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•• ~ J lngiltere, Almanya ile 
! · mütekabil teminat te
l atisine hazırdır ! 

FElllD CELAL GÜVEN 

1 
j 

Aııkar'.l : 

IO
Un Buyuk millet meclisinde 
inhisarlar umum mudurJugu
nUn butce-si ınUzAkcre olu-

nurken, bir çok hatipler; sert içki 
nıe clesi Uzeriııde söz ı;Ö.)·lc<lile~. 

11 Mayu 

liğinin karakterini, iyiye. glJzcl<. a .. il 1 
şe,yl<"rc intibak dtirmclüir. 

Sö.) lc<liklcrim kolay <lc~ilılir. l lnl· 
kı içki, kumar gibi.'z4Jim:bir uıı~urun 
elinden almak. onu ha)•ahn :.af, tcn1iz 
~'·olupa ko.rmak vazifesi hc.-ın gUç. hem 
de ısrarla çalışmaya mukvakkıf bir 

iştır. 

Londra : tt a. a. -DU• •vam llamaraeında 
a. -Chamberlaln, lnglllere 
hÜkOmetlnln Almanya :ne 
mUtekabll teminat teatisi· 
ne amlde :oıdu§unu, an 
cak bu hueusun Atman hll • 
kOmellne blldlrllmedlAlnl • 

i ve Berlln hUkOmetlnln; de ! 
i bu bab'd~· Londraya bir ! 
! aona tebffgalta bulunma • 
! dı§ını beyan etmı,t1r. ! 
• • 

Bizdeki ııcrt içki rakıdır. Bu iç· 
.kinin bu,yuk 7.arnrlar1 Uzerindc ıh:rrııa 
~' n, söz sÖJ lcmcye )Uzum görmUyorur:. 
İn!anhğın amansız bir du~manı olnn 
bu iç.kinin, kullananlaran bunyesi Uzc· 
rinde nasıl bir tahribat ,yapbğmı içi· 

Esaı;en Turk milll tinin: içtimai 
bun,ycsin<le sef:ıhete karşı daimi bir 
aksulamel vard1r. Turk ötedenbcri, 
!\af ve temiz aile haynhna, işine, hil· 
busn tabiat ve ~pora karş1 meclup· 
tur. Turk en kı"ır vasıtalarla da olsa 

ı .-. ................ ._..<19 ........... ~·- ~--· 

mizde bilmeyenimiz yoktur. 
Rakının en çok. :;ahldı~ı yerler 

~öyle tesbit edilmiştir. Başta Gazi:ın· 
tep. ~onra Adana. onun arkasından 
lstanbol g~liyor. 

Kultur t~lerinde, saoaJ'lde, zira· 
atte, spor ve sairede birinci ve ik.inci 
gelmek marifetli bir iJ ama; rakı İç· 
mekte ikinci sırayı tutmak bir mem · 
leket için her halde sevinilecek, ifti
har edilecelı bir hadi~e değildir. 

çahşma.y1 ve:durust ha~·atı ~ever. Bu· 
nun misalini uzakta aramağa luzum 
yoktur. Dng ve ova kö_ylerimizin ha· 
,yatını kısaca gözden geçirirsek bunu 
derhal anlayabiliriz. 

ScizU uzatmaya lU7.um görmllso· 
rum. lçki ile mUcadelenin yolu tabi· 
attan ve insam·a ha~·at ~Urmenin te!I· 
bit edilmif vasıtalarından istifade 

Sert içki ile mUcadele esaslarını, 
lnbisar vekaleti ~CSyle tcsbit etmi, bu· 
lua~·or. < rakının derecesini kırka : etmekle mUmkundur. Yoksa bir içki· 
indirmek, bira, şarap gibi içkilerin nin derecesi çok ve_ya aıo; olmUf bun· 
Uzeriodcki vergiden aaaltmak, bu su-

1 

dalci mUcadele kıymeti ve ar:ı.u etti· 
retle biranın ve şarabın revacım te limiz bı.:yuk istifadeleri temin ede· 
min ederek rak,yı yavaş yavaş halka ' mea. 
unutturmak.• CemiJct hayatımıza duzen vcr-

Bunu bir tetbir sa_yabiliriz. Fa· meliviz. Halka, gençli!e karşı vazife· 
kat, içmek, içtigi ile behemehal ser- }erimizi yapm.fllıyız. KötU itiyatları 
boş olmak isteyen bir insan lçitı ölçu ancak hu tekilde kökunden sökebiliri7.. 
olur mu? insan isterse 40 d~rece ile de, Sun1 tetbirlerin 8mrU olmaz. 
20 derece ile de serboş olabilir. Bu 1 
suretle vUcudumus alkolon tabribatın- 1-----

Sümer Bankın 
• 

sermayerı 

58 milyon lira 
artırılıyor 

lstanbul : 11 (Hususi) - Sümer 
Bankın sermayesine 58 ll)ilyon lira 
ilave edilmesi takarrür etmiş ve buna 
dair layiha Meclise verilmiştir. Bu ilA
venin sebebi birinci beş yıllık plinla 
buna ilaveten geçen beş sene zarfın· 
Sümer Banka vazife olarak verilen iş
lerin intacı ye aynca ikinci sanayileş
me pliniyle Sümer Banka verilecek 
işlerin başarılması için lazımgelen tah· 
sisatın teminidir· Bu suretle bankanın 
bugün 80,5 milyon lira olan serma
yesi 138 milyon, beş yüz bin liraya 
çıkarılmış oluyor. Uyiha iktisat, ma-
liye, ve büdce encümenlerinde görü. 
şüldükten sonra heyeti umumiyeye 
sevkcdilecektir. 

dan kurtulmuş olamaz. M • LL" 
.Memleket çocuklarını alkol tah· ) 1 

ribatından kurtarmak için içtimai tet· 
birlere baş vurmak zarurctindeyiz. ı • 

Niçin içiyorlar?. BıR 
Evvela bunu tahlil edelim .. Neıe ı 

SANAYiiMiliN 
ZAFERi DAHA 

için, ~am ,.e keder dalttmak için, boş 
kalan valutları doldurmak için... Da· 1 

ha buna benzer gayritabii sebeplerden ' 
dolayı değil mi?.. 1 

Halbuki, yetifmiş, idraki yerinde j 
insanlar bu nevi feylere aslA muhtaç 
detildirler. Yorgunlugamu.zu çıkarmak, 
kafamızı dinlendirmek için tabiatın 1 
hize bahıettiği bin turlu nimet ve va.
!ıta gi:Szlerimizin önUnde duru)·or. 

Ba,.ka memleketlerde gençliği ve 
aile sahiplerini kumar, içki, fuhuş gibi 
katil itivadlardan kurtarmak maksa· ı 
dile, neşe ve gUzel itiyatlarm •asıla· 
larını temin ctmiflerdir. Bilbasaa spor· 
tarın envaı, gençlik için bir he_yecan 
ve ne~c mevzuu olmuştur. 

Umum! 1ı:Ut1ıphaneler, ucuz tiyat· 
rolar, ve scyahatlıır, kultur parkları, 

: lıilhassa muzik. sergiler, nefis .sanat 
terbi \'esi. insanları kendi hususi alc· 
mind~n alarak cemiyetin umumi neşe 
ve zevkine uymaya mecbur tutmak· 

ladır. 
Bizde de içkiye karşı mUcadclC'de 

,Yapılnc:ık tetbir budur. Bilhassa bu 
1 

hu usta h:ılkcvlcrioin rolleri başta 
sdmektcdir. 

Tabiattan neşe almak terbiye .. ini 
fer<llcrc verebilecek olursak içki ile 
ınUcadclemiz kendiliğinden halloluna· 
bilir. Bilh:ı~s:ı Adanamız tabiabn bin 
lUrlu gU?.clligi ile dolu. o gUzel dağ· 
~nrımız, misihiz deniz kıyılarım1z, 
•çiııde binbir turlu çiçek ve agaçların 
yctişligi ovalarımız gul. sUnbul bah-

1 
l • 

çc erimiz bu tun bunlar, bedii terbiyesı 
orta olan bir insan için bile zevk ve 
neşe kaynağıdır. işte biz bunlarla 
lllcfgul olmayı, bunları sevmeyi. bun· 
larla h 1' · aşruneşr olmayı ögt'enme ıyız. 

. Kitap, tivatro. muzik .. Bunlar da 
ınsanların h.;içten alacakları zehirler 
~a~ıta5ile aradıkları bir anlık zevki, 
: ~ faydalı, daha insani bir şek.ilde 

ıtıın eden de~erli vasıtalardır. 
la b Yalnız buton bunları bir teşkili
tc a~la.mak, memleketimizdeki butun 
u Şcltıtuııeri bu itler için hazır bulan--

Milli Şefin '' Köylüye ueuz 
elbise ,, direktifi gerçekleşti 

Köylümüz 360 kuruşa elbise giyecek 

lstanbul ! l 1 ( Hususi muhabiri
mizden ) - Millf Şefin verdiği emir 
üzerine devlet fabrikalarında Türk 
köylüsünün giyebileceği tipte kumaş· 
lar imal olunmuştur. Yapılan tecrÜ· 
beler neticesinde en muvafık şekılde 
görülen ve köylümüzun ötedenberi 
giydiği çulaki~ ince şayal-. , kalın şa- ' 
yak ve damalı şaya~ tercih edilmiş· 

tir. Hükümet. bu kumaşlardan elbise 
yaptırılarak Türk köylüsüne hıç bir 
kar alınmadan tam ımen maliyet fia 
tına verilmesini karar altına almış 
ve bu satış ve tevzi işine de Sümer 
Bankla Ziraat Bankası memur edıl-

ıniştır. 

Sümer Bank yerli mallar pazar· 
ları müdurlü~ü bu kun:ıaşlardan ... dort 
boy üzerine elbiseler haz.arlamuş ve 
bu elbiseler dünden ıtibaren şehri· 

mızde sat.şa çıkarılmıştır . Aynı za
manda bunlarJan Arıkaraya ve Zır aat 
Bankasının yuıd n her taraf ndaki 
şubelerine gönderilmiştir. Elbisele ı in 
maliyet ve satıı fiatı çulaki er için 
360-450, ince şayaklar için 520 -
655, kalın ~ayaklar iç.in 545 - 700 
ve damalı ~ayaklar için de 550-700 
kuruş olarak tesJit olunmuştur . El
biseler halis yerli yapağıdan i111al 
olunmuştur • 

m!•\k-tl....:S•~ı:ta: 

KöylUmUz artık böyle bir 
kıy•f•tl •l•caktlr 

rın maliyet fiatı da iskarpinlerin 190, 

botların 310 kuruştur. Çamqrrlar da 
Sümer Bank yerli mallar pazarları 

müdürlüj'ünce ·hazırlatılmak tadır. 

Takarrür eden ıekle göre, Sümer 
Bankın yerli mallar pazarlarının hep· 

AN KARADA VAZ 

Bu yıl Başşehirde sıcaklar pek fazla 

Ankara: 11 (Tayyare Postası) -
üç dört gündür kendimizi temmuz 
ortasında sanıyoruz. Her yıl bu mev· 
simlerde bol bol yağan yağmurlardan 
eser yok, herkesin gözü ufuklarda 
kabaran beyaz bulutlarda, hani o kırk 
ikindi ... 

Şu satırları yazarken odamdaki 
der~ "30,, gösteriyor. Bu Ankara-

NU~UK REKORU 

B. HITLER 
fKTIDAR MEVKUNE 

GEÇTIC'ilNOENBERt 

420 NUTUK 
SÖYLEMİŞ ! 

~rlin : 11 a. a. - Nasyonal 

Sosyalistlerin Bibliografi enstitüsü 

tarafından neşredilen bir Bibliog 

rafiye nazaran B. Hitler , iktidar 

mevkiine gelmiş olduğu tarıh olan 

30 lkincikanun 1933 denbcri 420 
nutuk söylemittir. 

Hakikat halde Bibliografıde ancak 

419 dd n bahsedilmektedir . Fak at 

bu Bibliografi, 1 Nisan 1939 tari

hine kadar olan nutukları ihtiva 

ediyor. Halbuki l;iıtler,bundan sonra 

bir çok mühim nutuklar söylemiş · 

tir. Bilhassa Mem.!1
1

Jeki nutku , 28 
Nisanda Reichtag'Ja söylr-nıiş ol· 

duğu nutuk, l Mayıs nutku. 

Tayyare 
Piyangosu 

Dünkü keşidede BJyük 
ikramiyeleri kazanaular 

,.. , 
40,000 Lira 19603 Numaraya 

15.000 Lira 39017 Numr.raya 
12,000 

~ . 
ı..ıra 32026 Numaraya 

2,000 Lira 23654 Numaraya 
1,000 Lira 13677 Numaraya 
ı,noo Lira 26579 Numaraya 
1,000 Lira 8211 Numaraya 
500 Lh1l 10703 Numaraya 
soo Liıa 26081 Numaraya 
soo Lira 23382 Numaraya 
soo Lira 19200 Numaraya 

Sonları (03) ve (17) olan bilet· 
Jer yirmiıer hra amortı alacaklardır. 

nm hemen hemen en yüksek hararet 

derecesi. 
Bütün Anadolu yağmur bekleme· 

de, bilhassa Ankara bu sene bir~e~ 
bire kıştan yaza girdi. değil pardosu 
giymeye vakıt bulmak, herkes tek 

cakctle geziyor. 
Fakat Ankaranın bu havasına 

inanmak da doğru değil bir yağmur 

arkasından bir de şimal rüzgarı.. Belki 
o zaman sobalan bile tekrar yakmata 
mecbur olursunuz ... 

Fakat bugün bu sıcaklara rağmen 
Ankara baharın ilk günlerinde, her 
taraf çiçek içinde bilhassa ataçlar 
yeşili o kadar güzel yepraklarla süs
lü ki bakmakla doyulamıyor. 

Hele bir yatmur cana can ka
tacak ... 

ıfT ALYA KRALI BiR 
NUTUK SÖYLEOi 

KRAL DiYOR Ki 

İtaly Avrupa'nın sulhuna ve 
isiideliğine yardımda bulunuyor 

Roma : 11 . a.a. - Kral • lmpa· 
ratör, Cuirinal snayında prens ~aul 
şerefine verilmiş olan 7.iyafet mun~
sebetiJe•bir nutuk şöyliy~rek halya ıle 

• k' - sebetlere Yugoslavya arasında ı muna 
daha ziyade samimiyete bahşetmek ve 
iki memleketin tesanüdü esbab~ı da 

. . · · ıtalya 
ha ziyade derınleştırmek ıçın r d 

h -kA tleri tara ıo an ve Yugoı;)avya u ume .. 
. · dolayısıle 

sarfedılmektc olan mesaı _ 
memnuniyetini beyan etmiş ue şoyle 
demiştir. J • 

kk. · için e zem 
- Mıllctlerin tera 151 

1 . . 'k ı mu haf aza ve o an nızaın ve ıstı rar 

müdafaadan ibaret müıterek gaye le· 
rine elbirliti etmiş olan Yugoslavya 
ile ltalya yalnız kendi milletlerinin re 
fahını temine çalışmamakta, belki kom 
şu ve dost devletlerle olan münase
betlerini muhafaza ve takviye ederek 
avrupa'nın sulhuna v~ asiidelitine çok 
büyük bir yardımda bulunmaktadırlar 

Prens Pul şu surerle cevap ver· 

mittir. 
- Majestenizin bize karşı göster 

miş oldutu sempatide Yugoslavya kra 
1ı sa majeste ikinci picrre'e ve bütüu 

-Gerisi ikinci sahifede -

--~-----~---------
- ---------------

ı POLONYA-SOVY~T 
1 M ES A i B i RL i G i 

---
".ki mesai Baltık devletlerine Bu teş. ı ... 

müteveccih olan tehdidi ıaf a ugratıyor 

P . .,. a _ Selahiyeıtu 
arıs : · ... · . 

• . . - Polonya ıle 
hansız mahalıfıne gore . 

Sovyet nısy'nm me,;ai birliğı. ~~!:. 
devletlerine müteveccih olan te 

1 1 

ıafa u~raşmak tadır. 
Diğ"e· taraftan hahhazırd~ 1ngil 

l ·1 F 'oın uoskova ıle yap· ere ı e ransa •n 
makta oldutu müzakereler, b~lt~~dd~v, 
!etlerinin emniyetini artırmatı ıstı ı 
etmektedir. k 

Sovyetler , İngilizler, s.on te -

1 J fngilizlerın teş· 
liflerinin Fransız ara R 
.k. . . olmaksızın Sovyet us· 

rı ı mesaısı k 'd herhan 
yanın dahil olacağı ş:ır a 81 

• 

gi bır ihtilAf imlcAnını tema~ıle ber
taraf etmekt~ oldutu beyım.ıl~ bu tek· 
liflere itiraJ etmiflerdir. b~ ıtıraz bal. 
tık devletlerini istıhdaf edı)ordur. 

a rzuz hallerine aid olduğunu hatırlat 
maktadırlar. 

Şu h.ılde ballık devletlerinin B 
vaziyeti ne olacağı ıne~lesi kalmak
tadır. selfihiyettar Fransız mahafili 
bu meselenin bilhassa ehemmiyetini 
kabul ve teslim etmektedirler. filvaki 
Almanya tarafından Poloya'ya karşı 
bir taPrruz yapılması halinde Almanya 
tarafından çevrilmiş olan Polonya" 
Koridor " u güçlükle müdafaa edi
lebilecek ve Almanlara karşı mukave 
met tertibatı, şarki prusya'nın şarkın· 
da yani lngiliz • Fransı7. garantisi al· 
tında bulunmayan Litvanya'da vücuda 
hetirilecek tir. 

~rllıak şarttır. Bilhasaa mektepleri
rtı•~c buyuk vaaifeler du,uyor, agret
rncnlerio gençlere karfı 'Tazifeleri biç 
ŞUphı:siz yolıus i)mt metadleri ötret
~ck delildir. lnkillpcı TUrkiycde 
01retnıenin bir vazifeai de, Turk genç-

Diger taraftan hükümet , Türk 
koylüsü için Amerikan bezinden ça· 
mqır. diril denilen kumqtan göm· 
lek, halis deri ve köseleclen ayak· 
kabı, kasket ve çorap yaptırılamasına, 
bunların da a-ene maliyet fiatına köy· 
lüye verilmeaine karar verıaiftir . ilk 
olarak köylü 1ipi iskup·n ve botlar 
Bo,koz fabrlkuaada bazarlanmıı , 
bunlar • ;ıvafık aöriildütünd• seri 
haJU,de İJnaJtta bqlaamJftlr • Bunla· 

sinde birer köylü kısmı ihdas edile· 
cek ve .burada aıtd~ maliyet fiatına köylüye Ullf yapı!.caktır • ._ _____________ ...; 

selAhiycttar Fransız, mahafili 
lngiliz. Fransız garantisinin Polonya 
ve Romanya aleyhine müteveccih ta• 

Ô~renildiğ'İne göre Sovyetler, 
bilhassa bu hale karşı Paris ve Lon

dranın doğrudar. doğruya teminat verme 
leriniistemektc olup şimdiki müzakereler 

bu meselenin halline matuf bulunmak· 

tadır. 



_2 

TÜRKiYE - RlJSY A 

ugUnkü vaziyetin anah
taranı Herinde tutuyof lar 

tNOILIZCE : " OREAT BRITAIN 
AND T H E EAST ,, D A N 

Y er yüzünde bir çok diplomatik 
hareket ve temasların vukua 

geldiği şu sırada Sovyct Rusya 
hariciye komser muavini Bay Potem. 
kinin Ankaraya yaptığı ziyaret az 
ehemmiyetli detildir. 

ya başladıkları Zt"m~n tehdid edil . 
ırıiye başlanmış olmıyacağım bildik. 
leri istiklalle• ini müdafaa için harp 
ctmeğe hazır bulunmaktadırlar. 

Ankara da, Moskova da Avru
pa'nın gerek şarkında, gerek cenu 
bundaki vaziyetlerini gayet iyi tak 
<fir etmektedirler. Bu iki devlet ile 
garp arasında tam bir anlaşmaya 
varılması istikbal için beslenen ümit 
Jeri g"rçekleştirecektir. 

Olgunluk_ 
imtihanları 

Vekalet imtihan gününü 
henüz tavin etmedi . ' 

Lise ve orta okullarla öğretmen 

okullfrının 1938 - 1939 ders yıh, 
ders kesimi ve sınavlarının yapıla· 
cağı günler ile 1939 - 1940 ders 
yılında kayıdlann başlayacağı ve 
bütünlük sınavlarının yapılacatı za· 
mani ar bildir 1 niştir. Fakat olgun· 
luk sınavlarının günü henüz tayin 
edilmemiştir. Vekalet sualleri gön· 
derirlc"n sınav günlerini de bildire· 

r ft 

Bölgemizde 
sporunun 

Atıcılık 
inkişafı 

Atış poligonu inşası 
lira tahsisat 

için 10,000 
kondu 

gemiz Atıcılık Ajanlığı yakında 

atıcılar arasında yarışlara başlaya· 
caktır. Bu yarışlar hem çifte ile 
uçar Güvercinlere atış suretinde 
olacak, hem de sabit hedefe muh· 
telif silahlarla atış yapılacaktır • 

'UNDAN BUNDAN 

Solduran Ses _,.._ 
imdiye kadar tetkik edıfnıe· • 

miş bir mevzuu, bir iliıtı 

3 ele almış. Y aptıtı incele
melerin neticesi cidden şayanı dik' 
kat. Gerçi henüz ilk adımlarını atal1• • 
hatta imekleyen bir yeni buluş kar ] 
şısındayız ama, yakında, nebatat il· 
mine mühim bir fasıl ilave edilece· 
ğine m11hakkak nazarile bakabiliriı· ı 

Çiçckl.~r, musiki sesinden müte• 
essir oluyorlarmış. Bilhassa kemao 
sesi, bazı çiçekler üzerinde şayanı 
hayret t~sirler yapıyormuş. 

Radyo, gramofon gibi musiki 
aletleri yanında bir iki saat kalan I 
menekşe, adetı musikiyi dinlemek .0i: 
istemediğini gösterir gibi, incecik illl 

dalı üzerinde başını öteye çeviriyor, len 
hatta boynunu büküyormuş. uk~ 

Türkiye ile Sovyet Rusya birle· 
leşik cümhuriyetleri arasında ideo · 
loji bakımından ~mevcut l u1unmı· 
yan iştirak, menfaatlerin yakınlığı 

ve benzediği bakımından mevcut· 
tur. Yeni Cümhurreisi ismet lnönü· 
nüıı iş başına geldiğindenberi de 
iki memleket arasında samimi mü· 
nasebetler kuvvetlenmiştir. 

' cekfir. 

Haber aldığımıza göre şehrimizin 
münasip bir yerinde atış poligonu 

1 
inşası için Beden Terbiyesi Seyhan 
bölgt"sİ bütçesine ( 10,000 ) Lira 1 

tahsisat konmuştur . Genel Direk· 
1 

törlükle yapılan muhabere netice· 
sinde e;as itibariyle Poligon inşa · 
sana muvafakat edildiği gibi bu hu· 
susta planlar da gönderilmiştir. Ay. 
ni zamanda Beden Terbiyesi Ge· 
nel Direktörlüğünden ( ErAla ) sis· 

1 

teminde 22 çap iki silah ile atış 

malzemesi de gönderilmiştir . Böl· 

Adana Atıcılık ve Avcılık Spor 
Kulübü bu müsabakalarda birincilik 
alanlara münasip hediyeler ve mü
kafatlar dağıtacaktır . 

D 1 'k' h b.. .. elet evam ı musı ı, emen utun 
çiçekler üzerinde, ıoldurucu tesirler on 
yapıyor. Boyunlarını büküyor, ilikle· eki 
rini kuruluyormuş. lcd 

Bugün Rusya ile Türkiye ara· 
sındalci dostluk hrr zamankinden 
kuvvetlidir. 

Türkiye, Rusyanın bütün dün
ya işlerinde, bilhassa yakın şark 

meselelerinde ne kadar ağır . basan 
bir mevcudiyet olduğunu gayet iyi 
takdir eder. Fakat bu, Türkiyecin 
sulhun bölünmez bütünlüğü gibi me
selelerd" tıplcı Rusya gibi düşün· 
dü~ü manasına gelmez. Türkiye, si
yasetinde doktriner olmaktan ziya· 
de ampiriktir. 

Bu hususta daha ziyade lngiltr.
re gibi düşünür. Yani sulhun teh . 
dit ~dildiğ; zeman sulh cephesini 
kuvvetlendirmeyi tercih eder; şimdi· 
ki lialde yaröım icap etmiyen yer· 
lerdc: yardımda ~bulunacağına dair 
taa ._hiitlere girişmez. 

Şimdi Rusya ile yapılan müza· 
kerelerin 'realist esaslara istinat e· 
dcct"ği ve Balkanları kendilerini 
tehdit eden mihver istilası korkusun. 
dan kurtarmayı istihd;ıf eyliyeceği 
umulabilir, 

Türkiyenin sulh tarafında Lu· , 
lunduğunu söyleme~e lüzum yoktur. 
Onun hazırlamış olduğll inkişaf ve 
terakki plaolarının ıerçekleşmesi için 
uzun zaman sulh ve huzur içinde l 
bulunmak i s tediği aşikardır. Bundan 1 
sonra Rusya gibi Türkiyede sulhun 
idamesini arzu eder. Fakat Türk 
devlet adamları tecerrüt siyasetine 
taraftar olamıyacak derecede uzağı 
görme hasc;asma maliktirler. Onlar, 
Balkanlı komşularına : vaki olacak 
bir tehdidin kendilerine de bir teh
dit olacağını bilirler. Ankaranın ge 
rek Balkan antantında, gerekse Sa
da a bad paktında en baş rolü üze· 
rine alması sebepsiz değildi . 

Türkiye, komşularını kuvvelltn 
dirmeyi, onların da kendisini kuv. 
vetlendirmesini istemiştir. Bu suretle 
kendi 'inin endüstri ve ziraat ısla 
hatı planlarını tatbike imk~n bulu· 
cağını anlamıştır. 

!:3ilhassa araplar arasında bir ta. 
kım görmenler vardır ki bunlar, 
Türkiye'nin bir takım mııceralar ta 
sarladığı kanaatindedi · ler. Fakat bir 
tarafın gösterdiği bu ko ·kulara öte 
tarafın ihtiraslarında yer yoktur. 

Türkiye Cümhuriyetinin açıkça 
beyan ettiği csa<1lardan birisi müte. 
canis oluşudur. 

Bundan dolayı, onun yakın bir 
istikbalde memleketin bu mütecaniı 
manzarasını bozup milliyetperverlik 
hisleriyle kafaları dolu arapları da 
lıudutları içine almağa teşebbüs et. 
mesine ihtimal verilemrz. 

Gerek Türkiye Gerek Rusya 
Bugünkü günde, geniş ölçüde, vazi 
yetin anahtarını ellerinde tutuyor 
lar. Onların verecekleri son karar, 
merakla, fakat itimatla. ve emniyet· 
le beklenmektedir. 

Her ikisi de harp istemiyor. Fa. 
kat ikisi de, yalnız ecnebi askerle· 
rin Türk ve Rus topraklarını istila· 

re ı. 

İtalya kralı bir 
nutuk söyledi 

- Birinci sahifeden artan -

Yugoslavya milletine karşı bir dost
Juk nişanesı görüyorum ftalyan mil· 
ıetinin hararetli sempati tezahürleri 
beni son derecede:samimi olarak mü
tehassıs etmiştir. benim ftalyan devlet 
adamları ve hepsinden evvel ltalya 
hükumet reisi ekselans B. Muşolini 
ile buluştuğ"um esnada müşahede ~t
miş oldugum bu içten gelen ve ken 
diliginden gösterilen dostluk nişane · 
1 eri beni billassa memnun etmiştir 

Mafestenizi temin edebilirim ki, 
Yugoslavya'ya ve Yugoslav milleti 
ne karşı gö5terilen bu sempati ve 
dostluk tezahürleri, asıl ltalyan mil 
letine ve şerefli savob lianedanına 
karşı derin bir hayranlık hissi bes· 
lenilmekektc olan adriyatitin öteki 
kıyismda derin bir akis tevlid ede· 
cektir. esasen bu mütekabil sempati 
ve doıtlok hisleri Yugoslavya ile ' 
ltalya arasında tahmin edilmiş olan 
itilafın satlamliğının zamanıdır. 

Hükümetlerimiz, nizam ve istikrar 
fikirlerinden ilham alarak l>u faide 
li ve devamlı işte tam bir ahenk 
içinde m ~sai birliği yapmaktadırlar. 
kükumetlerimiz, bu sahada faaliyet 
sarfederken daima komşu ve dost 
devletlerle iyi münasebetleri derin. 
leştirmeği ve Avrupa'da sulb ve sü 
kunun muahaf azasını gözönünde tu· 
tulmuşlardır. prenses ve ben, ltalya 
ddki ikametimizi silinmez bir batıra 
olarak n.uhafaza edeceğiz 

V.umurta ihraca-
1 

tımız artıyor 1 

Bir ayda 197,000 liralık 
ihracat oldu 

Yumurta ihracatım z a tmakta. 
dır. Son bir ay içinde yabancı 
memlek,tlerc 197,000 lira değerin 
de 620 000 kilo yumurta gönde 
rilmiştir, 

En fazla mal alan mem((ket 
ltalyadır .. Halbuki evvelce birinci 
gelen Almanya idi.~ 

ltalyaya geçen ay 153,000 lira 
değer inde 481,935 kilo yumurta 
gitmiştir. Almanyaya 29, 100 lira de 
ğerin.ie 81,120 kilo, Yunanistana 
11,668 liralık 38298 lcilo yumurta 
ihraç edilmiştir. f sviçrede bizden 
mal çekmeğe başlamıştır. Geçen ay 
bu memrekete 4. 106 liralık 18.720 
kilo } umurta gönderilmiştir. 

Yumurta fiyatlarında, geçt"n se 
ae ayni zc1mandaki pİyl\saya naza· 
ran bir buçuk lira kadar yüksel. 
me kaydedilmiştir. Yumurta ihra· 
catı hakkında nizamname taJil e· 
dildiği takdirde ihracatın daha zi 
yade çoğalacağı muhc.kkak görülü· 
yor. 

IK•ndlnl koruyan ne•llnl koru1 

Yüksek mühendis 
1 

mektebi talebeleri 

Şehrimizde tedkaklcrde bulunan 
Profesör Bay Rıfkı riyasetindeki 
Yüksek Mühendis mektebi su şu · 

besi talebe grubu dün akşam Mer· 
sine hareket etmişlerdir . Talebeler ı 
orada da tedkiklude bulunacak
lardır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün hararet 
32 derece idi 
Adanada artık yız temamile ken 

Beş kanunsani ilk 
okulunun müsameresi 

dini göstermiş bulunmaktadır. gün
' düzleri öğlede hararet derecesi 28 
1 den qatı düşmüyor dün ögledeki 
' sıcağın derecesi 35,8 dereceyi bul 

Bugün saat 16,30 da şehrimiz 
beş kinunsani okulu talebeleri ta ' 
rafından bir müsamere verilectktir. 

Takdirname alan İlk 
okul öğretmenleri 

• 

Maarif V elCaleti , Ulus okulla· 
rında parasız çalışarak haşan gös· 
terdilderinden dolayı Vekillik Yasav 
Komisyonunca birer takdir name ile 
taltif edilen yetmiş ögretmene ait 
cetveli tamim halinde teşkilatına 
bildirmiştir. 

Kıdem zammı 

muallimler 
alan 

Bu sene lık tedrisat muallimle· 
rinden 900 kişi kıdem z.ımmı gör· 
müştür. Bu hu,ustaki liste Maarif 
Vekaleti tarafından tasdik edildiğin 
den yakında Maarif müdürlüğüne 
gönderilecektir. . Zamlar eyliildan 
itibaren muallımlere verilmeğe baş· 
!anacaktır. 

Maarif müfettişleri 

muşdır. 

Sebze çeşitleri çoğalıyor 

Şeh ı imizde sebze çeşitleri ço 
ğalmaktadır. Bakla ve kabaktan 

' sonra hıyar ve domatesde çıkmış 
tır. Ônümiizdeki haftalar içinde pat 
lıcan da yetiş~cek ve sebze ha· 
line gelebilec~ktir . 

y, ni ~ıkın meyvclerc'e 1 de )'eni· 
dünya ile erik bollanmıştır, Yeni 
dünyanın kilosu 7,5 - 15 kuruş 

arasındadır. Son tuıfcın olduğundan 
por akal azalmış ve babalanmıştır. 

Orta boy bir portakal 7,5 · 10 ku· 
ruşa satılmaktadır. 

Acıklı • • 
oır ölüm 

Hukuk fakülksinde okumakta 
iken hastalığı dolayısiyle tahsiline 
devam cdemiyen Adananın yetiş· 

tirdiği gençlerden Bay Kasım Hak· 
kı oğlu Gani Bölgen lstanbulda te· 
davi altında bulunuyordu . 

Şehrimizin genç sporcularından 
olan Gani Bö'genin vcf at ettiğini 
haber aldık. Ölüye Tanrıdan rah 

' met diler , ailesine baş sağlıi'ında 
bu!uuuruı . 

Maarif Vekaleti umumi müfet· , 
tiş adedini artırmağa karar verdi · 
tinden yeni bir kadro hazırlamıştır. 

Muallimlerin Soyadlara 

Maarif V r:kaleti yaptığı bir ta· 
mimde Soyadlarını değiştiren mu· 
allimlerin derhal vaziyeti mektep 
idarelerine ve idarelerin de Maarif 
Mü~ürlüklerine bildirmelerinin usulü 
ittihaz eJilmesini bildirmiştir. 

Bu kadroya göre yeniden on umu · 
mi müfettiş alınacaktır . Müfettişler 
d:thı ziyade lise müdürleri a · ı ı ndan 
seçilecektir. 

Lisan bilen memuriann 
te. fi imtihanı 

Maarif V ek.ileti, bir garp lisa 
nına vakıf olan ve baremin on dört 
ve on birinci derecelerinde bulunan 
memurla ın bir derrce daha yüksek 
memuriyetlere tayin edilebilmeleri 
için Ankara ve lstanbulda olmak 
üzere iki imtihan açmaktadır. 

lmtih 1nlar 31 m.ıyısta A n 
kara Tarih, Dil, Coğrafya fakülte · 
sinde, lstanbulda Üniversitede yapı 
lacaktır. imtihanda garp dilindt" 
yazılmış bir parça Türkç~ye ve 
Türkçeden yaıılmış bir parça da 

garp diline çevrilecektir. 

YENi NEŞRiYAT 

ilk öğretim 
:j(, öğ· etim mecmuasının 12 inci 

sayısı çıkmıştır. Bu sayı geçen nus· 
halarından daha dolgun ve geniş 
yazılarla doludur. Öğretmenlerimize 
tavsiye ederiz 

Havacılık ve spor 
238 inci sayısı çıkan havacılık ve 
spor mecmuası bu nüshasında hava· 
cılığa dair çok entresan yazıları ih 
tiva etmektedir. 

Şen ol genç kl1ır=:J 
z d ~ 

Bu yarışlara iştirak İçin avcı ve 
atıcıly arasında şimdiden hararetli 
çalışmalar başlamıştır . 

Yeni tarife 

Şimendifer tarifeleri Pa
zartesiye tatbik ediliyor 

Avrupa demiryollan idareleri a 
rasında yapılan anlaşma mucibince 
tatbik edilecek yeni seyrüsefer tari
fesi onümüzdeki Pazartesi günün
den itibaren tatbik mevkiine konu. 
lacaktır. 

Bu umumi kaidenin tele müstes· tno 
nası gihi görünen çiçek, güldür. 
Menek,eden gelincite kadar bütün lalı 
çiçekler, musiki sesini işitince sara· t 
rıp soldukları halde, gül, bilikiı • nü 
çılıp aaçıhyormuş. O haspanın ıateıı ·a 

"ne çiçek olduğunu biliriz.,. 

[RADYo] 
1 

BUClÜNK0 PROGRAM lo 
TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON iU 

POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 
ANKARA RADYOSU 

Yeni tarifeye göre, ekspres sa CUMA - 12/15/939 
bahları 7 ,20 de Sirkeciye gelecek na 

k 1 10 d h k t d 12.30 P.rogram . .. 
ve a şam arı a are e e e 12.35 Türk müziği - Pi. n_u 
cektir. Konvansiyonel, sabahları 6,40 . s ıud 

1 13.00 Memleket saat ayarı , arıtn .
1 ta Sirkeciye gelecek, a\C.şamtarı 10, ve meteoroloji hab~rleri. rı 111 

25 te hareket edecektir. 1 l3.lS _..14 Müıik (Karışık Progııtı PM 
Pazartesi gününden itibaren Sir- _ Pi.) o 

keci ·• Edirne arasında yeni bir 1 17.30 inkılap tarihi dersleri (rfallr:'bul 
seyrüsefer tarifesi tatbikına l:hola· evinden r.aklen.) nıel 
n "' c:ıktır. Bu tarife ile lstanbul - E 18.30 Program. . Cad 

dirne seferi seki7 S33t 40 dakikaya 1
1 

18.35 Müzik (Neşeli müzik) Pi. keti 
E k t'f inmektedir. Gerek dirne, gere se 19 oo Konuşma 1 

Sirkeciden Edirne postası her gün 1 19.15 Tür.k müziği ( F.asıl heye' 
8,45 te kal"ıp mütekabilen 17,25 te ti ) Celil Tokses ve arkadaşları. So 
vasıl olacaktır. 1 20.00 Memleket saat ayarı, ujal1S ka~ 

P .ııartesi gününden itib~r.~~. ay I ve meteoroloji haberleri. nıiı 
ni zamanHa Avrupa banlıyosun1e 1 20.15 Türk müziğ'i Çalanlar: Ziib· 
de yeni tarifenin tatbikına başlan· dü Bardakotlu, Cevdet Çağla, Refl~ ka 
maktadır. Fersan, ~cmal Niyazi; Sayhun ~":/Ya 
Bu tarife ile Siıkeciden Y rşilköye yan : Muzeyycn Senar. 1 - Hıco:, fır 

humayun peşrevi 2 - Arif beyin h' H 
ilk katar 6,20 de ve Küçükçekme· caz şarkı : (Tudi edeyim) 3 - SB' 8 

ceye 7, 18 de hareket edecektir. 
1 

detlin Kaynağın hicaz şarkı : (Haı•11 s~" 
Son katar Küçükçekmec ~ye ka.:lar 

1 
ile geçti) 4 - Şükrünün hicaz şark' ın 

21,20 de ve Yeşilköye kadar yarım· (Sevdamı -:Jilim anlatmaı) 5 - t(e' da 
dadır. mal Niyazi Seyhun : Ke'n\ençc lakS

1 lif 
mi. 6 -· Arır beyin hicazkar şarP 

Sabahları Y eşilköyden ilk ka- (Bir halet ile süzdü) 7 - Osınan t"JI' tin 
tar 5,50 de, Küçülrçekmeceden 6.10 hadm hica7.kcir ,, : (Ellere uzaklll~ d l 
dadır. Akşamları Küçükçekmeceden bak) 8 Hicazkar Saz semaisi. 9 ~ I u 
son katar 21 ,50 de kalkacaktır. Dedenin gülizar şarkı : (Bi vda ı' ~r 

fdmanyurdu -Toros 
maçı tekrarlanmıyacak 

Dün alakadarlardan aldığımız 

malumata göre geçen pazar günü 
2 - 2 berabere kalan Toros ile 
ldmanyurdu arasmdaki bu maç 
tekrarlanmıyacaktır. 

istihlak resimleri ve 
bazı belediyeler 

Bılzı belediyelerin, mahallerinde 
sarf ve istihlak edilmeyen ve transit 
olarak getirilen. ve sevk edilen ya· 
nıcı maddelerden istihlak resmi al· 
dıkları görülmü~tür. Bu kabil mad · 
delerden resim alınmaması dahiliye 
vekaletinden ıehı im izdeki alakadar· 
fara bildirilmiştir. 

Mesut bir evlenme 

Fabrikacalarımızdan Bay lsa Şakir 
Akdof anrn kızt Bayan Sab1ha ile 
Bay Cavid'in nikahları dün Bele· 

çeşmi bidal ) 10 - ,, ,. , , : (N8 tın 
lı çekip gider) 

21 .00 Konuşma . 0 Ya 
21 .15 Ecıham, tahvilat, Kamb') hü 

- Nukut ve Z·raat borsası (fiyat) ~•il 
21.25 Ne~eli plaklar - P. , 
21.30 Müıik (Riyas'!ti Cür1llı", ol 

Fılarmonik Oı kestrası - Şef : fi~, na 
san Ferit A.) 1 - Kurt Yon 'V//~~ il\ 

furl : Scranat Orkestre için Op. ·
1
o ·cc 

a) Marş b) Romance c) Capr~ııo. ~ 
- Fjnal 2 - Salvatore lndoV' 5,. -
Süit "all'antica,, a) Sinfonietta b) / 
rnban ia c) Gavotta ç) Vıllotta ~ fi 
Joh. Brahmı; : 3 üncü senfo11'

11
,,o 

majör, Op. 90 a) Allegro coo ,_ı. Ilı 
b) Andante ç) Poco Allegretto ç) 
legro 

22.30 Müzik (Opera Ayarları 
Pi.) 

23.00 Son ajan tıalıcrleri "' 
rınki program. r 

23.15- 24 Muıik (Caı.ban:- J 
~ sc, 

ti• ld, 
da';e 

diye salonunda yüzlere~ thıet 
huzurundı yapılmıştır . o.ıve &il ' 

1 1 . ı e . 
Bonbon ve limonata ar a ıza $'' s 
miştir. Yeni evlilere devaınlı 

detler dileriz • 



ne· 
lil1l • -

~~eşler konfeı-ansı teklifi 
:~: ıi Almanya reddediyor 
~:: ltalya bu 
rıa" b 
9111 eraber 

teklifi kabul etmekle 
arzusunu gizlemekte 

iki 
arı Londra . 11 a.a. - Dün akşama nazar ihtilafını meydana vurmamak 
ek l_oğru kabinenin harici ye kömitesi için bu hattı hareketini bildirmekten 

1 

fik ıın toplantısında nazırların Berlin' · istinkaf edecektir. 
or, len yarı resmi bir haber almış ol- lngiliz parlcmentosu mensublan 

luldarı ve bu haberin Polonya me Almanya'nın papa tarafından vaki 
·ün elcsinin müzakeresi için bir beşler teklifi reddetmesinin tabii olduğunu 
fer .onfcran~ı akdine dair olan vatik:an çünkü bu projenin tatbik noktai na 

i
le· ekliflerinin Almanya tarafından rcd zarından bir takım müşkilat arzede· 

lededildiğini bildirmekte olduğu söy ceğini beyan etm'!ktedirler. bundan 
es· enmcktedir. 1 .. başka bu proje, Fı ansa ve Polonya 

Ayni şekildeki haberlere göre için oldukça müşkül bir vaziyet ih· 
ün talya papanm teşebbüsünü tasvib des edecektir. 
ra' tmelde kalmayarak bu teşebbüse Mamafih Almanya filcrini değiş-
a rıüıaheret de etmiştir. mamafih ltal tirdigi taktirde Fransa ile lngiltere 
tel' ·a Almanya ile bu babdaki floktai projeye muhalefet etmiyecekler<lir. 

f ngiliz - Sovyet 
görüşmeleri 

Mareşal Balbo'nun 
Kahire ziyareti 

loskova siyasi mahfilleri 
NlJ ıuitefehhümler hakkında 

izahat vermekte 

Moskava : 11 a. a. - Diplo. 
nasi mahafilinde lngltlz - Sovyet 
nüzakerelerİne müteallik suitef eh-

110~ :ıüm hakkında aşağıdaki izahat ve 
rilmektedir: logilt ere hüklımeti, 

r11' Moskovadan lngiltcre ve fraıısanın ' 
Polonya ve Romanyaya yardımda 

11'' bulunmak üzere bir hareket icra et 
1 

rncleri halinde ve kendisine bir ri· ' 
tada bulunduğu takdirde bu hare· 

ı. kete müzahir olmasını istemekle ik 
tifa etmiştir. 1 

yt: Sovvetlcrin, Fransa, lngiltere ve 
Sovyet Rus~anın aralarında müte· 

ııs kabil teahhütlere girişmelerini iste· 
tniş oldukları söylenmektedir. 

··ıı il 11 Londra : 11 a. a. - Dün avam 
fİ" k amarasıı ıda Başvekil tarafından 
\)' 1 
ıi Yapılan beyanatın sonunda amele . 

~i· fırkası mebuslarından Dalton. Lord 
58' Halifax'ın Moskovaya gieferek şah · 
ıııı &en B, Molotuff ile temasa girmesi- . 
r~I· sini ve lngilizlerle Sovyetler arasın- j 
t<~' <Jaki müra':er< ti teşrih etmesini tek· 

~:; lif etmiştir. 
'r-Ji' • Amele rı.~ası meı,uslarının "ni 
tıı~ ı;ın gitm"sin ?,, diye bağırmakta ol· 
/ dukları tsnada muhafazakar mebus· 
l1' lar da bu teklifi tasvip etmedikle· 

aı' tini bağırarak söylemişlerdir. 
B. Chamberlain. bundan sonra 

i>'" ~~pı!acok teşebbüsler İçin Sovyet 
ukumetinin cevabını b~klemek la-

2:ırn olduğunu söylemiştir. 
hııf 

1 
Sovyetlerin ilk tekliflerinin ne 

ıı' 0 duğunu tasrih etmeğe davet olu-
1' nan B Gh J • 0 
6 

k · amber .ım, cevap ver 
2 ıne len . . . . 
• 
10 

•rntına etmışllr. 
c • . 
o· 
J' Sovyetlerin Vaşığton 

elçiligi / 

f ~ 
,;o 
,.,. l'll Moskova : a.a. - Costantin hu 

ta a~ski, Vaşigton. büyük elçiliğine 
/ Yın edilmiştir. 

ı" ~"Yseri ldmaııyurdunun 
~tsin sporcularını daveti 

Mer · 1 seri $ı~ • 1 ( Hususi ) - Kay· 
tli f cf Ercıyeş ldmanyurdu, Mersin 
ıet tn <rıan)'urJunu 20-2 l mayısta iki 
•
1
, ta~ Yapmak üzere Kayseriye davet 

c n .. 
1
. 11Şhr. Mersin ldmanyurdu bu hu 

Susta y •rın bir karar verecektir. 

Mısır Başvekili ziyaret 
hakkında beyanatta 

bulundu 

Kahire : 11 a. a. Mareşal Bal· 
bo'nun kendisi.ıi ziyareti münasebe · 
tile Mısır Başvekili şu beyanatta bu 
lunmuştur: · 

Bu ziyaret, ltalyanın birinci p 
landa gelmekte olan bir simasını 

Mısır makamatının tanımasına ve 
Mareşalle dostluk ve samimiyet ifa 
delerinin teati edilmesine medar ol 
muş olan husu~i bir ziyarettır. 

Mukattam gazetesi. Mareşal 
Balbo'nun Kral Faruk'a ltalya Kra· 
hnın bir mektubunu tevdi etmiş ol
duğu haberinin asıl ve esastan ari 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Frankonun 
bayramı ! 

Büyük askeri nümayiş 
için hazırlık yapılıyor 

Madrid : 11 a. a. - Başku 

mandan General Frankonun İspan 
yol payıtahtma girişi münasebetiyle 
yapılacak büyük zafer geçidi için 
Madridde hararetle çalışılmaktadır. 
Bu geçit resmi, geçide iştirak ede· 
cek unsurların ad~di itibariyle Is· 
panyada şimdiye kadar görülmemiş 
olan en büyük askeri nümayiş ola· 
caktır. 

Madridde yapılacak olan muaz· 
zam askeri nümayiş , lspanyol mil
letinin harp halinden sulh haline 
geçişini gösterecektir . 

Musolini Prens pol arasın
sındaki görüşmeler 

Roma : 11 (A.A.) - Dün öğle· 
den sonra Venedik sarayında düçc 
ile Yugoslavya Kral naibi arasında 
yapılmış olan uzun ve dostane gö 
rüşmenin üç çeyrek saat devam et
miş olduğu tasrih edilmektedir. 

Roma : 11 (A.A) - Dün Vene
dik. sarayında düçe ile yapmış oldu 
ğu uzun ve dostane bir görüşme· 
den sonra prens paul. beraberinde 
prenses olga olduğu halde capito 
le'a gitmiş ve orada Roma valisi 
rrens Colo:ına, şereflerine bir ziya· 
fet vermiştir, 

1 Radyo konferansı 
. Dalgalar hakk1ndaki an

laşmayı 1 ürkiye imzaladı 

Roman yada 
mebus seçimi 

Rumen kadınları seçime 
iştirak edecek fakat 
seçile mi yece k lerd ir 
Bükreş : 11 a.a. - Seçim şart 

larını tesbit eden emirname neşredil . 

miştir. 

Bu emirnameye göre, mebuslar 
üç kısımdır : ziraat mümessilleri, 
ticaret ve endüstri ınümesslleri en 
telektüeller her kategoriden 88 me 
bus seçilecektir. 

Ayan ' kral tarafından nasbe
dilen aza ile 86 seçimle tayin edi
len aza.:lan mürekkep olacaktır. ve 
liabt, yüksek ruhani rical ve müte 
addit defa seçilmiş olan parlemcnto 
azası hukukan ayan azasıdır. 1 

Kadınlar mebusan için seçim 
1 

hakkını haizdirler. fakat seçilemezler 
ayan azası için ise kadınların hem 
seçme, hem de seçilme hakları var· 
dır. 

Berlin: 11 a.a. - D. N. B. Mon· 
treu radyo Jifuzyonu konferansında 
hazırlanan dalga tevzi anlaşmasını 
konferansa iştirak eden 37 hüku· 
metten 32 si imza etmiştir. İmza 
etmiyen hü~uınetler şunlardır: 

lı.1.rnda, Yunanistan, Lüksenburg 
Türkiye ve Sovyetler Birliği. 

Plan dalga uzunluklarında bü· 
yük değişiklikler derpiş etmektedir. 
Planda Alman milli post;ısının takatı 
200 kilovata çıkarılmıştır. 

Korsikadan dönen 
İtalyanlar: 

Bostia : 11 a. a. - Dün de 550 1 
ltalyan, ltalyaya dönmek üzere Kor 
sikadan ayrılmışlardır. Bu ltalyanlar, 
dün akşam Livourne'da karaya çık 
mışlardır , 

Karpatlar Ukranyasında 
askeri harekat haberleri 

BudaP.eşle : 11 a. a. - Yarı 

resmi Pester lloyd gazetesi, Kar· 
pat ukranyasmda bazı askeri ha 
rekat vukuuna dair Fransız ve Jngi . 
liz gazetel.erinde çıkan haberleri 
yalanlamaktadır. 

3 ---

Asri • 
sınema 

1 ı _ MAYIS - PERŞEMBE AKŞAMINDAN İ ffBAREN 

Sayın halkırr.ızm, merak ve alaka ile sf'yred<!cek'eri ve tekrar tekrar 
görmek istiyecekleri Aşk , Ô!üm • Heyecan, Korku, Hayranlık toplayan 

senenin en büyük şaheserini sunuyor 

( Esirler· Gemisi ) 
Baş Rolde: En büyük Traiede Yıldız: ( VARNER B ~x f'E' R ) 

Diğer rollerde:- VVALLA.CE BEERY - ELIZABET ALLAN _ 
MtCKEY ROONE Y 

f\y~ıca : - Yeni dünya haberleri 

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

Sinemada Asri 
Bayan Mualla 

Ve Kemani Sadi, Piyanist Şefikten mürekkep 
mükemmel Saz Heyeti 

Fiyatlar : _ Numaralı yerler 50 kuruş 
Dühuliye : -

3
0 ." . _ 2 Lıra 

Localar . A • • G ' .. 
B·ı ti · d'd t \maktadır Fazla tafsilat ıçm ışeye murac=-at 

ı e er şım ı en sa ı · 
olunması rica olunur 

G
. h k t açıktır Localarınızı telefonla isteyiniz . 
ışe er va ı · 

T 

' 

f 
Asr1 250 

e e on 
10603 

Almanya - Arjantinle 
münasebatı 

gerginleşiyormu ? 

Bu akşam 

-----------------------
Sinemasında 

jantin müoasebatlerinin vahim bir İki film bı"rden 
şekil aldi~ına ve Berlindeki Aıjantin 
büyük elçisi geri çağrilarak iki mem Uzak Şarkın en ananeperest mil. 
leket arasındaki diplomatik müna· letı Japonların yaşayışlarını aş~la· 
sebetlerin kesilmesi beklenebilece- rım en açık bir surette gösteren 
ğine dair bir Fransız ajansı tarsfın ve seyredenler üzerinde büyük 
dan verilen haber yarı resmi bir su bir tesir bırakan : 
rette yalan''" n .ktadır. ' J •• ı •• 
Bir Alm:ın gemisi hapse I apOR gu U 

mahkum old 1 Aşk ve macera romanı 
U AYRICA: Baştanbaşa :heyecanh 

GJynie : 11 a. a. Mıntaka ve .~ğlc.~celi sah'lelerle dolu olan : 1 
mahkemesi, NorlanJ adındaki Al· Gorunmeyen Casus 
man ticaret g~misi zabitlerinden 1 ALLAN MARCHAL 
il Etzbeı 'ı gemınin Gdynia limanın- TALA BIREL 
daki tevakkufu esnasında Polonya DlKKAT· s· 8 30 ·ıı . h k . mema ' da Japo mı etme a aret etmiş olduğundan G"T' t·ı . I n 
dolayı sekiz ay hapse mahkum et- u u ı mıy e başlar 
miştir . , __ ı_0..;,6.;.0;::.J _ _:. __ 

P~temkinin Varşova ziya 
1 Belediye intih_a_p_e_; ___ 1 

retı hakkında resmi tebliğ cümeni r· t• d 1 ı . , ıyase ın en 
Varşova : 11 a, a. - Dün aşa- 1 - Beled' . · t'h b 1 

y d k' t bl' d ıye ın 1 a ına mayısı gı a ı e ığ nf'şre ilmiştir : 17 ine' b .. .. n s R . .. 1 çarşam a gunu S?at r 9 ] d 1 
ovyet usya Hanciye Komiseri başlanacak ve intiha a . .. a 

muaviııi B. Potemkine ' Bükreşten 18 de nihayet b 1 pk ynı gnn saat 1 
M k d

.. k u ~ca tır 
os ovaya orıer en yarı rrsmi ll 1 fh 1 · · 1 k V n ı ap yanız Öır yerde 

o ara arşovaya uğramış ve ayın yapılacağından ve s d k l 1 d' 
10 unda Hariciye Nazırı Beck ta. altındaki mezat sal an ı k )t t' ıye 

f d k b l d'I . . onuna onulaca· 
ra ın an a u e l mışhr . ğından biitün n .. t h' ı · 

A 
. .. "YI d B mn e ıp .erın 17 ma 

ynı gun og e en sonra . Po- yıs çarşamha gü ·· ı · · 
k
. M k nu rey ennı vernıek 

tem ın , os ovaya doğru yola üzere intihap ye · 'ı J • • ... 

k 
rıne ge me erı ılan 

çı mıştır. olunur. 10550 l::S-lB 

Yalnız Görünmesi Kahkaha ile Gülmeye kifayet 
Eden Adam. 

(Mil TON) 
TAN SiNEMASINDA 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Kıııkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzeıe iyi t~sviyeci ve tor· 

nacı ahnacaktır. İsteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gurup 
Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Z •ytinburnu Silah Fabrikalarımız Mli
dürlüklerinden birine müracaatları.10591 7, 10,12, 15, 17,22,25,26,29,31 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kwcuııt1mt• [\ '(I: 10680 

• l)ündeıı artan 

Madde 55 - Kısım : 3 

H M
"d f G ı Koınutanlıg~ ınca yapılması lazım gelen umumi 

ava u a aa ene . . . 
• t · · "P 'f k bakımından talım ve terbıye, tatbıkat ve ma-
ış er ıçın ası orunma . 

d l
·y;.t vesaire için olan masraflardır kı bu da 

nevra, propagan a ve oeşr " .. . . 
H M

'"d f G 1 K utanlığının Wzuın gostereceğı yerlere sarfedıl-
ava u a aa ene oın kl'f · .. · h 
k 

.. H M"'d f Gend Komutanlığının te ı ı uzerıne er sene 
me uzere ava u a aa 
M· ıı· M"d, f b"t 'ne konacak paradır. ı ı u a aa u çesı h ıı· ı· b' 

M V
'I" tl · 

1 
vapacakları ına a ı ta 1m ve ter ıye ve tat. 

adde 56 - ı aye erıı ı . . 

b
'k t . I . 'd fıar mahalli bütçelere aıttır. 
ı a ış erme aı masra 1 H • • d f G t 

M 
.. . b"t !erine konulan paralar, ava ıvıa a aa ene 

ahallı ıdareler u çe • · d · ı · J 

K 
. k etile Dahiliye Vekaletın en ven mış o an 

omutanlığı ıle anlaşma suı · . f d .. 
1 

. . h ır asif korunma kornısyonları tara ın an goste-
esas ar daıresınde ma a ı P .. 
r·ı k I" .. . . usulü dairesinde sarfedılır. 

ı ece uzum uzerını . · ı k ı h 
F 

.. il d r !arın tatbik edılmemış o an ısım arına ma -
evkala.le ha er e P an 1 f ı · .. h kk k ttirilmemiş olan para arın sar yer erı, Hava 

sı.s olup henuz ta a u e . · 1 .. t ·· 
M

"d f 
1 

K t . ııırnndan verılecı>k yenı esas ara gorc utçe usul .. 
u a aa Gene omu an s• 

lerine tevfikan değiştirilebılir · . , . .. . 

M 7 H 
• ı'daıe ve Beledıyeıerın butçelerıne koyacaklaı ı 

adde 5 - ususı . . . 'f k h · ti 
1 

vaıiUat mık ları ve pasıf korunma mecburıye -
pası orunma ta sısa ar ' 1 · ı · · · ·· .. 
t
. " . 

1 
d" e u hususta yaP,ı acak ı~ erııı mahıyetı goz o-

ıne ta ;1 olup o ma ıgı v .. . I · 
1 k t · ı Dahiliye Ve"aletıle arı aş::ırak tesbıt olunur. 

nune a ınma sure ı e 

Bu Akşam Göreceğiniz 
...-Dalavereciler. Krah~ 1 

Madde 
58 

_ Bir Vilayet dahilind~ki hu.susi i~a .. re b~tç~sine konulan 

1 k 
'

,.. larına göre bir kul halınde vılayet ıhtıyaçlaıına ::;arf-
para ar orunma p an 
edilir. 

Pasif Korunma kurslarının masrafları ve kurslara 
. t ' k edecek olaol.nın harcırah ve yevmiyeleri 
ış ıra En Son Kahkahalı V ~ Çok Şer. Filminde Size mesut iki Saat geçirtecektir 

SENENiN EN GÜZEL EN MÜKTELI VE FEVKALADE 
KOMEDi ŞAHESERi 

Ayrıca 
HEYECAN VE MACERA FfLMJ AŞK 

Hudut Kahvesi 
10605 

Madde S9 _ Açılım kursların masrafları kursun açıldığı yerin husu-

si idaresi tarafınd J a temio olunur. 
Hariçteki şehir ve kasa~alardan kurslar.~ gönderileceklerden umumi, 

mülhak ve hususi bütçelerle ıda re olunan mu:!sseseler\e serınayesinin nıs · 
fmdan fazlası o~vlete aid olan müesseseler ve bankalar memur ve men
sublarının harcırah ve yevnıiyeleri umumi hükümlere göre ve bunlar ha
ricinde kalanlar için de nakliye masraflarile kursta bulundukları müddetçe 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

--------~ KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar 

Kilo 
"KODAK" _,Ne 

.. 4 25 
lira 

CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. S. 
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"BRAUNİ" 127 
, ucuz : Fakat ne kıymetli 

bir healye 
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Küçük,· büyük, herkesin makinesi 

Daima net've parlak 

resim çeker, kullanışı, 

kolay bir makine 

4 x 6 .5 am. 

I 

Delice 1----~ -----•-------

Kuş yemi 

. d ko\ay ki\ 
ka ar 

ekmek o 
eoy\e resim\er ç ---..~_;__--------·-----ı------·-~------Keten tohumn 

Mercimek 
Susam 18 

UN 

- ,,. . ., .. ~ . ı~ · 

"KODAK VE-RiKROM" 280 Film ile 
.. .. .... ; 

Dört yıldız Salih 
üç .. ,, - 8 pozdan 8 güzel resim 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,, • 
Simit ,, 

Bütün K O O AK satıcılarından arayınız 

ve ya şu adrese müracaat ediniz 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç 

" " 
KODAK Şirketi - Beyoilu, istanbul 

Hazır 

Vadeli 

Simit 
" 

Liverpol Telrrafları 
11 I 5 I 1938 

Penc 

5 
1. 4 

Kambiyo ve Para 

s-tm 
iş Bau\çasandan alınmıştır. 

22 
81 

1---..!l~ir:!:eı~--~---- ı-__ 
Rayişmark 

Vadeli il. ---;ı 56 
Frank ( Franaız) -Y ~ 
Sterlin (inğiliz )·--- -S- 93 

Hind hazır 4 30 
Nevyork 8 64 

Dolar (Amerika) ~ -,;r 
~~·-F-rank--<' lsvicre) ()0--00-

Adana Belediyesi Riyasetinden: 
1 - Fukara ve muhtacinle Belediye mrmur ve müstahdemlerine ve

rilecek bir yıllık ilaç açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı yetmiı beı liradar. 
3 - ihalesi Mayısın 22 inci Pazertesi günü saat on bette Belediye 

'ncümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Belediye yazı işlera kalemindedir. lstcyenler oradan 

alabilirler. 
5 - Taliplerin ihale günü muayen saatte muvakkat temina tlarile 

birlikte Belediye encümeninde bulunymaları ilin olunur. 
7- 1~ -17-21 10593 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

-&llZESS!!ISSSW U XA. O 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

Adana memleket hastanesinin 
9.39 haziranınclan 940 mayıs sonuna 
kadar ihtiyacı olan bir senelik erzak 
ve mahrukah açık eksiltmeye konul 
muıtur. 

Açık eksiltme 939 may11ının 18 
inci perştmbe günü saat onbirbe 
Seyhan vilayeti daimi encümeninde 
yapılacatmdan, is•eldilerin evielce 
pey ıkçalarım yatarmış bulundukla· 
n halde ayni gün ve saatte encüme· 
ne ve şartnameleri görmek üzere de 

'. her gün hastaneye utramaları. 
30-4-8-12 10569 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden 

Adana memleket hastane~inin 

bir senelik ilaç ve tabbi malzeme 
ihtiyacı açık eksiltmeye konulmuş

tur. 
Muhammen bedeli 4118 lira 55 

kuruştur. 

x . 

' 

Hergün muayenehanesinde hast0 arana kabule 
başlamııtır. 

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

isteklilerin şartname ve listeyi 
görmek üzere her gün hastaneye ve 

______________________ , ____ , ihale günü de yüzde yedi buçuk mu. 

vakkat teminat akçalarile vaktında 

ıeyhan vilayeti daimi encümenine 
müracaa ti an. 

30 48.12 10570 

Cebelıbereket Sulh hu
kuk hakiın\iğinden : 

Osmaniyr.ni rı C v h:ri.ve ki)yün· 
den Abdullah oğlu Sült"yman De· 
de tarafından Cebelibereket Sulh 
hukulc mahkemesine 929 tarihinde 

Sayın Bayan, açmış olduğu tescil davasının so· 
Her aile yuvasının muhtaç bulundutu dikiş-nakış, örgü, çiçek nunda : Cevdetiycnin Gerdibi mev 

ve daha bir çok yrni işleri öğrenmek ister misiniz? kiinde vaki Şarkın battal iken el 
Şirketimizin muktedir bir muallimeıi idaresinde 24 Nisan 939 yevm Erzinli lbrahim otlu Ah 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkoaıtı mahallesinde met tarlası şimalen, baştanbaşa su· 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut lu hendek Garben, Erzinli Ali tar-
olmaam sırf kendi menf aatmız için, mücuesemizin ıöıterdigi bu feda· lası, Cenub•n, muhacir Ali şaban 
kirlıktan azami derecede iıtifade edebiltceğ'inizdtn yukarda bildirdi tarlası ile çevrili kırk dönüm tar· 
timiz adrese teırif ile kayd olmaoazı aaygalarımızla dileriz. lanın müddei Süleyman Dede ile 

Naumann Mıkinalan Satış Türk Limited Şirketi d:ter verese Ali Kc-ca, Ahmet, il· 
Adana Acentalıtı Saathane karşısı No. ( 1 ) hami, Ayşe, Meryem, Esme ve mü 

Ômer Başeğmez teveffa Abdullahın kanlan Meryem, 
36 TELEFON : 168 Huriye namlarına kanunu medeni· 

-------.... ---.---.-.-...--... --------~ nin 639 uncu maddeli mucibince 

==== 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G~celeri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

103-156 10116 Numara: 200 

hakkı karardan intikalen tescilinde 
30 Kanunusani 929 tarihinde ka· 
rar vrrilmiş ve bu kararın infazı • 
vcreseler tarafından istenilmekte 
o1masına binaen davamn tarafsız 

olması bısebile hükmün katileşme 
sine nas olabilmek için keyfiyet 
ilin olunur, 106 t 2 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

istikamet eczahanedir 

Mersin C. M. Umu 
ğinden: 

t - Merlİn ceıa evindeki 
kiim ve mevlcuflann 1 Haziran 
tarihinden 31 Mayıs 940 
kadar bir senelik ihtiyaca ol.a 
doksan bin kilo ekmqin 1 
yıı 939 dan itibaren Bir ay 
detle kapah zarf usuliyle MB191'1 

saya konulmuıtur. 
2- Jıteldiler 8SSO lira ihale 

~deli üzerinden 67S lira muv 
teminat makbuzlarını ihale günii 
lan 1 Haziran 919 Perıenbe 
saat 14 d e C. M. Um 
makammda toplanacak olan k 
yona tevdi etmeleri. 

3-Trklif mektupları ihale 
uat on dörde kadar taahhütlü 
la ile vrya biızat kapalı zarf 
nunda komisyona tevdi edilmiş 
lunacak ve muayyen saa~t: kadıt 
ne suretle olursa olsun kom!li 
verilmiş mektuplar kabul olun 
CC\ktır. 

4 - Şartnameye muvafık 
yan veyR içinde , Şartname dı 

~artlara ihtiva eden trkliffere İ 
edilmez. 

5 - V erileclc ekmek birind 
undan yap lacak ve h~r ekmek 
( 960 l dokuz yüz atmış gram 
rak pişirilecektir . 

6 - Ekmek cna evi mü 
tünün göstereceti lüzum üz 
yevmiye 200 ile 300 adet ara 
her gün nihayet saat 14 de 
evine teslim edilmiı buluna 

7 - Eksiltmeden müteve 
umum rusum, teklif, damga r 
ve ilin ücretlerile indel hace 
lerin veya un tahlili i~in ve bil 
le masraf müteahhide ait ola 

8 - Şartnameyi bedelsiz 
almak ve görmek ve daha 
izahat almak isteyenlerin tatil 
leri müstesna olmak üzere 
C.M. umumilitine muracaat e 
ilin olunur . 3 7 12· 18 1 

Seyhan Tapu mod 
lüğünden: 

M .. hallesi: V c:r;1yicesir 
Mik ları: dokuz dönüm 
Hu1u lu: Gün do}'u3U tar 

batısı Süleyman o~lu sait t 

poyrazı siir .:k Ali veıt>s•si 

kıhlesi Bayram otlu Bilal. 
A!i otlu Ahmet t · kbaıı 

bini h ıvi olup belediyeden dl 

ilmü h:lbcre göre yukarıda 
ve saifcsi yızı1ı tarla kark 
beri ,.\li oğlu Ah:nd Tekb 
netsiı olarak temellük ve 
alıl!l'Ja hu'uniutundan sene 
olarak namını tescili istertll 

Tas ırı uf ve temellük se 

hu lut ve tnikdarının tahkik fİ 
kı ki için mayısın 28 ci paıat 
mahalline m•mur göndcrileC 

Bu tescil talebine kufi 
iddia eden varsa o güne k•d 
şıyalca mınhkası tapu aicil 
hğına ve muayyen günde 
birlikte mahallinde hazır 
gelecek memura müracaat 0 

lüzumu ilin olunur. 101 
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