k .. ~pusunda onbeş günlük bir çocuk ti) Çalanlar : ~ akkı derman -.:.. s 
Amerika'ya mua en ıt a eri on k Hatta çeltiğin kabuğu ve unu Kadri, Hasön Gür, Hamdi Tor:: 

d 1 • ı il d yacak yazılar yazıca tır · kundaklı bir halde bulunmuşdur. 1 f b ı. v 0 solite e i mış o an ma anmız a a riKa kazanında yakıldıktan baş Basri Üfler. Okuyan Tahsin ,.. 
şunlardır. ·11 • d ·· 1 

va. ziyetden ·derhal. za.bıta ve bele j ka, artan un v~ yenmiyen darıcanda kuş. . 
B k k Hazine tahvı erın e mu- k b 

Krom, ora s, zımpara. sucu • dıye haberdar edılmış ve çocu a · I kilosu 1,5- 2 kuruşa halka satıl· 20.00 Memleket saat ayarı, -ı 
batırsak vesaire. tavşan ve sansar rur zaman meselesi kılmak üzere kaldırılmıştır. l maktadır. Çiftçiler bu pirinç ununu ve meteoroloji habetleri. 
derisi, palamut, m~van kökü Zabıta çocuğu bırakanları tah. j öküzlr:ri ile ineklerine yem yerine 20.15 Türk müziR"i Çalanlar: 

A11laşma tediye bakımından mev Yu-zde "ıkı· ve yu'"zde beş faizli kik etmektedir. 1 d cihe, Fahire Fersan, Refik Fersal1/· 
h• k. 1 d k"ld t lh" yedirirler ve diger darıcanı a kü- kuyanlar : Mustafa Çağlar, Mefb 

cut lİ Üm er e şu şe 1 
e e ıs hazine tahvillerinin iki numaralı ve I mcs hayvanlarına verirler . Sağnak. 1 _ Gülizar peşrevi ' 

olunabilir. Amerika birlleşik devlet· yü2de beş faizli 1933 Seyrüsefain 
1 

Bir genç öldü 1 ' Nuri Halilin hüseyni şarkı : (/4,., 
lerine ihraç olunan mal arımızın be· hazine tahvillerinin bir numaralı ku· ""'!"-----~-- yetişir ) 3 - Gülizar şarkı : ( ': 

1 delleri serbest dövizle ödenecektir. 30 939 .. - k 1 • 1 1 lerı"mden gitmiyor) 4 _ HüseY'"' ponları, mayıs gunu a şa · • 1 U k Ş k • b 
Türkiye'ye ithal olunacak Amerika ğ ı Yeni i ~tasyon civarında evvelki l za ar ta mu· - : ( Gülşen bahçesinde ) 5 - 1. mmdan sonra mürur zamaııa u rıya ) , 
birleşik devletleri menşeli mallara da caktır Malive vekaleti bu hususta 1 gün hir ölüm hadisesi olmuştur . türküsü : (Ay doğdu batmadırrı' 
tarafımızdan muayyen bir hadde ka ' ' k··ıA b. A • •• Abdurrazzak oğlu Mustafa Aksoy him hadiseler ı " •. : ( Ali dağı ) 7 - " : rn 
dar serbest döviz tediye edilecektir bütü~ _teş ı atına ır tamım gon· adında biri arabasiyle Şaban oğlu ı peler tepeler) 8 - Latif ağanıl1 

l.k A "th IA dermıştır. şarkı : (Niçin şeb taseh~r.) 9 ""': Bu had sene ı umumı 1 a atı. 1 • • •• • • on sckı"z yaşında Maksuda çarpmış h ... ı 
V ~ ( b ( d k sım beyin " ,, : ( Her za .,. mızdan kredi anlaşmalarına mahsu ılayet er utçe erın e ı ve ölümüne sebel>iyet vermiştir. Harpten bir blanço ! ıtcrsuza ) lO _ Hıcaz şarkı ,, ' 

ben ithal edilmiş olup da senesi zar 
1 

Kültür tahsisa ti arı Hadiseye Adliye el koymuş , ( indim yarin bahçesine ) 
.fında ödenmemiş olan malların ha· l suçlu arabacı yakalanmıştır . 
liği çıkarıldıktan:sonra kalan kısmın 
10,91 ine müsavidir. 1 Vilayetlerin mevcut ilk tahsil 

mekteplerini muhafan edebilme· 
' ı~ri için bütçelerine imkan nisbe

tinde tahsisat koyabilecekleri ve 

Ancak ihracatımız mevsimlere 
tabi oldutundan, tediyede mevsim 
lik teehhürlerin de nazarı itibare 
alınması lazım gelecektir. 

Esaslarını yukarıda yazdığımız 
ticaret anlaşmasının, iki memleket 
arasında hali inkişafta bulunan tica 

' mali vaziyetleri dar olan Vılayet · 

lerin de bugünkü vaziyetini muha· 
faza etmiye gayret sarfetmeleri ala 
kalılara bildirilmiştir . 

ri münasebatın daha ziyade geniş 1 

lemtsine yardım edeceği muhakkak Zehirli gazlardan korun· 
görülmektedir. ' ma komisyonu toplandı 
~----------------~ 

Bu gece nöbetçi ecza ne 
Y atcamii c varınd • 

Ali Nasibi eczahanedir 

YENi NEŞRiYAT 

lçel mecmuası 

Mersin Halkevi tarafından çı 
karılmakta olan "lçel,, mecmuası 
nın 14 - 15 inci sayısı çıkmıştır. 

Bölgeye ait güzel yazılarla dolu 
olan bu mecmuayı tavsiye ~deriz. 

A.merika bahriye bütçesi 

Vaşington : 10 a. a. - Mebus 
lar Meclisi 733,214,24 l dolara baliğ 
olan bahriye bütçesini kabul ederek 

Şungking : 10 a a. - Resmen 
bildirildiğine göre, Nisan ayının soa 
on beş günü zarfında Çin'in muh
telif cephelerinde 504 çarpışma vu 
kua gelmiş ve bu çarpışmalarda 
31,665 Japon subayı ve eri ölmüş, 
512 kişi de esir edilmiştir. Çin'liler 
tarafından elde edile"n harp malze· 
mesi ise, 275 at, 1456 tüfenk, 56 
makineli tüfen, 21 top ve 5,757,691 
kurşundur. 

21.00 Konuşma tal 
21.15 Esham, tahvilat, Kaı11~ d 

- Nukut ve Ziraat borsası (fiy•l le 
21.25 Neşeli plaklar - R. 

21.30 Müzik (Kfıçük Orkestr:; 
Şef : Necip Aşkın ) 1 - Sc~t 
- inciler - Vals 2 - Gebhar r' 
Romens - Violonsel ve Orke9•, 

çin. 3 - Heub;:rger - Şarkta fi I> 
Zander - Polka . 5 - J. Srau f R 
Şen Viyana (Vals) 6 - Brabd'ı,l 
Macar Dansı No. 8 7 - Paul 
ke Eğlenceli marş 8 - , .. ..,...1 
rılma ( Fantezi ) 9 - Michelı Ç 
oyunları. ıl 

22.30 Müzik (Melodi ve 5° F 
- Pi.) 1' ri 

. "e b 23.00 Son ajan tıaberlerı 

tır. .. ...... _"'-___ ._.. .... 11!11!111..--• 

Umumi Meclis salonunda Vali 
Bay Rııa Çeviğin başkanlığında ze· 
birli gazlardan korunma komisyonu 
toplanarak müzakerede bulunmuş 

ve kararlar ittihaz etmittir , Ayan Meclisine sevketmiştir. 

Diğer taraftan Çinliler, 96 Ja. 
pon tankını ve zırhlı otomobili tah 
rip etmişler, 3 Japon harp gemisini 
batırmışlar, 10 kadar tayyareyi dü· 
şürmüşler, 56 kilometre demiryolu 
ile 76 kilometre kara yolunu boz 
muşlardır. 

rınki program. rtJ 
23.15-24 Muzik (Cazband,..... 

c ur. 



Belediye intihap en
cümeni riyasetinden Asri • 

sınema 
11 - MAYIS - PERŞEMBE AKŞAMINDAN 

3 ----

iTiBAREN . 
- . 

1 - Belediye intihabına mayısın 
17 inci çarşamba günü s;aat [ 9 ] da 
başlanacak ve intihap ayni gün saat 
18 de nihayet bulacaktır. 

Sayın halkımızın, merak ve alaka ile sf'yrcdecekleri ve tekrar tekrar 
g)r nele istiyec!~leri A.şk • Ôi.~~ • Heyeca.n, Korku, Hayranlık toplayan 

senenın en buyuk şaheserıni sunuyor PAP A'NIN SULH İngiliz - Rumen 
il - intihap yalnız bir yerde 

yapılaca~ından ve sandık belediye 
altındaki mezat salonuna konulaca· 
ğınClan bütün müntehiplerin 17 ma 
yıs çarşamba günü reylerini vermek 

TE,ŞEBBÜSLERi Ticaret müzakereleri 
müsbet şekilde bitiyor 

Fransız gazeteleri ne diyor? 
Bükreş: 10 (Radyo) - lngiliz 

Rumen ticaret müzakereleri müsbet 
.şekilde neticelenmek üzeredir, iki 
taraf heyetleri arasında tam bir an
.laşma hasıl olmuştur. İngiliz heyeti 

üzere intihap yerine gelmeleri ilin 
olunur. 10550 12-18 

b :ari~ : 10 a. a. - Gazeteler, 
ugun bılhassa, papanın sulh f eh in

de )'aptığı teşebbüsle meşgul ol· 
ınaktadır. 

Donnadieu, Opoque gazetesinde 
diyor ki : 

Bu uzlaştırma teşebbüsü hak
kında endişe etmek doğru olmaz. 
Her halde 12 inci Pio, Polonyanın 
Danzig'i ve Koridoru Almanyaya 
terketmesini taysiyt: etmemiştir, 

Rays, Exelsior gazetesinde di
yor ki: 

Papalık makamının diplomasisi· 
ne emniyet edilebilir. 

Bure, Ordra gazetesinde di
yor ki : 

Ajanslar, yeni bir münih hakkın 
da haberler veriyorlar fakat bu so 
ferki münih. papanın tastikine maz 
har:olmuş bulunmaktadır. 

geciktirebilecek bir mahiyet arzet 
1 mcktedir. bu akşam Londraya dönecektir. in. 

Bazi gazeteler, ezcümle oeuvre, .giltere Romanyaya ikrazda buluna 
populaire, bu bahiste tekzipleri da- .caktır. 

akşam ha ziyade göz önünde tutmaktadır. 1 Bu 
Onuvre gazetesinde Bayan tab .'Milletler cemiyeti sıhhat 

ui~ d
1

iyor ki= komitesi faaliyete geçti Alsa ray 
ngiliz zimamdar mahfillerinin e 

linde bulunan v~sikalara göre, bu • Sinemasında 
teşebbüs hiç olmazsa bugün netice Cenevre: lO (Radyo)-Milletler lk• fi 1 
verecek gibi bir mahiyette değildir. cemiyeti sıhhat komitesi faaliyete 

1 1 m birden 
P 

geçmiştir. lnailtere, Fransa, Tu"" rkı'ye Uzak Şarkın en ananeperest m'ıl. 
opulaire diyor ki : • Vatikanın dünkü tekzibi bilhas- Amerika, Letonya' Mısır delegeleri leti Japonların yaşayışlarını aş:Cla· 

sa şu bakımdan lüzumlu idi: küçük ilk içtimada hazır bulurımuşlardır. rmı en açık bir surette gösteren 
ve seyredenler üzerinde b" ··k 

Lir komite vasitasile Dantzig mese B d b. . . . uyu 
. 1 . . h ıı · b lk" b d k' ·ı e en ter ıyesı umum bır tesır bırakan : 
ı esının a ı e ı un an se ız ı a on •• •• •• • J 
1 beş gün evvel düşünülebilirdi. fakat ,muduru Edırneden döndü apOD g •• ı •• 
\ 48 saatten beri yani milanodaki Rib U U 
bentrop ciyano görüşmelerinden sonra Ankara : 10 (Telefonla) - Be 

1 
Aşk ve macera romanı 

hal sureti mühim surette değişmiştir. den terbiyesi umum müdürü Naci AYRICA: ~aştanbaşa heyecanlı 

1 

( Esirler Gemisi ) 
Baş Rolde: En büyük Trajede Yıldız: ( VARNER BAX ffR ) 

Diğer rollerde:- VVALLACE BEERY - ELIZABET ALLAN _ 
M[CKEY ROONEY 

Ayrıca : - Yeni dünya haberleri 

Mevsimin son büyük Konseri 13-Mayıs-Cumar
tesi - 14 Mayıs Pazar akşamları 20,30 da 

Asri Sinemada 
Bayan Mualla 

Ve Kemani Sadi, Piyanist Şefikten mürekkep 
mükemmel Saz Heyeti 

Fiyatlar Numaralı yerler 50 kuruş 
Dühuliye : - 30 n 

Localar : 2 Lira 
Biletler şimdiden satılmaktadır. Fazla tafsilat için Gişeye müracaat 

olunma!lı rica olunur • ' 

Gişe her vakıt açıktır. Localarmızı telefonla isteyiniz . 

Telefon Asri 250 
10603 Bailby, jour gazetesinde diyor ki: Tınaz Edirneden avdet etmiştir. ve eğlencelı sahrıelerle dolu olan : 

Dantzig, bir strazburg, bir motz Görünmeye C 
ve bir Paris'dir. Pölonya serbest kal Yalova kazası Bursa n asus 

Pori. humarıita'de diyor ki : ---------------------------------------------------Papanın teklifı' Hitlerci Alman
yanın korktuğu yardım mukavelele
rinin sarih surette vücut bulmasını 

AMERİKANIN 

Bitaraflık 

projesi! 

Vaşington: 10 ı.ı. Ayan mecli 
sinin hariciye encümeni bitaraflık 
kanununun tetkikine devam etmiştir. 
Encümen mesaisinin istihzari mahi 
yette olan kısmım ikmal ederek 
ekseriyetin t11svibine iktiran edecek 
şekilde bir kanun layihası tanzimine 
karar vermiştir. 

Son dinlenen KoJombiya üniver · 
sitesi hukuku düvel profesörü James 
Shotmell, reisicumhura mütecaviz 
rnemleketi tarif etmek ve:: bu mem· 
lekete karşı tatbik edilecek ticari 
takyidatı kongreye tavsiye etmek 
salahiyetini veren metnine taraftar 
olduğunu bildiımiş•ir. 

Bratislavda 

Yahudiler aleyhinde 
hareketler 

Bratislava : 1 O . a.a. - Bratis 
lavada yahudiler aleyhinde yeniden 
bazı hadiseler ecre yan etmiştir. 

Alman hücum kıtalarile hlinka 
~uhafızları yahudı muhaceret ofisi 
rıın bi 1 h . . 1 d" na arını ta rıp etmış er ır. ge 
~~ller.den mürekkep gruplar yahu 

1 erı k h J d ~ b d , 
1 

a ve er en ve umumı a · 
IYC erden k . b . 1 b' ....,,.. 

1
• çı armağa ıc ar etmış er ır 

1 
~Oıs ~h 'k k ralı <l' rı atta bulunma cürmile 
da~ilı muhaceret ofisinin bazı azası da 
tcvfik olrna~ _üzere bir kaç yahudiyi 

etmı~tır. 

Davis kupasi 

Viyana . 10 D . 
Pası· Al · a. a. - avıs ku-. ma r . Relın· . nya, svıçreye 5-0 galip 

ıştır . , 

Bay Blum Londrada 

F' Lorıdra: 10 ( Royter ) - Eski 
ti::~.sız Başvekili Bay BJüm lngiliz 
b ıyle temaslarda bulunmak üzere 
lJraya gelmiştir . 

mak istiyor. avrupanm ve Fransa. vilayetine bağlanıyor ALLAN MARCHAL 
nin arzusu da budur. TALA BIREL 

jBerutta Faşist aleyh 
1 tarlığı kongresi 

Suriyeden kalabalık bir 
grup iştirak ediyor 

Berut : 1 O a. a. - Berutta top· 
Ianan Faşist aleyhtarı kongreye Su
riye ve Lüblanlı bir çok şahsiyetler· 
le iki memlekette faaliyette bulunan 
35 teşekkülün murahhasları iştirak 
etmişlerdir, Eski başvekillerden Ce
mil Mardam, Lutfi Hafar, Mazhar 
Rastın ile eski nazırlardan Faiz 
Huri, Şükrü Koatli Şamdan bir me
aaj göndererek heyet azasile tesa
nüdlerini bildirmişlerdir. 

lstanbul : (Telefonla) - Dahi- DIKKA ~: ._Si~ema 8,30 da Japon 
1. k"I · Gulu fılmiyJe ba'lllar , 
ıye ve a etinin aldığı bir karara w 

göre, Yalova kazası lstanbuldan 
alınarak Bursa vilayetine raptedil. 
miştir. 

10603 
;:::::w= 

Yalnız Görünmesı· K hk h ·ı a a a ı e Gülmeye kif a et 
Eden Adam. Y 

(Mil TON) 
TAN SiNEMASINDA 

Bu Akşam Göreceğiniz 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 
10'2-156 10116 Numara: 200 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

1 ------
Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 

Nizamnamesi 

Kongrenin kabul ettiği karar 
suretinde • Totaliter devletlerin ya
kın bir tehlike teşkil ettiğini n müd· 
rik bulunan bütün arapların demok· 
rasiler cephesile mütesanid bulundu. 
ğu kaydedilmektedir. 

ua-Dalaverecilef Krall~ 
En Son Kahkahalı Ve Çok Şen Filminde Size mesu 1 . . . 

SENENiN EN GÜZEL EN MÜKTEU VEt ;~Saat gt-prtccektir 

2 
Kammame ı'\'o : 10680 

Harp tehlikesine 
karşı sigorta 

Mühim tenzilat yapıldı 
Londra : 10 a. a, - Sigorta 

cılar enstitüs'ünün bildirdiğine gö. 
re, harp tehlikelerine karşı olan si 
gortalarda mühim tenzilat yapıl
mıştır: 

Akdeniz ve Baltık munzam 
primleri 8 şilin, atlantik munzam 
primleri 3 şilin ve Karadeniz mun
zam primleri 10 şilin azalmıştır. 

lspanyol ve Sovyet gemileri de 
sigorta edilebilecektir. 

Litvanya ordusu kuman
danı Varşovaya gitti 

Kannas : 1 O a a. - Litvanya 
ordusu kumandanı general l<aztikis, 
Varşovayı zivaret etmek üzsre ha
rekt-t etmiştir. 

Lord Halifaks Cenevrede 

Ayrıca 
KOMEDi ŞAHESERi VKALADE 

AŞK HEYECAN 

Hudut 
VE MACERA FiLMi 

Kahvesi 
10605 

Seyhan vilayetinden : 
1 ~ 1 5 939 gününde müddti bitecek olan taş ve emsali ki 

940 senesı mayısı nihayetine kadar bir senelik resim (2471) 1· oca harın 
b J il k ' ıra nıu am· men eue e açı artırmaya konulmuştur. 

2 Açık artırma 939 senesi mayısının 18 inci perşemb .... 
10 ..ı 'I" d · ... .. · e gunu saat a vı ayet aımı encumenınde yapılacaktır. 

3 (185) lir~dan ibarat olan muvakkat teminat parasının, ihale vak 
tından evvel hususı muhasebe veznesine yatırılmış olması I" d 

4 f t krI · azım ır. 
s e ı erın, şartname ve mukavelenamesini go··r nek ı· • l .. . h ... h b " 1 çın ler gun 

ususı .mu ase e muamelat bürosuna ve ikinci maddede yazılı 'h 1 •• 
ve saatınde de daimi encümene müracaatları ilan olunur. ı a e gu:ı 

11-13 10607 

Şık ve zarif 
Gömlek , pıJama . 

ıç çamaşırları ve 

fstanLuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzd kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarınızı 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

Hariciye Nazırı Lord Halifaks Paris Belediye karşısı Yeni mağaza 
Londra : 10 ( Radyo ) - lngiliz J 

yoliyle Cenevreye hareket etmiştir. .:ı. ___ ı_o_5_3 .. 3 ____________________ ...;;ı.;;;3 __ .,: 

• Dünden artan · 

hu ~ A "e!lsesefer ve tekmil halk tarafından yapılmak mecbu· 
susı ve resmı mu . 

ridir. 
NEŞRiYAT 

Madde 51 _ Hava pasif korunnasına aid çıkuılacak olan risale, 

m 1 k makaleler ve konferanslar Hava Müdafaa Genel Ko· 
ecmua ve yazı aca . . . . . 

t 1 A- b h takı' talimatnamesı daıresınde yazılı ve verılır. mu an ı5ının u usus 
PARA iŞLERi 

M dd 52 P 
if korunma bakımından şehir ve kasabalarda, rcs· 

a e ·- as d . · ı k k • f b 'k ·· elerde ve teşekküllerde viicu a getırı ece teş il-
mı a rı a ve muesses . . .. 
1 1 h b 1 h

. et·ınde ve alınacak diğer pas ı f tedbırlerde luzumlu 
er e a er a ma ıım . . . 
1 1 t hl.zat ve bu teşkillerin talim ve terbıyelerınde, tatbı -

o an ma zeme ve eç 
k t 1 da sarfına lüzum görülen para, Hava Taarruzlarına Kar· 
a ve manevra ar d~ .. dd I . .. .. d 
K K nun U

'"çüncü ve dör uncu ma e erıne gore aşagı a 
şı orunma anunu 
gösterildiği gibi üç kısmı ihtiva eder: 

Madde 53 - Kısım: 1 

M 
. ·yeye dahil veya mülhak v~ hususi bütçelerle idare 

uvazeneı umumı . ~ 

Ol d 
. I I mayesi Devlete aıd bulunan resmı teşekküller ve 

unan aıre er c ser 
m.. I . I k ndi daire ve mües!lese ve teşekküller ine mahsus hu· 

ucsse erın ya nız e . . . 
Su A 

1 
k .. pılacakları havaya karşı pasıf korunma ışlerı karşılığı 

sı o ma uzere ya 
1 k 

.. h e bu"tçelerine koyacakları paralardır. Bu paralar, Ha· 
o ma uzere er sen . 

M 
.. d f G ı Komutanlıhı ile anlaşmak suretıle konur ve sarfolu· 

va u a aa ene 6 

nur. 
Madde 54 :..... Kısım: 2 

M 
. umumiyeye dahil veya mülhak ve hususi bütçelerle idare 

uvazeneı . 
olunan dairelerle sermayesi Devlete aıd bulunan resmi teşekküller ve mü· 
esseselerin bütün me~lekete şamil .. umum.i olmak üzere havaya karşı pa . 
sif korunma işleri içın hersene butçelenne koyacakları paralardır ki en 
ziyade Dahiliye, Nafıa ve Sıhhat ve lçtimi Muavenet Vekaletlerini iliilcn
dirir. Bu paraların sarf yerleri ehemmiyet derecelerine göre Dahiliye Ve. 
kaletince ve sıhhi işler için Sıhhat ve içtimai Muavmet Vekaletince, 
muhabere ve demiryolları pasis korunma tedbirleri için Nafıa Vekaletin· 
ce tayin ve tesbit edilir. 

(Sonu 
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10 I 5 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
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C. H. P. Seyhan llyönkurul baş
kanllğından : 

l : Ticaret odasının bulundutu hina . 
2 : Yıldız gazinosu . 
3 : Yeni eczahane binası . 
4 · 17 numaralı dükkan ( Yeni cczahaneye bitişik ) 
5 ; 15 ,, • ( 17 numaralı dükkana biti~ik ) 
6 : 9 ,. .. ( Okuma odasına bitişik ) 
7 : 33 ., Hazır elbiseci dükkanı 

8 : 35 " " " " 
9: 37 .. " ,. " 

10 : 1/ 39 .. Hurdavatcı çerçi dükkanı 

C. H. P. Emlakinden yukarda yazılı aka lar 1939 Haziranının ipti· 
uasıncan 1940 senesi mayıs ayının sonuna kadar hir S< ne müddetle ve 
aç.ık artırma yolu ile kiraya verilec ktir. 

Yapılan tt:klıf ve verilen fiat haddi layık görüldüğü~d~ kati ihaleleri 
11 Mayıs Perşembe günü saat [ l 7 ] de Adanada Parlı bmasında yapıla· 
caktır. Kiralamak isteyenlerin istedikleri zaman Pdrtl kalemine müracaat 
eylemeleri ve ihale günü saat ( 17 ) de Parti salonunda hazır bulunmaları 
ilan olunur. 10546 26-3-11 

Seyhan Orman çevirge Müdürlüğünden 
Adet Cinsi beherinde takdir Tutar bedeli Miilihazat 

olunan muhammen 
Kıymeti 

Lira· Kr. Lira Kr. 

500 Mazot 1 40 700 
Teneke Şef veya istandaı t 

markalı 

2 3. F. gres varil 12 50 25 Tarsus, Mersin 
yağı , eya Adana teslimi 

12 ekstra mobiloite 8 75 105 
Teneke S. B. markalı 

ince yağ 

830 

Yukarıda adet ve cinsi yazılı mazot ve makine yağları 10-5-939 
tarihinJen itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
günü 25 -5-939 perşembe günü saat 10 da Seyhan Orman çevirge 
müdüriyeti hina;ıntlaki satınalma komisyonu:ıda yapılac:ığından talip· 
lerin % 7,5 itibarile 63 lira teminalı muvakkate makbuzlarının yevmi 
mf'Zkurda ihaleden 1 ir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 11-14-17-20 10610 

... 

"KODAK" 
Ne ucuz: 

"BRAUNİ" 127 

Küçük, büyük, herkesin makinesi 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

... ~ 
,·"'·~~ I ..... . ,.,. 4 x 6 .5 sm. 

4~;>a 
Fakat ne kıymetli 

bir hediye 

10· 11 10602 

k.' 
k der. ko\ay ' 

\<mek o 8 

lr Türksözü 1 

eoy\e 
. -

""""'\er çe res•• • · .. , 

"KODAK V'ERiKROM" 28° Film ile 

a pozdan a güzel resim 

Bütün KODAK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, .. ·· · k 
Her aile yuvasının muhtaç bulu~duğu .d~k~ş-nakış, orgu, çtçe 

ve daha bir çok ytni işleri öğrenmek ıster mısınız? . 
Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nısan ?39 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahallesınôe 
37 numaralı hanede açılacak meccdoi kursa makioanız olslin veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müe-~seseıııizin gösterdigi bu feda· 
karlıktan azami derecede istifade edebill"ceğinizden yukarda bildirdi 
ğimiz adrese teşrif il: kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. . . 

Naumann Mökinaları Satış Türk Limited .Şırketı 
Adara Acentalığı Saalhane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
35 TELEFON : 168 

~------=;,;;;_ ________ ..;,.. _______________________ _ 

.. 

Gündelik siyası gazete 

. ·" ,, , "' .. abone şartları ~ 

t 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş J 
1200 

• ~ .. 
. 

-· \ . . 
' .. ' ;. . 

h 
.ti 

( 

600 
100 
ıoO 

l -Dış meınlekcllcı için P. 
bcdelı değişmez yalnız posta IJ1 

zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdarcyc ,,; 
caat erlilıncl :dir. • -----------" 

1 
' 
1 
ı 

-·~ "' .. 

&. 
ôr-1 

~------------..... ----·--------------------' 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Be::rlin hastahanelerin~e uzll1'f 

det asistanlık yapmı.şlır. Has' alaı mı Abidin paşa caddesinde Must' 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12-8, öğ)ede1' 

2 -6 ya kadar kabul eder • 9598 g. a. ______________ ,,__ ____________________ ,,,; 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - Bahçe bzasında yaptırı. 

lac:ık kaymakam evi inşaatı (5582) 
, lira (35) kuruş bedeli keşfi üzerin

den açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Açık eksiltme, 939 senesi 

Mayısının (18) inci perşembe günü 
saat (11,30) da vilayet daimi en· 
cümeninde yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerinin, 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 

_____ /. 
-Bir nıuhasip J~ 

arıyor 

Uzun müddet Bank8 el' 
seheciliğinde bulunmuş . t 
mütekait bir muhasebe'1'ır 
yahut usuliınuzaafa üzere" 
tutmağı öğren mi ye ihtiY') 

l 
ların Ziraat Bankasında aıı 
vastasıyla müracaatları 

.. J~ıi' 
Umumi neşriyat rnı.ı 

Gu··çl~ Mdcid .. ~ 
d T k - - ...,,tb A ana ür sozu , .. 


