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SAHiP ve BAŞMUHARRfRı 

Kunılut Tarihi 

SiYASi HAVADAKi DEÔİŞIKLIK ! 

Harp 
Rusya 

olursa Sovyet 
bitaraf kalacak 1 

Sovyet 
istifa 

hariciye Komiseri Litvinof dün Bay 
Molotof etti , yerine Bay getirildi 

,---------------- Moskova 

Sovyet - İngiliz müzakerelerinin ağır 
gitmesi, işe ters taraftan başlama ne
ticesidir • Romanya , Yunanistan ve 

Moskova : 4 ( A. A. ) - " Ha- , 
vas ,, Sovyet tekliflerinin bir lngiliz 
- Fransız - Sovyet ittifakını ve 
bunun bir askeri mukavele ile ta
mamlamasını tazammun eylediği bu ı 
rada teyit olunmamaktadır. 

Fakat malum olan bir şey varsa j 
o da, kollektif emniyetin yıkılmasın· 1 
danberi Sovyetlrr birliği kendisi için ' 
hiç bir tehlikcı: olmaksııın Avrupa 
kavgalarından dışarıda kalabileceği 
mütaleasındadır. Hususiyle ki Alman
yanın ticaret teklifleri şeklinde Rus
yaya yaptığı avanslar ve ltalya ile 

dlyoırlkD : 
______ ..... ________ 9'\ 

Polonyaya garanti 
kovanın reyine 
medi ! 

verilirken Mos -
müracaat edil-

cevabı verilmektedir . 
Ancak şurasını hatırlamak lazım· 

dır ki, Stalin Parti kongresinde söy• 
JediA"i nutukta , demokrasileri Sov· 
yeller Birli~i ile Almanyayı araların· 

daki davaları halletmek üzere biri
biri üzerine :ı;aldırmaA'a çalışmış ol
m ıkla;açıkça ittiham eylemiili . 

lngilterede 
bombalar! 
Dün sabah üç 

infilak oldu 
Londra : 41 a. a. - Bu snbııh 

erkenden High-Bobborn'da bir infilak 
vukun gelmiş, bir çok camlar kırıl
mı,tır. 

Bir muddet evvel bir polis me-
muru, l>aşka bir bombayı patlamasın· 
dan evvel mcydnna çıknrmış idi: Bir 
kaç a:ıt sonra tedhişçilc;r tarafından 
konulmuş olan bir bombanın infilnkı 
Londranın Euston mahallesi sckono.i
ni u,rkulıırından uyandırmıştır. Bu 
bombn lbir- otomobil ma~azıı mm önUn· 
de patlamış ve maiazanın vitrinlerini 
pnrçnlnmışbr. Arka arkaya patlayan 
Uç bomba, Co,·cntry şehri halkını 
dehşet içinde bırııkmıştır. 

Birinci infılik bir mobile ma~a-
' . zası öoUndc vukua gelerek mUhım ha· 

~arata sebebiyet vermiştir. Daha şid
detli olan ikinci infilak gaz kumpan
ya.sının tecrUbc salonunda vrikua gel
miştir. "ÜçUncU infilak, bir kooperatif 
mağazBsı önUnde ve tam bir polis
bomb:ıyı bulup fitilini çıkarmağa uğ· 
rnşn·ken vukua gelmiştir. Nutu<ıca te
lefat yoktur. 

Alman hariciye nazırı 

Ribbentrobun 

Cuma 

5 Mayıs 939 
Onb~inci Yıl - Sayı : 4422 

Tayyare 
davasının 

S Kuruş 

Müddei, umumi Ruhinin 
cezalandırılmasını istedi 

Ruhi müdafaasını yarın yapacaktır 

Ankara: 4 (Hususi muhabirimiz
den)- sahte evrak tanıim ederek• 
sahte mühür ve sahte imıalarla Tür
kiye cümhuriyeti hesabına Kanadaya. 
tayyare sipariş eden ve tayyarelen 
yabancı bir devlete satan Ekrem iham· 
di Könik'in suçuna iştiraten maznun. 
hariciye vekaleti memurlarından Ruhı 
Boıcalının muhakemesine dün saat 
10 da Ankara akır ceza mahkemesin· 
de devam edildi, bilindigi üzere Ru· 
hinin Ankara birinci asliye ceza mah
kemesinde açılan duruşması, bu mah· 
kemenin selihiyetsizlik karariyle ma· 
fevk mahkemeye, akır ceza mahkeme 
sine gönderilmiş bulunuyordu. 

Ağır ceza salonu, meraklı dinle
yicilerle doluydu. Ruhi, bir jandarma 
refakatinde salona çağrıldı ve duruş· 
maya başlandı' 

kası delaletiyle 342 inci maddesine 
istinaden tecziyesine karar verilmesini 
istemişdir. 

iddianın okunmasından sonra reis 
maznunun avukatı Hamit şevket'e hi· 
tap ederek müdafaasırH bu celcese ya 
pabılip yapamayacağını sordu· B. Ha
mit şevket ince dosyayı henüz esaslı 
surette tetkike imkan bulamadıkını söy 
Jedi ve mühlet istedi. fakat sözlerini 
bitirmeden evel yüks~k mahkemeden 
bir talepte bulynacağını ifade ederek 
dedi ki: 

-Müekkilim, onaydanberi hak
kında tevkif kararı vermiye selahiyet
tar olmıyan bir makamın karariyle tev 
kif edilmiş bulunuyor. ev bark vazife 
sahibicir. tahliye olunmasını rica ede 
rim, 

iddia makamı, tevkif kararının s 
lahiyetli makam tarafından verilmemiş 

olan ekonomık münasebetlerin tanzim 
edilmiş olması Sovyetler Birliğini 
infirattan kurtulmak için bir çok va· 
sıtalar bulunduğuna ikna eylemiştir. 

Bay Lltvlnof . 

Diger taraftan Fransa ve lngil 
terenin Sovyetler tarafmdan taar 
ruza karşı teşriki mesai hususunda 
ileri sürülen şartları kabul edilir 
görmemiş olmalan da muhtemel
dir. 

Münihten sonra yeni bir kollek
tif emniyet teşkiline teşebbüs et
mesi için kendisine mezuniyet ve· 
rilen Litvinof bu yeni teşebbüste 
de muvaffak olamadıtmdan Hari 
ciye Komiserliğinden çekilmiş ola-

'

Roma seyabatı 
seyahat dürlü 

tefsirlere yol açıyor 

Maznunun avukatı; Hamid şevket 
ince sorulan bütün suallere müvek· 
kili namına cevaplar vermiştir. duruş• 
ma iki celsede olmuştur. ikinci celst'· 
de müddei umumi t:sas hakkınnki 

:mütalaası okunmuştur. mütalaaname 
de suçlunun Türk ceza kanununun\ 
65 incı maddesinin 3 ve sonuncu hk-

olduğu iddiasına cevap verdi. ve tahliye 
talebinin reddine karar verilmesini is
tedi reis azalarla kısa bir muhavere
den sonra iddia mahmının redtalebi
ne uydu. tahliye talebini yerinde bul-

dı. H . k -Cumartesi günü amıt şev et mu 
dafaasını yapacaktır. 

Sovyetler Birlığinin Garp dev
letleriyle yeni bir işbirliğ'ine ancak 1 
müsavi haklar ve taahhütler ve sağ· 
lam garantiler §artiyle girişmeğe mu-ı 
vafakat edeceği teeyyüd eylemekte
dir. 

Diger taraftan müşahede edili-
liyor ki, Büyüh Biritanya ve Fransa 
Polonyayı , Romanyayı ve Yunanis
tanı, karşılıksız olarak ve Sovyetler 
Birliği ile istişarcı: etmeksizin garanti 
etmişlerdir • Ve Moskovanın müta 

ki laası şudr.r ki bu suretle müzake· 
eO relere tersinden başlanmıştır . Çünk Ü 

böyle yapılmakla Sovyet yardımı 
imkanlarını kabul etmemekte devam 
eden Polsnya ve Romanyaya müza 

ı 9 heret imkanlarindan mahrum kalın. 
n• mışlır. lngiliz-Fransız-Sovyet mü

zakerelerinin oldukça ağır yürüme· 
sinin sebebi bu olduğu anlaşılıyor • 

Moskova : 4 { A. A. ) - Havas 
f L tvinof'un istif asının hakiki sebep

leri daha iyice bilinemiyor . Ahvali 
sıhhiycsinin miisat olmadığı söyle
niyor. 63 yaşında birisi içın bu varit 

,d· ise de Litvinof her zaman sağlam 
'f' görülmüştür . 

Bunun Sovyeller Bırliğinin harici 

111 
si)asetinde bir değişiklir tazammun 

r~ ~--------------------
Polonya hariciye nazırı 

Bek'in nutku 
BUGÜN VERİLECEK OLAN 
NUTUK HEYECANLI HUSU
SA ti iHTiVA ETMIYECEKTIR 

Varşova : 4 - Cumıı gUnU (bu· 
SUn) Polonyn hariciye nru:ırı Bay Bek 
tarafından söylenmesi mukarrer olan 

nutuk yarım saat kadar devam ede· 
cckt' N h ır, • azırın bu nutkunun beyecLı.nlı 

Ususah ihtiva ctmiyeccği söv lenmck-
tcdir. v 

v . 
· . nrşova : 4, a.a. - Polonya ha
rıcıyc 
gilt nazır muavini Szembeck.., İn· 
ho.r~r.e buyuk elçisini kabul ederek 

ıcıyc 
da ı lit:ı n~zırının cuma gUnU saat 11,80 
nnn hat~"111 nutkuıuı.. vereceği cevabın 

00 ıı.rını bildirmiştir. 
u Jak"k 

olnn bu 1 
il. kadar devam edecek 

nnln nultuk, çok diplomatik bir li· 
ynzı m . 

Polon . ış olup son gUnlerclekı 
h .\ 31 1.;nıttclcrinin znnncttirdik lcri 

CJ "c;ın · bu~u .. n<1 1hHv chni •etek· 
•.ıti 

edip elmediki hususuna gelince,Sov
yetlt"r Birli~inin şahsi siyasetin yü
rüdüğü bir memleket olmadığı tek 
bir siyaset bulunduğu o da , hüku· 
metin ve Partinin siyaseti olduğu . bilir • 

-----------------.,..,.----~·------~ 

Fransız harp gemileri 
Cebelüttarikten ayrıldı 
İskenderiye Limanı genişletiliyor 

Kahire : 4 (A.A) -· lskenderiye 
limanır.ın Fransız ve Akdeniz filola
rına bir istinat noktası teşkil edecek 
derecede genişletilmesi meselesi, ala
kadar makamlaı ca tetkik olunmakta
dır. 

Londra : 4 (A.A)- Cebelüttarık.' 

lan bildirildiğine gore, bütün Fransız 

donanması şark ve garb istikametle· 
rinde limandan ayrılmışlardır. Fransız 
harp gemileri manevreler yaptıktan 

1 sonra tekrar cebelüttarık'a döntcekler· 
dir. 

Paris : 4 (Havas) - Alınan ma
lumata göre, Yemen sahilleri ile Ba· 
bilmendep tahkim edilecektir. 

Romen Hariciye Nazırı 
dün Roma' dan döndü 

Gafenko'nun Belgrada yapacağı zi
yarete büyük ehemmiyet veriliyor 

''Anlaşmak zarureti vardır!,, 
OAFENKO ROMADAN HAREKETiNDEN EVVEL. FRANSIZ, 
TÜRK, LEH, YUNAN E L Ç l L E R 1 L E G Ö R 0 Ş T 0 

Roma, 4 (Stefani) - Romanya 
hariciye Nazırı Bay Gafenko buradan 
memleketine dönmüştür. Romen na· 
ıırı harekP.tindcn evvel Fransa, Po
lonya, Türkiye, Yunanistan elçilerini 
kabul ederek görüşmelerde bulun• 
muştur. Gafenko müteakiben gazete· 
ciıere beyanatta bulunmuştur. Nazır, 

vaki beyanatında, Avrupada çıkacak 
harbin çok feci akibetler doğuraca
ğ'ına kanaat getirdiğini ve binaena
leyh süratle anlaşma zaruretinin ha· 
sıl olduğiınu söyledikten sonra Roma 
konuşmalarınct temn edeo Gsfenko, 
lfalya ife 'Ro'manya aras1nda lrk ve 

menşe birlığine temas eden eski bir 
dostluğun mevcut olduğunu, karşılık· 
1ı menfaatlerin temini hususunda 
ltalya ile RomRnyanın hemfikir bu. 
lundug-unu söylemiştir. 

Belgrad, 4 - Romanya Hariciye 
nazırının Belgrada 'yapacağı ziyaret 
münasebetiyle Pravada gazetesi bir 
ba~ makale neşretmiştir. ·Bu yazıda, 
Yugoslav Hariciye Nazırı Markoviç 
ile Gafenko arasındaki mülakatın 
şimdiki b~ynelmilel vaziyet dolayısi
le ve Gafenkonun Berlin, Londra, Pa .. 
ris ve Romlldan donmu olması ha .. 

- Gerisi üç'iıncü s'ahil'ede :_ · 

Pari : 4, n. a. - Almnnya ha
riciye nazın Von Ribbetrop'un hul
yaya bugUn yapacağı zi,yareti mev~uu 
bahs eden Journal gazetesi diyor ki : 

ltalya, Polonya ile dostluk mu
nase~etlcri idame etti(tinden bu ziya
re.t bılhas a IUzumlu gibi gözUkUyor. 
Bmaenaleyh Von Ribben'-op · l "'. , ı~ er 
Polonya ile Alman,;·a arasında bozul-
duğu tnkdirdc İtalyan sadakatımn 
ne dereceye kadar ileri g'ıde ~· . . Cee,ını 

tesbıt. etmek istemesi pek tabiidir. 
Hus~sıy~e ki ltolya polonyaya itidal 
tavsıycsıodc bulunmus ise de B 1· 

d
. , · er ın 

nez ınde de mUmasil bir teşebbustc 
bulunmu~ olduı-r.· tahm' d'l' • T eıu .. ,ın e ı ıyor. 

. Sarih işaretlere intizaren b~gUn 
bellı olan bir ey varsa o da mihver 
temaslarının on zamanlarda bilhas a 
İtal-?"a i tiknmetindc .Yuruduğudur. Pil
hokıka ltalyo hariciye nazırı Kont 
c· , ~yano nun Alman:yaya son ziyareti 
Vıyana hakemlik kararı c!.nasında 
vukubulmuştur. Nisandanberi i.,e ev
vela mare~al Göriog'in, sonl'a Von 
Brautc~itsh 'in ve şimdi <le R ibben
trop'un Roma_yn gitmekte olduklarını 
görUyoruz. 

Asılsız ha herler 

Sümerbank ve Etibak'ın birleş 
tirilmesi için tetkikat yapılmakta ol 
du~na dair bazı gaztelerde çıkan 
haberlerin asıl ve esasr olmadığı öğ 
renilmiştir. (a.a.) 

f"·-·-·-·····-·-·-·-·-·-·-·~ 

ı Ruzvelt'e ı 
' D h . ' ! a a genış ! 
~ Selahiyetler ! i 
• • ! ıo•- i 
! V••lngton : 4 (A.A)- RI·! 
! Y•Mll CUmhur mahaflllnde! 
! beyan oıundujun• göre, ! 
! Roozevelt, Hlllerle alenl mU·i 
! nekafalare glrlfm•k fikrin·· 
! de de611dlr. HUkOmef kendi ! 
! alne daha genlf bir hareket! f •erbe•tlljl verecek ••kirde! 
i bltarafhk kanununun tadlll ! 
i nl elde etm•I• $•1ıfacak.! 
i tır: . ! . ... . . ................ ............. ~ .... ·~-~ ...... ... 

KIYMETLi BiR 
ASKER KA YBETTiK 
Vilayet Jandarma K_om~t~nı .~li 
Rıza bir kaza netıcesı oldu 

OEÖERLI KOMUTANIN CENAZESi BUGÜN SAAT 
?,SO DA BÜYÜK MERASiMLE KAL~IRILACARTIR 

Dün bütün 
Adanayı tees· 
süre düşüren 

bir: hadise ol· 
du: Vilayet jan 
darma komu
tanı Ali Rıza 
Oyman' ıkay· 

betlik. 
Evvelki ak· 

şanı saat 20 de 
M'5is istasyo- öıen komutan 
nundan bir Ati Rıza 

arabaya binerek olan 
Misis köyü karakoluna gitmekl~ R 
vilayet jandarma komutanı Alı - ı:a 
Oyman ile refakatinde bulun~nb.bo~~ 
komutanı Bezmi Altıntop f ecı ır • 
za geçirmişlerdir. 

Arızalı bir yoldan giden araba~;n 
atları ani olarak ürkmüş ve bu sure e 

B. t afı ne· 
araba yoldan çıkmıştır. ır ar 
hir olan yolda tehlikeyi göıen ko~u
tanların her ikisi de arabadan aka
mışlardır. Taşlık bir yere düşen o· 
mutanlardan Ali Rızanın başı yarıı,mış 

d d':ıleri zede en· 
Bezmi Altıntopun a dı haberdar 
miştir. Vaziyetten :ı ~;enin sıhhi 
edilmiş ve derh~1. h~~· ~ mahalline 
İmdad otomobılı Aısdanaya geli· 
h k t l ·ştir Gece are e e mı · Al' R a Oymanın 
rilen komutanlardan 1 d ızt 1 hasta· 

ıd hundan er ıa 
yarası ağ-ır o U5 tedavi altına 
haneye yatırılmış ve d r k 
alınmıştır. Fakat malescf eğ~r 1 o
mutan bütün ihtimam ve tedavıyc rağ· 
men kurtanlamamış ve dün saat 14 
de hayata gözlerini yummuştur. 

Bölük komutanı Bezmi Alııntopun 
dizlerindt;n olan yarası pek hafiftir. 
Bu acı htdise dun ~i1tün şehirde çok 

derin bir acı bırakmıştır. 
Kıymetli askerin cenazesi bu sa· 

bah büyük askeri merasimle saat 7.30 • 
dn kaldırılacaktır. Büyük bir halk 
kalabalığının da merasime iştirak ede
ceği muhakkaktır. Keza bütün daire 
vemüesseseler şefleri merasimde hazır 
bulunacaktır. 

Türk Sözü, kıymetli komutanımı· 
zın ailesine en candan taziyetlerini 
beyan eder ve büyük acıya ortak 
oluruz. 

NEŞRiYAT 
KONGRASI 

Encümenler çalışıyor, 
umumi heyet bugün 

toplanacak 

Ankara : 4 (Telefonla)- Çalış. 
malarına başlayan birinci Türk neş. 
riyat kongrasının yedi encümeni ken· 

dilerini alakadar eden mevzuları üze 
rinde konu; malarına hararetle devam 
etmektedir. konuşulacak işlerin faz· 
]alığı karşında bazi encümenler tali 

komisyonlar se~mişlerdir. raportörler 
bugün raporlarını encümenler umu

mi heyete vereceklerdir. 

Kongra umumi heyeti yarin (bu
gün) toplanacak ve raporlar umumi 

heyete arz edilectktir . 



--2 

Yedek subay ve askeri memurlar 
hakkındaki kanun değiştiriliyor 

Askeri ~hliyetnameler 
usulleri kaldırılıyor 
---~~----------- .. -.-...-.....-·--~-

'\ EDEK SUSA YLARIN TALiM, TAHSiL VE HiZMET 
MÜDDETLERi - MESLEK MENSUPLARININ ASKERi 
HiZMET VE TAHSiLLERi - YABANCI MEMLE 
K E T L E R D E T AHSIL GÖRENLER - YEDEK 
SUBAYLARIN YOKLAMA VE TEi<FILERI 

[ Ankara : 4 - Hususi mugabirimizden ] 

Milli müdafaa vekaleti, yedek 
subay ve askeıi memurlar hakkında 
ki kanunun bazı maddelerini değiş· 
tiren bir kanun projesi hazırlanmış· 
tır. Proi,e ile kanunun üçüncü, doku· 
zuncu ve on yedinci maddeleri de 
ğiştirilmektedir. Prc.jcye göre her 
sene yapılan son yoklama neticesin· 
de sağlam veya sakat asker edilen 
!erden tam devreli lise ve muadil· 
leri ile yüksek derecedeki meslek 
mektepleri, yüksek deniz ticaret 
mektebi ve muadili mekteplerden 
ve üoiver;it~den mezun bulunanlar 
kanunun sekizinci maddesindeki 
şartları haiz oldukları halde yedek 
subay yetiştirilmek üzere tahsilleri 
nevine ve kabiliyetlerine göre milli 
müdafaa vekaletince takdir 
ediltcek ihtiyaca göre muhtelif ıı· 
nıflara ayrılacaklar ve bunlar mek 
tepler de askerlik dersi görüp gör· 
mediklerine göre aşağıya yazdığımız 
müddetlerle talim ve tahsile tabi 
tutulacaklardır. Aşa~ıya yazdığımız 
hizmet müddetleri mükelleflerin 
mezun olduklarin mekteplerden 
aldıkları diı:lomalara göre ola· 
cakbr, 

Yedek subayların tallm, tahsll 
ve hizmet mUddetlerl : 

Bütün tahsilini yabancı illerde 
yaparak oralarda askerlik dersi gör· 
miyen mektep mezunları altı ay ta· 
lim, altı ay tahsil ve asteğmen ol· 
dulctan sonra da 6 ay hizmet müd. 
deti olmak üzere 18 ay, bütün tah 
silini yabancı illerde yaparak ora· 
1 arda askerlik dersi · gören yüksek 
mektek mezunları üç ay talim, altı 
ay tahsil ve rasteğmenlikle altı ay 
hizmet müddııti olmak üzere 15 ay 
Türkiyede orta mektep veya 'mua· 
dili diplomasını aldıktan sonıa tah. 
sillerini yabancı illerde, askerlik 
dersi görerek tamamlıyan yüksek 
mektep talebesi 2 ay talim, 6 ay 
tahsil ve asteğmenlikle 6 ay hizmet 
müddeti olmak üzere 14 ay, Türki. 
yede lise veya• muadilil diplomasını 
aldıktan sonra tahsillerini :yabancı 
illerde, askerlik dersi 'görerek ta· 
mamlıyan yüksek mektep mezunları 
bir ay talim, 6 ay tahsil, astetmen 
likle de 6 ay olmak üzere 13 ay, 
yabancı lise ve orta mekteplerle 
muadili mektep mezunlarından as· 
kerlik dersi görerek Türkiyeye te· 

!enler, bulundukları yerdeki liseler· 
den birinin kampına İştirak ettirile· 
cekler ve imtihan sonundaki muvaf· 
fakiyetleri derecesine göre kendile· 
rine askeri ehliyet veya askerliğe 

hazırlık derecesini gösterir bir ve· 
sika verilecek tir. Orta mektep veya 
muadili diploması almış olanlar 4 

ay talim, 6 ay tahsil, '.asteğmen ol· 
duldan sonra da 6 ay hizmet müd. 
deti olmak üzere 16 ay, lise ve mu· 
adi'i mektepl,,rden diploma almış 

olanlar 2 ay talim, 6 ay tahsil ve 
asteğmen olduktan sonra da 6 ay 
hizmet müddeti olmak üzere 14 ay, 
ünivers · te ile yüksek mekteplerden 
diploma almış olanlar yahut lise 
mezunlarile yüksek mektep ve üni· 
versite müdavimlerinden C bij.rve i 

alanlar 6 ay tahsil, asteğmen ol 
duktan sonra da 6 ıy bi7.met müd· 
deti olmak üzere 12 ay ıukerlik va 
zifesini yapacaklardır. 
Mealek mansuplarının :a•kerf 
hizmet v• tehslllerl : 

Bunlardan, yukarıya yazdığımız 
şekilde kıta hizmetini '.'yapan ve ik· 
mal eden veya yüksele askerl;k der 1 
si ve kampı gördüğü diplomasından 
anlaşılan tabip ve baytarlaı kamilen 1 

lkimyager, eczacı ve diş tabiplerin. 1 

den en liyakatlilerinden ihtiyaca gö 
re milli müdaf1a vekaletince lüzum 
görülecek miktarı tercihan kendi 
tatbikat mekteplerine ve lüzumun. 
da sıhhi müesseselert, sınai kim· 
yagerler ve makine mühendislerin· 
den lüzumlu miktarı askeri fabri· 
kalara ve diş tabibi, eczacı ve kim
yagerlerle mühendislerden ihtiyaç· 
tan fazlası ile diğerleri tefrik edil 
dikleri sınıfların yedek subay mek
tebine sevk ve buralarda altı aylık 
bir hizmet ve tahsile tabi tutula 
caklardır. 

Bu müddet içinde bunlar, idare, 
ilbu ve maaş hususunda harp oku 
lu talebesi, yüksek deniz ticareti 
mektebinden çıkanlara dahi deniz 
talebesi gibi muamele yapılacaktır. 
fşbu altı aylık müddet sonunda ik· 
tidar ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar 
sınıflarının muvazzaflık hizmetlerini 
tamamlamak üzere çavuş rütbesiyle 
sınıfları kıta ve müesseselerin~ gön 
derileceklerdir. 

Bunların kıtada ve mektepte ge 
çen müddetleri askerlik hizmetin ı 
den mahsup edilecek, fakat ellerin· 
deki diploma müddetleri nazarı dik 
kate alınmıyacaktır. 

lktıdar ve ehliyetleri tasdik olu· 
nanlar yedek asteğmen nasboluna· 
caklar ve sınıfları takım komutan· 
lığında, kıtası bulunmıyanlar sınıf va 
mesleklerine ait işlerde, hava yedek 
subayları hava mektebinde altı ay 
daha hizmet göreceklerdir. Bu müd· 
deti muvaffakiyetle bitirenler mu· 
vaızaf asteğmen haldı:ınd•ki şart. 
lar dairesinde teğmen nasboluna
caklardır. 

Muvaffakiyet göstermiyenler üç 
ay daha istihdam olunarak yetişti 
rilecekler ve liyakat gösterenler 
teğmenlikle, liyakat ıöıtermiyenler 
asteğ.ııenlikle terhis olun•caklar· 
dır. 

Bunlardan muvazzafa nakletmek 
istiyenlerden talimatnamesinde yazı 
lı şartları haiz ve diğer vekaletler 
de kanunen mecbur ve müteahhit 
oldukları hizmeti ifa ve ikmal etmiş 
bulunanların ihtiyaç halinde muvaz · 
zaf sınıfa nakilleri icra ve harp 
okulunda tahsilleri ikmal ettirile· 
cektir. 
Yabancı memleketlerde lahsll 
edanler: 

Askeri lise mtzunlarından yaban 
cı memleketlerde askeri yüksek mü 
hendis yetiştirilmek üzere seçilenler 
iki ay müddetle hazırlık kıtasında 
hizmet ettikten ve aınıflarıyle alaka· 
dar askeri fabrikalar veya sair mü· 
es3eeelerde alb ay ÇJlıştıktan sonra 

~ ................... lmi!l ....................... ~ ............. I ... .. 

Şelhöır 
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Maarif şurası için 

Ögretmenlerden 
alınan fikirler! 

Aldığımız malumata göre, tem 
uzun ilk haftasında Ankarada top 
!anacak olan maarif şurası hazırlık 
ları temamlanmak üzeredir. Türkiye 
maarifi hakkında vekaletin öteden· 
beri Avrupadan getirtmiş olduğu 
mütehassısların fikirleri Je bir ıraya 
toplanarak kitap halinde neşredil 
mek üzere bulunuyor. 

Yeniden ort;ı, ilk tetrisat Öğret 

menlerinin de fikirleri tasnif edilmiş 
eser haline sokulmuştur. bu eser mem 
leketin her tarafına dığıtılacaklır. 

Halkevinin yeni 
binası 

Ş.:hrimiz Halkevi için asfalt cad 
de üzerinde inşa ettirilmekte olan 
büyük binanın beton inşaatı hemen 
bitmiş gibidir. Bir taraftan binanın 
tahta aksamına, diğer taraftan bah 
çesinin tanzimi işlerine başlanmıştır. 

Yeni Halkevi binası çok güzel 
olacaktır. Yeni binanın bır kısmını 
da Seyhan C. H P. llyönkurul teş 
kil atı iştal edecektir. Esasen bina 
nın teşkilatı buna göre tanzim edil· 
miş :bulunuyor. 

Spor şenlikleri 

19 Mayısa h~rl.ık 

Şehrimizde bütün okullarda 19 
Mayıs bayramında yapılacak spor 
şenlikleri hazırlıklarına devam edil 
mek.tedir. Talebeler önümüzdeki 
hafta şehir stadında müştereken id· 
man hareketleri yapacaklardır. S
por şenliklerine şehrimiz okulların· 
dan iştirak edecek talebenin sayısı 
iki bini geçeceği tahmin edilmek· 
tedir. 

Olgunluk imtihanları 

Maarif dairesinden ögrendiği 
mize göre, me:ı:un oldukları liseler 
den gayri llıelerde olgunluk imti · 
hanlarına girmek iıtiyen talebelerin 
muhakkak sureıte maarif vekiiletin · 
den emir istihsali hakkında bir ka 1 
rar verilmiştir. Bu karar lise mü· 
dürlüklerine teblig edilmiştir. 

liyakat ve ı.ifayeti tastfk edilenler 
tahsil görecekleri yabancı memleket 
lere askeri talebe sıfatiyle göndeıi
leceklerdir. yabancı memleketlerde 
yük.sek mühendis mekteplerinde en 
ez iki tahsil devresinden sonra ya 
pılacak ön imtimanlarda ve mühen
dis mekteplerinde buna tekabül eden 
devre imtihanlarında muvaffok ola· 
rak iki senelik tahsil müddetini ik. 
mal edenler yedek astetmen nasp 
olunacaklar ve tahsillerine devam 
edeceklerdir. talebe sıfatiyle yaban· 
cı memleketlerde tahilde iken mu· 
vaffak olmıyanlar memlekete getiri 
lerek askeri memur nasp edilmek ür 
zere mektep tahsiline veya yedek 
subay okul tahsiline tabi tutulacak 
!ardır. bunlardan meslek veya subay 
okullarında muvaffak olamıyarak sıh 
hi hallerden gayri sebeplerle ve mu 
vuzzaflık hizmetlerinden başka as· 
kerş ta1ebeler meccanen okudukları 
müddetin yarısı kadar hizmet ede· 
ceklerdir. yabancı memleket tahsi · 
)inde iken yedek astetmen olduktan 
sonra tahsilde muvaffak olmıyanlar 
da gösterilecek muayyen bir meslek 

-Gcriııi üçüncü uh.itcıde 

MEK7E9~ERDE DERS 
v 

SAATLERi DEGiŞiYOR 
Dersler öğleye 
sene ortasında 

kadar bitecek 
tatil yapılacak 

Bütün mekteplerde ö&leden sonra resim, musiki 
ve içtimai faaaliyetlerle meşgul olunacak 

DUn Ankaradan maarife ald mUhlm bir haber aldık. Maarif 
YekAtetı, okulların çalıfma mUddetı, tallllerl ve gUnlUk der•· 
ıere baflama saetıerl Uz•rlnde tetklkler yapmaktadır, Ölr•n
dl§lmlza göre, okulların gerek 
yıllık çaıı,ma mUddetıerı, 11•· 1 Hava 
rek•a gUnlUk çaıı,ma saatler! postaları 
Uzerlnde mUhlm dejllflkllk ola- ' 
caktır. 

Vekalet okulların umumi tatil 
müddetini dört aydan üç aya veya· 
hut iki aya indirme tasavvurunda· 
dır. 

Önümüzdeki ders yılı başında 
okullar tedrisata 25 eylillda başla· 
ı:ıış bulunacaklıırdır. !ık okullarda 
olduğu gibi bu yıl lise vo orta okul· 
lar derslerini 1 O haziranda kesecek· 

1 

ler ve imtihanlar 26 hazirana kadar 
ikmal edilmiş olacaktır. 

Önümüzdeki ders yılı başından 
itibaren okullar derslere sabah se· ! 
kizden itibaren başlayarak saat 11 e' 
kadar beş ıaatta derslerini bitirmiş 

olacaktır. 
Öğleden sonra talebeler, mek· 

tepte resim, jimnastik, muzik ve oku. 
lun diğer içtimai faaliyetlerile meş· 
gul o!ecaklardır. Bu faaliyetlere öğ
retmenler nezaret edecektir. 

Senebaşı münasehetile yapılan 
üç günlük tatil 20 güne iblağ edi
lecektir. 

Kız Lisesi 
Orta temsil kolu bir 

müsamere verdi 

Şehrimiz Kız lisesi temsil kolu 
dün öğleden sonra Kız enstitüsü 
salonunda bir müsamere vermıştir. 
Müsamere akşam saat 20 de de ta· 
(ebe velilerine tekrarlanmıştır. Kız· 
larımızın çok muvaffak olduğu bu 
müsamerenin programı şu idi: 

istiklal marşı, Koro, halk şarkısı 
·'ikizler piyesi,. şiirler, solo. rumba 
vals, kadril, solo, zeybek, şatiz ve 
bir tablo. 

Ahlak ve adabe 
aykırı mukaveleler 

Bazı kimselerin ahlak ve adaba 
muğayyir olarak kadınlarla muka· 
veleler yaptıkları ve bu mukavele· 
leri noterlere tasdik ettirdikleri gö 
rülmüştür. 

Bu çirkin hareketlerin önüne 
geçilmesi için vekalet noterlere bir 
tımim göndermiştir. 

Bu tamime göre noterler bun· 
dan böyle bu gibi mukaveleleri tas· 
dik etmiyecckıer ve ahlak ve adaba 
aykırı mukaveleler tanzim etmiye. 
ceklerdir. 

Mersinde merkez liman 
teşkilati kuruluyor 

Alınan malumata göre, Tüıki· 
ye sahillerin ie altı mıntakada mtr 
kez liman teşkilatı kurulacaktır. Ye· 
ııi teşki ; at kurulacak mıntıkalar i· 

Mektuplar geldiği gibi 
sahiplerine ~eriliyor 
Tayyare postalarının Pazartesi 

günündenberi işlemeğe başladığı ma
lumdur. Tayyare postasile Ankara 1 

ve lstanbuldan şehrimize gelen mek. ' 
' tuplar derhal sahiplerine tevzi edil· I 

mektedir. Adanadan Ankaraya mek· 
tup göndermek isteyenler her gün 1 

( Pazar günleri hariç) sabahları aza. 1 

mi saat 8, 1 O a kadar mektuplarını 1 

pastahaneye verqıiş bulunmalıdırlar. 1 

Boş çuvallar 

Sıhhat vekaletinden gelen 
yeni talimatname 

Un vesaire talimatında kullam 
lan boş çuvallardan memlekete ve 
ya mikrobu girdigi anlaşılması üzeri ' 
ne sıhhat ve içtimai muavenet ve j 
kaleli bu mesele ile yakından alaka· 
dar olmuşdur. bunun için vekalet 1 
haziran 939 den itibaren boş çuval· 
(arın dezenfeksiyonu içirı bir talimat 

1

, 
name hazırlamıştır. bu talimatname 
vekaletden sıhhat müdürlüklerine 
gönderilmiştir 

Muallim mektebi 

Sitadda müzikli bir 
spor müsameresi veriyor 

Şehrimiz öğretmen okulu, yarin 
saat 16 da şehir sitadında müzik 
li bir spor müsameresi verecektir. 
tribündeki yerler için hususi daveti· 
ye gönderilecektir. sahada hazırlanan I 
yerler için bütün halkımız davetlidir 

Bir otobüsle mo
tosiklet çarpıştı 

Dün akşam üzeri asfalt yolda, 
elektrik şirketi memurlarından Av· 
nioin kullandıiı motosikletle Ferhad 
oğlu Ali adında bir şöföriin kullan· 
dığı .otobüs arasında bir çarpışma 
olmuştur. Neticede Avni başından 
ve kollarından hafıf surette yara· 
lanmıştır. Şoför hakkında kanuni 
muamele yapılmaktadır. 

Namık kemal pulları 

P. T . T . idaresi büyük vatan 
perver şair Namık kemalin hatırası 
için bir seri pul bastıracaktır. bu ~e 
ri pulların adı - Namık kemal pul 
ları ,.dır. bu pullar önümüzdeki ay 
lada piyaseye çıkarılacaktır. 

ŞEHiRDE HAVA 

çinde Mersinde dahildir. Şehrimizde düıı gök yüzü kapa· 
Diğerleıi şunlardır : lstanbul, lı, hava hafit rüzgarlı idi. En çok 

lzmir, Zonguldak, Samsun ve frab· I · .sıcak 27 dereceyi bulmuştu. Gece . 
ıon, · leri to eı sıcak 16 derect. 

RADY 
~~~~~~~~~_A 

• BugUnkU prograt11 

Türkiye Radyo difüziyon ? 
Türkiye Radyosu - Ankara fi 

Cuma 5 - 5 - 93' 

12,30 Program 
12,35 Türk müziği - ~ 
13,30 Memleket saat 1 

ajans ve meteoroloji haberler 
13,15-14 Müzik (Karıl 

gram - Pi.) 
17 ,30 inkılap tarihi derı 

Halkevinden naklen . 
18.30 Program. 
18,35 Müzik (Bale mütİ 
19,00 Konuşma 
19,15 Türk müziği ( Fa~ 

yeti ) Celal Tokses ve arkad 
20,00 Memleket saat ' 

ajans ve meteoroloji haberler 
20,15 Türk müziği . Çalı 

Cevdet Çağla, Eşref Kadri , 
Gür, Hamdi Tokay . Okut1 

Safiye, Tokay. 1 - ... -
peşrevi - Salim beyin. 2 -" 
darın Hicaz şarkı - Hicranı 
3 - Refik F ersan - Hicaz t 
Cihanda biricik sevdiğim ı1 

4 - Selahaddin Pınarın _. 
şarkı - Anladım sevmiyecek 
Hasan gür - Kanun taksiıll 
Eviç şarkı - Bir sebeple ! 
mişsin. 7- Eviç türkü - A 
bahçene ğirdim • 8 - Saz ı· 

ve oyun havaları. 

21,00 Konuşma • 
21, 15 Esham, tahvilat, k1 

- Nukut ve ziraat borsası C 

21 ,25 Neşeli plaklar . 
21,30 Müzik. ( Riyaseti' 

Filarmonik orkestrası - Şef 
Ferit ) 1 - L Van Beethov~ 
inci leonore uvertürü 2 _. 
Haydn - Senfoni Mi benıO 

Nr. 99 a) Adagio - VivaC1 

b) Adagio c) Menuetto 
ç) Vivace 3 - P. Tschaiko 
Romeo et juliette ( Uv1 

Fan tezi ) 4 - H. Berlioz / 
vcnuto Cellini operası uverl' 

22,40 Müzik ( Operetler' 
23,00 Müzik ( Cazband/ 

23,45-24 Son ajans lı 
ve yarınki program • 

YENi NEŞRYAT 

Çocuk mecwuı 

Çocuk mecmuasının 

sayısı çıktı. Memleket ya' 
sosyal, sağlık ve kültürel ;t 
• . . k' f h' t dı~ rının ın ışa ına ızme e 
muayı çocuklarımız için çlf 
balarına tavsiye ederiz. 

Ölüm 
ı&· 

Genç fabrikatorlarııııı 
kı salih Bosna nın bir Y'~ 
rusu kısa bir hastalıktan~~ 
si gün ölmüştür. degerli :~~ 
ve eşinin acılarına ortalc 
sağlığı dileriz. 

......,.....----_/ 

Belediye intih9t 
.. • • eti' 

cumenı rıyas 

J - Belediye intib•~ 
17 inci çarşamba günü 't 
başlanacak ve intihap 8 

18 de nihayet bul .cak111 ~r 
il - intihap yalrı~~ ~ 

yapılacağından ve san ~ 

altındaki mezat saloo~0~rit' 
ğından bütün münteh•~eri~1(t 
yıs çarşamba günü reY ıııı1, 
üzere .intihap yerirıe ge 
olunur. 10550 
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Romanya ya yardım 

İkraz artırılıyor 
düşürülüyor 1 

faiz 

Londra: 4 ( Royter) - Alınan 
malumata göre, Romanyaya yapıla· 
cak 5,000,000 lnhiliz liralık ikrazın 
ınikdarı fazlalaştırılacak ve faiz 
yüzde beş buçuğa kadar indirile· 
ccktir. 

Yalnız En Büyük Filmler vücude getiren ve yüksek sanat kabiliyetini 
Herkese tasdik ettirmiş olan 

( FREDERİC MARCH) 
MERLE OBERON vE HERBERT MARCHALL 

ile beraber bir sureti fevkaladede yarattıkları ve 

TAN SiNEMASINDA 
Bu akşam 
Göreceğiniz 

japon malları F ran- ·-(-o-·· -L-u··-M--P-E_R_ı·s-.·-,-· 
saya girmiyecek 

~----~~~~~~--~-------· Parisin aldığı karar 

Paris : 4 (Havas) - Hükumet 
Japon malları h1kkına yeni bir karar I 
ittihaz etmiştir. bu karara göre, hu 
susi bir emir olmadıkca jopon mal 
farı ne Fransaya, nede Franşa müs 
1 emlekelerine sokulmayacaktır. 

Yedek subay ve 
askeri memurlar 
- ikinci sahifeden artan -

kursuna tabi tutularak askeri memur 
nasp olunacaklardır. 

Askeri liseleri muvaffakiyetle bi 
tirdikten sonra memlekitimizdeki fab 

FRANSIZCA SÖZLÜ, Aşk, Meşakkat ve Istırap Filminde oldu~u 
kadar hiç bir eserin 1' bu kı Jı r d1hi1ane bir remsi) kabiliyeti 

Gösterm.miştir. 

BU Film Çok Kuvvetli bir Mevzua istinad etmekde olup Ancak 
FREDERIC MARCH gibi müstesna şahsiyetler tarafından 

Canlandırılan Yüksek Şaheserlerden biridir. 

Programa İlaveten: 
Ateşli ve Kuvvetli Artist 

GEORGE OBRIEN 
Tarafından temsil edilen Kahramanlık ve Vatan severlik filmi 

Amerikanın istiklalı 
Dikkat: Bu Akşamki !ık Suvare için Lütfen Biletlerin erken 

Aldırılması Reca olunur. Telefon TAN 266 
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rika ve müessese stajlarında askeri j 
yüks~k mühendis ve mühendislik } D }) 
tahsilini takibe kifayeti görülmiyen Dev et emiryo arı Adana işletme · 
ler talebe sıfatiyle harp okuluna sevk d 
olunacaklardır. ' sin en : 

Askeri sanat lisesi mezunların-

dan olup da yüksek mühendis ve 
aslceri mühendis yetiştirilmek üzere 

seçilmiyerek askeri sanatkar yetiş· 

tirilmek üzere seçilenler iki ay müd 
detle hazırlık kıtasına hizmet ettik· 

ten sonra liyakat ve kifayeti tasdik 
olunacaklar yedek asteğmen nasp 
edilecekler ve yedek subay olanl .r 1 

askeri sanatkar muavini naspoluna 
rak kıtalara sevkolunacaklardır. 

Yedek subayların yoklama ve 
terfllerl : 

Yedek subay memurları yokla 
ma zamanında nerede bulunurlarsa 
o yerin askerlik şubesine kayıt ve 
yoklama edileceklerdir. yoklama ilk 
yoklama sırasında senede bir defa 
yapılacaktır yoklama yapılan asker 
lik şübesi yedek subay ve memur 
ların asıl şubelerine malumat ver
mekle mükellef olacaktır. bazerde 
yedek su':ıayların silalı altında gaç 
miyen sivil hayattaki müddetleri 
de hizmetlerinden sayılmak şartiyle 

mu vazzf subaylar gibi terfi ettirili
leccklerdir. ancak asteğmen placak 
birer üst teğmeu olacaklar ikişer ve 
yüzbaşı olacaklar sekizer talim dev 
resine İştirak etmek ve muvaffak 
sicil almak denizde yüzbaşılık kur 
sunu tamamlamak ve yakın süvari 
ve çarkçı şahadetnamesini haiz ol 
mak şarttır. 

Romen hariciye 
nazırı 

Birinci s;ıhifeden artan -

sebile büyük bir ehemmiyeti haiz 
bu:undu~u beyan edilmektedir. 

Pravada gazetesi netice olarak 
Söyle diyor. 

Gafenkonun Belgradı ziyaretin
de Yugosla,· hariciye nazırı ile yapa
ca~ı görüşmeler bizim Romanya ile 
~lan münasebetimizin dostane ve 
"_lısane oldu~unu ve ayni zamanda 

;n:.teınadi sur~ııe ikıisadi mesai bir-
16 ırn· . k n •zı t~ viye etmekte bulundu~u-
u b' kere daha gösterecek lir. 

15 5.939 tarihinden itibaren 404 No. lu TOROS Sürat katarı , Po
zantı - Adana, 504 No. lu katar, Adana - Meydanekbez , 503 No. lu 
katar Mcydanekbez - Adana arasında ve bu katarları etinirerlerindckı 
tadilat yüzünden de 407 No. lu kata.r, Yenice - Hacıkırı arasında aşa· 
ğıda yızılı olan etinirerlere göre seyrüsefer edeceklerdir. 

404 No. lu tren : 

504 No. lu tren : 

503 No. lu tren : 

407 No. lu tren : 

Pozantı 
Yenice 
Adana 

Adana 
Ceyhan 
Toprakkale 
Fevzi paşa 
Meydanekbez 

Meydanekbez 
Fevzipaşa 

Toprakkale 
Ceyhan 
Adana 

Yenice 
Durak 
Hacı kırı 

Muvasalat 

10,13 
11,24 
11,55 

13,02 
13,37 
15,30 
16,37 

12,07 
13,38 
14,11 
15,03 

8,56 
9,39 

10,43 

Duruş 

1 
2 

1 
2 

10 

7 
2 
1 

20 
2 

18 

Hareket 

10,14 
11,26 

12,10 
13,03 
13,39 
15,40 

10,50 
12,14 
13,40 
14, 12 

9,16 
9,41 

11,01 

Sayın halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 
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Konferans 
Halkevi başkanlığından 

6 Mayıs Cumartesi güoü saat 
21 de evimizdt" Ankara hukuk fa
költesi profesörü Sa'>ri Şakir tara
fından ( Yeni hukukumuzda kadın ) 
mevzulu bir nonfcrans verilecektir. 
Gelmek isteyenlerin Halkevınden 
giriş kartı almaları rica olunur. 

10583 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. P.ifat eczahanedir 

Adana Sulh ikinci Hu. 

kuk mahkemesinden : 

2 Paris : 4 (a. a.) - Hariciye na-
1.rk Ronnet dün akşam Polonya bü

Yu. elçisini kabul ederek uzun bir 
lllllldL,Hta buluıııııu~tur. ·:..-------------

Dağlıoğlu obasından Yunus oğ
lu Alinin ölmesiyle bıraktığı küçük 
çocuklaıı Fatma, Ahmet, Salih, 

Mahmut ve Bedriyenin kimsesiz bu 

lunduklarından bahsiyle ayni yerde 
oturan Yunus kızı Güllü tarafından 
mahkeme"e açılan vesayet dava 
sının neticei mahkemesinde mezbu
re Güllünün bu çocuklar üzerinde , 
vasi tayinine 25-4 - 939 tarihinde 
871212 numara ile kMar verildiği 

kanunu medeninin ~ 71 inci madde. 

&ine teVfıkan ılan olunur. - 1058:> 

Adana Sıtma enstitüsü I 
Direktörlüğünden: 

22 Mayıs 1939 tarihinde başla· 
mak ve birbuçuk ay enstitüde ame 
fi ve nazari dns gördükten sonra 
on beş gün de köylerde ayrıca tat
bikat görmek şartile bir Sıtma mü 
cadelesi küçük sıhhat memurları 
kursu açılacaktır. Bu kursa devam 
edebilmek için Orta mektep veya 
eski Rüşdiye mektebi mezunu ol
maları şarttır. 

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

1 - Orta mektep mezı.ınu şa· 
hadetnamesi sureti, 

2 - Nüfus hüviyet cüzdanı su 
reti 

3 - Askerlik vesikası sureti 
4 - Sıhhat raporu, memurin 

kanununun 5 ci maddesinin D. Fık
rasında yazılı olduğu üzere 

5 - Hüsnühal mazbatası 

6 - Halimedeni beyannamesi 
7 - laşesile mükellef olduğu 

kimselere ait beyanname 
8 - 3 adet 4X6 ebadında fo 

toğraf 

• 9 - Tercümeihal varakası 

5- 10-19 10587 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 

-------------------------------
Asri • 

sınema 
suvarede 

katacak, size bütün dünya elemlerini unutturacak biricik harika 
filmini sunuyor 

(Bir Mayıs Gecesi) 
OYNAYANLAR:- KATE DÔNAGI - FERNAND GRAVEY 

AYRICA:- Aşk, Macera , Sergüzeşt fılmlerinin en güzeli 

( Memnu Kafile ) 
Oynayan : - Buck Jones 

Telefon Asri 250 

1 
10574 

-------·--! 

C. H. P. Seyhan llyönkurul Başkanlığından; 

Y · istasyon arasında ve asfalt cadde üzerinde in· 
1 - Adana - enı · ) k k . p r ve Halkevi binasının (9897) fıra (80 uruş e-

şa edılmekte olan ar 1 151) r (26) k k 'f b 
"f b d il' d hT ve harici sıva işleri ve (4 ıra uruş eşı e-

şı .e e 
1 

a 
11

k d'" me ve linolyom ferşi ve (6559) lira (51) kııruş 
dellı ahşap par e oşe d"" · f · k k T 

. . h l'f k ro müzayik şap ve oşeme ış erı açı e sı ımeye 
keşıf bedeli: mu le ı a 

konulmuştur. 939 ·h· ·· d"f -
2 - Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 29 .5- tarı ınkck~lusadı pka~ar 

. .. .. 1 ~ d Ad anada C H. P. bınasında leşe u e ece o
tesı gunu saat > e 
misyonda yapılacaktır. . . . p · B 

1 kl .1 . bu ı"şlere ait keşif evraklarını giırmek ıçın artı aş-3 - ste ı erın 

kanlığın müracaat etmelidir. .. . 

1 kl ·ı . her iş için ayrı keşif tutarlarının }uzde yedıbuçuk 
4 - ste ı erın · 'kfd 1 

. b t· d kkat teminat vermeleri ve bu işlen yapmıya ı ı ar arı 
nıs e ın e muva k 1 k ·· ·k· c' madde 
ld ğ d . . her iş için ehliyet vesi ası a ma uzere ı ın ı 

o u una aır yıne · • d 
d 1 .. d 8 u .. n evvel müracaat etmelerıılazım ır. e yaz• ı gun en g 

5 - 9 - 14 
10578 

LiMON. ÇAJ\1, ilkbahar ko
lonyalarilc Şipr, Fujer, LcYlak 

Revdor, Ful , Şebboy Ya ·· . ' ------------------~:----·:-----ı Z ... • scmın, 

.:ı~bak Losy onları ,aynnı tavsi· ı ' 
yedır. Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

24 

fF®ırln1aıt ~lillcen 
Osmanlı Bankası Karşısı 

10431 

r Kızılay Cemiyetinden ' 
Merkezimize ait Alsaray sine 

ması karşısındaki dört dükkan 18 
Mayıs perşenl:ıe günü saat 17 de 
artırma suretıle kiraya verileceklir. 
A~zu . edenlerin o gün Kızılay ce· 
mıyetı merkez binasında hazır bu
lunmalaıı ilan olunur. 10584 5 9 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

İki film birden 
!-fer sahnesi insana ayrı bir beye. 
can veren .•. Ve D, vletlerin bir· 

birleri ile gizlıden gfzliye nasıl I' 
çarpıştıklarını gösteren 

Görünmeyen Casus 1 

A~k macera filminde .. 
( TALA BlREL - ALLA.N 

MARHSHAL) 

iki gündenberi büyük muvaffakı
yetle devam eden ve en yüksek 

Fransız sanatkarları 
VIVİAN ROMANCE - PIERRE 

RENUIR- LUIS JUVET .. 

Tarafından fevkalade bir surette 
oynanan 

(Aşk bahçeleri) 
.5enenin en büyük bi,si şaheseri 

"La Maison du Maltais,, 
10581 . 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kararname No: 10680 

_ Dünden artan -

M .. t bassıs ve yardımcı şahısların hazarda ve seferde 
Madde 19. - . u eh lkın ders ve konferanslara daveti pasif ı...orunma 

çağırılma keyfı)·etı ve a 
komisyonlarınca yapılır. 

Resmi daire, fabrika ve müesseselerde 

p 'f korunma mecburiyetine tabi tutulan resmi ve hu
Maddı~ 20 -:- ası .. seseler kendi hususiyetlerine ve teşkillerine 

• d . fabrıka ve mues 1 d . . d 
susı aıre, • liler tarafından verilecek esas ar aıresın e .. ·ı ·ı· kaletler veya va k"I 
gore ı gı 1 ve k . u kararile korunma komisyonları ve leş ı -
hava pasif korunma omısyon 

!eri yaparlar. Şehir, Kasaba ve Köylerde 

P 'f k runma mecburiyetine tabi olmayan şehir ve 
M dd 21 - ası o . . 

a e ·ık sıhhi yardım teşkıllerı yapılır. 
K b 1 da yangın ve ı 

asa a ar d bilhassa mezruatın yangından korunmasına 
Köylerde yangın an ve 

. halli tedbirler alınır. 
aıd ma . ·ıayet pasif korunma komisyonları tarafından ta-

Bunların derecesı, vı 

yin edilir. 
Hususi binalarda ve evlerd~ 

1 · ·nde oturulan münferid evler, bir çok ailelerin o-
M dd 22 - çerısı . 

a e rtımanlardan her birinde oturanlar arasından bı· 
turdukları evler ve apa. 'ri ve birer "Ev itfaiyecisi. ayrılır ve ayrıca 

"E h korunma amı • 
rer v ~va kun olan evlerde ve apartıınanlarda ev hava korun. 

; bir ço~ .aılelerble mkes bir muavin ve bir hastabakıcı ve binanın büyüklü· 
·mırınden aş a · f · · · · · 1 ına a 1 adedine göre bir kaç ev ıt aıyecısı muavını ayrı ır. 

ğ .. e oturan arın une v . · · .. · · ·feleri ve seçim suretlerı talımatnamesınde gosterılır. 
Bunların vazı 1 d h "f d . 

dd 23 _ Limanlarda ve vapur ar a ava pası korunma le bır· 
. Mha : nizamnaınesindeki hükümlere göre yapılır. 

lerı, u•USI 

B) Yapılacak hayırlık tedbirleri 
1 - Gizleme 

Madde 24 - Hava pasif korunmasında en önemli gizleme, geceleyin 
ışıkların söndürülmesi .ve karartılmasıdır. 

(Sonu· - Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -
----

KiLO FlATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza ___ 

Piyasa parlafı • 15 -3S:25 --
Piyasa temizi • 30 

Klevland 41,2f--ı il 
- _ , -- y A p A ~-. 

Beyaz 
1 Siyah - ÇICIT 

Yerli "Yemlik,, 
.. "Tohumluk,, 4 

- - HUBUBAT 
Bu~day Kıbns · -3,62' -, 

• Yerli 
• Men tane 

Arpa 31 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi --Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 

• UN . 
Dört yıldız Salih .. üç • • 

·- .zj Dört yıldız Dotruluk .&ı nı 
~ u:: üç .E c: • • 
o - Simit :: ia " :ıııı::: > Dört yıldız Cumhuriyet ~ 

C"-1 c.r üç ...... .. " Simit " 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

4 I 5 I 1938 it Baukasandan alınmışbr. 
PcM SontilA " 

Hazır 5 14 Urd 

ı--Rayişmark 
Vadeli I. 4 79 Frank ( Fransız ) -3-35 

4 55-Vadeli il. Sterlin ( ing"iliz ) -s 93 
Hind hazır 

-4 29 Dolar ( Amerika ) 126 -63" -- 00 00 Ne~ork 8 24 Frank ( isvicre ) 

r l~llDIM113>A,DiA • CAN l;(UQTAQ.l[t 

1 

,. 

-------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

• 
Hindistın, Seylin, Çin ve Cavadan d<>trudın dotruya müeasese na. 

mana getirilen tn müntehıp, taze ve kckulu çaylardın ~ukuf ve itina ile 
yapılan haımınlardır. Her zevke göre deiiıen numaralı tertipleri vardır.: 

'Muhtelif cirıs n büyüklüktt lcutu ve pal-etltr içerisinde ııblır. Ambalaj· 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tik eti rıef asct ve halisi yetinin ttnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kellcşekcr ticarethanesi ve iyi cinı mal satan 
bak~aliyelcrde sabbr. 

Umumi depoları ; latanlul Tabmiscnü No. 74 ( Kurukabvcci baru 
alt : a) . 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

---------------------------------------------- ·------------------------
OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek istiyen 

Bankamız, Aile sandığı (. Tasarruf Cüz-
d ) hesabı~a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi-

801 desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

verwiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Ey ifil tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır : 

Türk liralık: 

1 adet 1000 Liralık 

4 " 
250 " 5 " 
100 n 

25 
" 

50 " 50 
" 

25 " 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A•ı s d v hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
ı e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir • 14 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Doktor 

Hadi 

Adana belediye 
riyasetinden 

1 Belediye zabita melll 
için yaptırılacak olan otuz takıd 
hk elbise , otuz çift kundura 
adet kolonyal şabka açık eksil 
konulmuştur. 

2- Elbiselerin muhammeO 
deli ( 480) lira ve kunduraların ~ 
hammen bedeli (165) lira ve 
lonyal şapkaların muhammen i>J. 
(90) liradır. 

3- Elbiselerin muvakkat t 
nalı 37 lira kundoralann muv 
teminatı 13 lira ve şapkalann 
vakkat teminah (7) hradır. 

4- ihalesi mayiıin 15 inci nı 
zartesi günü saat on beıte bel 
encümeninde yapılacakbr. 

5- Şartnameler kumaş ve 
dura numunesi yazı işleri müdü 
ğündedir. isteyenler orada gör 
lirler . 

6 - lstekllierin ihale günü 
vakkat teminat makbuzlarile b' 
belediye encümenine müracaı 
ilan olunur. 28-1-5-9 10558 

· -Adana C. Müddei U 
miliğinden: 

Kadınlar ceza evi yapmatı 
verişli kiralık bir eve ihtiyaç va Jiz 

Hüku'llet civarında üç oda ve tad 
avlusu ve suyu havi evi olup da du 

raya vermek isteyenlerin memu şu 

timize müracaatları ilan olunur. 
5-6-7 10586 

isti 
ya 
ler" 

Opera tor bil 
ma 

Kiper 
lnı 
ma 

Geceleri de vaki olacak muracaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Diva~yolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

98-156 10116 Numara: 200 

Almanyada tahsilini ikmal etmiı ve Berlin hastahanelerinde uzun 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı ım Abidin paşa caddesinde Mustafa 
fat cczabaoesi karşısında bergün sabahleyin saat 12-8, öileden 

Sayın Bayan, 

'ITaumann 
~ 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok yeni işleri öğrenmek ister misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocagı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, mücssese~izin gösterdigi bu feda· 
karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi· 
timiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Naumann Makinalan Satış Türk Limited Şirketi 
Adara Acentahğı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
31 TELEFON : 168 

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

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

lon 
ola 
Ve 
tch 
tc 
bir 

Hergün muayenehanesinde hast.u arına kab 
başlamıştır. 

... _ ... 
~:.ıs·· ,.. 

J . 

ncl 
ku 
51, 

Sl!i 

ta 
nıc 

cdi 
ırıi~ 
an' 
tcs 
gil 
raı 

çık 

id 
hil' 
ha 
akl 
ha 
iti 
da 
.Ye 
lalı 
ter 
.Yo 
cd 
itti 

1 
---------------------------------~-------------

Şık ve zarif 
Gömlek , pijama ve iç çamaşırları 

lıtınLuldan yeni getirttitimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarınızı 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız.-

Belediye karşısı Yeni mağaza 
10533 9 

( 

\ 

l 
TURJClY! 

ZIRAAliiANmsf. 

Umumi neşriyat müdii,_ 

Macid Güçl~ 
. Aöana TüıüOzü _ ..• , r.--


