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~ Sovyet • lngiliz • Fransız 
~' Paktı imzalanmak üzere 

Bir Sovyet 
lngiltere'ye 

Heyeti 
davet 

yakında 
edilecek 

Londra : 27 - a. a. - Financial Times gazetesinin ı de hemen derhal başlıyacağını kaydetmekte ve pakt im
~ diplomatik muhabiri, dün akşam Londra'ya gelen haber· zalanır imzalanmaz, lngiliz - Sovyet ekonomik müzake· 

lere dayanarak Sovyctlcr Birliği ile pak tın hemen derhal releri~e de. geçi_lece~ini ~la ve e~lemektedir_.. 
akdedilebileceğ-ini ve belki de bugün im1alanacağını bil· Fınancıal Tımes ın dıplomatık muhabırıne nazaran , 
dirmcktedir. B. Hudson'un Moskova'yı ziyareti esnasında başlanmış 

olan görüşmelere Londra'da devam erlilmek üzere ticaret 
Financial Times'in diplomatik muhabiri , bütün diger halk komiserinin riyasetinde bir Sovyel heyeti lngiltere'ye 

gazeteler muhabirleri gibi, Genel Kurmay görüşmelerinin davet olunacaktır . 

Bir kıyamet 
kopabilir mi ? 

Üç yıldız küremize 
yaklaşıyormuş ! 

Bu haftadan itibaren, Merih 
( - Mars), Müşteri ( - jupiter) ve 
Zühal ( - Saturne) yıldızlan arza en 
yakın mesafede bulunacaklardır. Bu 
hadise üç asırdan beri ilk defa vaki 
olacakmış. 

Eski müneccimlik iktidan hala 
revaeta olsa, bundan mühim tefsirler 
zuhur ederdi. Filanca devletin, hüküm· 
darın, hatta şahsın başına neler g-ele· 
ceğ'i istihraç olunurdu. Unutmamalı 
ki Merih harbi temsil eden yıldızdır. 
Şimdiki nazariyelere göre de, yıldız· 
lar neşrettikleri ziyalarla üzerimiı;de 
müessir olabilirler. Güneş, şualariyle 
arz üzerinde bütün bir hayatın doğ· 
masına sebebiyet verdiği gibi, yıldız· 
l~r da, öylece, derece derece tesir 
cdebiliyorlarmı~. Demek ki, bu üç 
mühim yıldızın yakınlaşmasiyle hiç bir 
değişiklik olmıyacağını tamamiyle in· 
kar etmek de icabetmez! 

lngiliz müellifi Welis, semaları 
şöyle anlatıyor: 

Güneşle arz arasındaki \'esati 
uzaklık 149 milyon kilometredir. Et· 
rafımızda dönen ayla aramızdaki me· 
saf e ise 985 bin kilometredir. Zihin 
milyonlarca kilometrenin manasını 
kavrıyamıyacağı için, mukayeseyi ko
laylaştım1ak üzere güneşi de, arzı, 
cıyı ve seyyareleri de daha küçük 
ıtıikyaslara indirelim. 

Çalışan talebelerimiz 

ORTA TEDRiSA TT A 
iNZiBAT MESELESi 
Yeni bir talimatname yapılması. 

müzakereler oldu için Şurada 

Ankara : 'l.7 ( Telefonla J -·Ma- 1 
arif Şu ası umumi heyeti diin saat ıo 
da Maarif Vekilliği müsteşarı bay Ih
san Sungu'nun riyasetinde toplanmış-
tır. 

( Lise ve orta ok:ıllcır, 'öğretmen 
okulları, meslek ve teknik okulları 
inzibat talimatnamesi ) nin müzakere 
sine devam ederek kabul etmiştir. 

İkinci celse Maarif Vekili bay Ha· 
san Ali Yücel'in reisliğinde . toplana. 
rak ( Basma yazı ve resimleri derle· 
me talimatnamesi ) ile ( orta derece· 
deki okullarda tahriri vaz,feler talimat 
namesi ) ni ve ( ilk tt!drisat müfettiş
leri talimatnamesinin yenilenmesi hak· 
kındakı teı..lifi) müzakere .ve kabul 
etmiştir. 

Şüra umumi heyeti yarın r saat 10 
da toplanmak üzere saat 13 tc celse
ye nihayet ;veı miştir. 

götürecek olan bu yüksek kararın 
türk muallimine g-üven ve inan ıfade 

eden tarafı bütün ıneslekdaşlara son· 
suz bir sevinç ve iftihar vermiştir. 

ı\lemleket işlerinin başarılmasında 

ve türk çocuğunun daha olgun yetiş· 
tirilmesinde türk öğretmeni Büyük 
Şeflerinin rehberlikleri altında her 
zaman olduğundan fazla gereken ener 
jiyi gösterecek, ve icap :ettikçe haya· 
tırı bile bu uğurda sarfoımekten r;e· 
kinmiyecektir. Bu yiiksek kararı en 
içlen bir çoşkunlukla alkışlıyan Ma-

latya öğ-retmcnlcrinin temiz heyecan· 
laıını Şüıamıza onun ve bütün Maarir 
ailesinin sııyın Reisine arzederken şah 
si sc vinç ve sa} gılarımı da ilave et· 
meme müsaade buyurmanızı elierinizi 
öperek istirham ederim. 

r·~·~ ·~·~ ·~·~ · -- ·~ ........ ~ .... ~ 

i Ebedi Şefin ; 
i • 
• Anıtı planı • 
• • . . 
• • i Ankara: 27 (Telefonla)- i 
i Ebedi Şef AtatUrk'Ua Amt • i 
i Kabrinin yapılacajiı •aha· i 
i n1n imar mUdürtUğUnde ha i 
i zırlanan pllnı icra Vekil- i 
! teri heyetince tasdik olun- ! 
! muştur. Bu ı, için aa,ve. ! 
j kllet mUstefarı B. Vehbi ! 
i Demlrelln RelsliOlnde te- ! 
i fekkUI eden Koml•yon ta- j 
; rafından mevcut tahbl•at i 
i dalre•lnde sahanın istim- i 
i tlklne bir an evvel ba,ıa . i 
i nalması için Ankara Bele- i 
i diye a elsllllne 13zım gelen • 
~ teblllat yapılmı,tır • Haber i 
t aldığımıza göre Ankara i 
i Baledlye Relslliil lsttmlak i 
i lflne alt muameleyi ifaya i 
l.b:lamı,tlr • ~ 

Milli Şefimizin 

Maarif Şurası azalarına 
dünkü ziyafetleri 

Ankara : 27 . ( Telefonla ı - Re
isicüınhurumuz ismet lnönü ve Ba. 
yan lnönü tarafından Maarif Şurası 
Azalarına Çankaya köşkünde bir zi
yaret verilmiştir 

Yeni Valimiz 

· Faik Üstün bir Ağus tosta 
şehrimize geliyor 

Ankara : 27 ( Telefonla )- Ada
na V dliliğinc tayin edılen ve bir k a 
g~ndenber~ ~ehriı~izde .. bulunan esk~ 
Nı~de Vdlısı B. Faik Ustün dün ak
şam Niğdeye hareket etmiştir . 

Ağustosun ilk günü Adanaya . 
ni vazifesine gidecektir. B. Faik O~. 
tün' e yeni vazifesinde de başarıl~r 
dileriz . 

Kral Karol 
İstanbula geldi 

lstanbul : 27 (Telefonla) - Kral 
K~r~I bugün Yatı ile fstanbula gel 
nt ıştır. 

lstanbul : 27 a a _ R 
. . · · oınanya 

velıa hdı prens Cichcl Mihail. bu 
sabah s ,.mp lon ekspresı'le h . . şe rı· 
mıze gelmiştir , 

Veliahd, istasyonda vali D 
Lütfü Kırda r Romanya f' · G r. • se ırı, e· 
neral konsolos ve sefaret k ve onso · 
losluk erkanı ta rafından karş 1 ı anmış 

ve doğruca Romanya scfaretha . . . . . ne 
sınc gıtmıştır, 

Şaycd küreiarzı 2,5 santim kutur· 
lu bir topa teşbih edersek güneş 2 
ırıctre 70 santim kuturlu bir koca top 
halini alıp 293 metre uzaklığa gider. 
(Yani yaya dört beş dakika~a yü~ü· 
~ccck bir me~af~yc. ) Ay ıse bız~ 
ıki kanş uzaklıkta bir bezelye tanesı 
~alini alır. Dünya ile güneş arasında 

~ ıki seyyare bulunmaktadır. Merkürle 
Vcnus ki, birincisi 113, ikincisi 226 
nıetrcdir ' 

Öğleden sonra muhtelif .komiiyon 
lar çalışmalarına devam ·etmişlerdir. 

Köy okul~armm bef seneye 
çıkarılması memnuniyet uyan- · 

dırdı 

Londra' da Suikastler 
Arzdan daha · uzak mesafede 

~üncşin etrafında dönen seyyareler 
ıs' M v c drs, jupıter, Saturne, Uranus 
c F cptunedür ki. misalimize naza · 

ran 455, 155, 2730, 5460, 8645 
rnetrcdedirlcr. 

b Bu Yıldızlar ailesinden sonra bir 
oşluk vard A · k" ·· ıt ·· ı .. tnik . ır. ynı uçu u mu~ 

640Yaslarla ılk yıldıza rastlamak içın 
~~ kilometre gitmek icaÇ eder. 

rdcn: unyamıza yakla~an seyyar ele· 

M·· 
}'iikt··Uşteıi, Arzdan 318 defa bü 

Ut, 
z~h 

tür. u al, Arzdan 06 defa büyük· 

- Gerisi ikiOf~İ sahifede -

Şiiranın dün bir öiretmenli köy 
okullarında beş sınıflık müfredat pro· 
gramının tatbiki hakkında ittiha: <:,t· 
miş olnuğu karar memlekette buyuk 
bir memnuniyet ha\.·ası yar~tmıştır.' 

Şura reisliğim: ve Maarıf _Vekıl
Jiğine müteaddit tebrik teşekkur telg
rafları gelmcğe başlamıştır. Bu kararın 
uyandırdığı memnuniyet havasını çok 
.. b' tte anlatan "bu lelgraflar-
ıyı ı r sure • . 
dan birini aynen neşredıyoruz: 

! elgraflardan biri 

.. Koy okullarının beş sınıfa ib· 

lağı kararı köy ~~al~ın-ma. dav~sı.n~n 
esut bir tecellisı kultur sıyasetimızın 

;n muvalfak ve en muzaffor bir .e~e
ridir, Köylüyü ilme, nura ve fazılclc 

T ethiş teşkilatının tenkili • • 
ıçın 

hükumete vasi 

Lond ra : 27 ( a .a.) Viclori istas
yonundaki emanet deposunda bir 
bomba infilak etti~i sırada bir çok 
kimseler. Bagajlarını almakta bulunu-
yorldr Jı. İnfilakın sesi, 800 metreden 
işitilmiştir. 3 seyyar sıhhiye otomo· 
bili ile itfaiye kamyonları deıhal ha· 
dise mahalline gönderilmiştir. 
Şimendöfer kumpanyası müstahdemi· 
nind~n 3 ki~i Sdint - Gcorgc ha:>· 

salahiyet verildi 

lahancsine gönderilmiştir. Bunlar ilk 
tedavileri yapıldık tan sonra hasla ha· 
neden çıkarılmışlardır. Kingscros ve 
Viktorai ınfilci ıdarı, parlamento erka· 
nında büyük bir infial tevlid etmiştir. 
Parlamento erkanı, hükumete tedhiş 
hareketini tenkil etmesi için fevkala· 

de sclühiyetlcr bahşeden bir kanun 
layihası kabul clrniştiı. 

AMERiKA - JAPONYA 
ARASINDAKI 19H DE AKD EDiLEN TiCARET 

iTTiLAFI FESHEDiLDi 

Denonse kararı dün 

lla.1 f/11/ 

\

• • ,- A ... BB. Roo· 
nşınglon : :.. ı ·a...... . 

!'.el{ ve 1 lull dun aldıkları bır kMnrla 

A "k 1 · l 'k l ·l~tlcri ile iapon nıcn a ıır cşı l c' ~ . 
va • . l k' l!Jll ticaret ınunhcllcsı ~ aı :ısını t\ ı 

ni dcnorısc etmişlerdir· . 
1!J11 Aıncrik:ı.n • japon lıcaı·et ınu 

.,h <l . . . h' . . ·kc 3 , andan , ·nn •• c c-.ının J es ını e\'" ı; • • 

J lı . t , bir teklıflc cu erg ıncclıse .) ap ıgı •. 
· t . . 1. · · lıarıl'l\'C en·) ıs cıııışb ayan ınc~ ı..,ının - •. 
cUnıcni İse. bu leklifin ınUzakarelcrını 
hafta Sonuna bıraknıı~tı fakat BB : ~o 
oscvclt ve Jlul!Un aldığı kaı·arla l csıh 
keyfiyeti LugUnden itibaren ıııeriycte 
girmistir. 

l~uradaki ilk intiba Amerika bir· 
lc~ik <lcvlctlcri harici\'c!>inin jabonsn 
ya Üir ihtnr<la bulun~ıak ,•e Amerika 
devletlerinin ıııulHcmcİ h<ıtl ı h.ıı·l·kelı 
hakkında j:ıpony:ının : her hnııgi l_ıiı· 
... uphcyc dusıncsi11in önllne geçmek " · . . ' 
lenıiş oldngudur. 

V n"?ingtondn bilhnssn teb:~rllz el~ i 
rilcn nokta ınuahcJe~ i hl.·yetı uuıun'.ı· 
ycsi itibarile Jenonsc eden hukumdın 
b . t• . . • b' r mabivet ar:ı:ctme u ıes ımn sıvası 1 • • 

··d· r·ıh 1 .k· . oın·:ı,·ıı ihraç olıınn 
sı ır rı a u a ıap . · • 

meriyete girdi 

ca.k silah \'C ht•r turlu cndllstri mad· 
deleri ll:ı:crinc nmhargo konnınsını i"l İ 
yen pittaııı teklifinin tasvibini ıııllııı· 

kun kılmak ic,·in yalnızca cıı .,,iyndt· 
mazharı mUsaaıle ıııillcl k:ı.) dinin de· 
nonsc edilmesi kafi idi. 

Şurası da şayanı kayıttır ki Aml' 
ı·ika lıirleşik devletleri hukO.ınelc Lll· , 
tun lnrihinde ilk ılcfa olarak bir tim 
ı·ct ıııuahcdesini siyas\ mulahnzalnr sc 
bebi,ıc DcnOll$C \ 'C fesheylcmcktcdir, 

\'n~ington : :!7 ·a.a.· B. l lull , umu 

mt bevnclruilel vaziyet hakkında ı·i.' a 
seli l'~ınh ur ,,anı.' ın<la : B. Roo:-c,·clt 
ile uzun uzadıya görUşmUştur. 

Mumaileyh bu görllşmcn:n esas ııok 
talnnnın nc~lcn ib:ırııt olduğunu sÖ_) • 

lenıcklcn iınlina ctmi;; ve bu görllşm~ 
haklond:ı herhangi ~ekıldc bcynn:ıftn 
bulunmak ic"alı ediyorsa bunun rıyase 
ti ~uınhııı· dnirc:sinc aiJ bir ıne,clc ol 
Juğunu sıiylcmiştir. 

Vaşiagton : 27 a.a.· Ayan mec 
lisi hariciye encümeni, hariciy~ ne
zaretinin japonya ile münakid 1911 
tarihli ticaret muahedesini feshede · 
ceğini japonyaya ihbar etmesini ta . 
leb eden cumhuriyetçi ayandan van 
denberg'in takririni tedkik etmişler 

dir. 
Bu babdaki . müzakereye hafta 

bitmeden evvel devam edilecektir. 

Encümen azaları dün bilhassa 

lngiliz . japon itilafı hakk.ın~a gö· 
rüşmüşlerdir. Hasıl olan ın tıba şıı 
merkezdedir. . , . 

Bu iti lafın Amerikanın Çın dekı 
menfdatları üzerindeki akisler fevka 
iade mühim olacağından Amerika
n ın japonyaya karşı takip etmekte 

_ Gerisi ikinci sahifede-

Sovyet - Mogol, Japon -
Mançu çarpışmaları 

JAPONLAR PÜSKÜRTÜLÜYOR 
_ Tas ajan· 

Moskova : 27 a. a. 

sı bild iriyor: . t' in Mo· 
Mogol halk Cümhurıye ınl k 

. ene ur· 
gol • Sovyet kuvvetlerı g 

öre 23 tem· 
mayının malümal ına g • .. 

kadar geçen uç 
muzdan 25 temmuza •ı ku\'l/Ct· 

.. f ci J on • •~ ançu gun zar ın a ap . . ·ark sa· 
!eri Kalkın · Göl nehrının ş .

1 
. 

1 Sovyet mcvzı en· 
hilindeki ı\logo • b. . k defa 
ni elde etmek üzere 1

' ço b 
1 . e de bu teşe . 

hücuma geçmiş er ıs _ _. . Ja-
b- . · üskürtulmuş ,.e 
uslerın hepsı P b "k zayiat 

pon . Mançu kıtalarına 1.ı1yul kuv· 

verdirilmiştir. Sovr.~t · h~~i~o şark sa· 
vetleri Kalkın · Gol ne. . f • ·ı · ınuha aza 
hilindeki eski ınevzı c;ı 101 · 

etmektedir. muha· 
B .. I . zarfında, hara 
ugıın eı .. addit hava 

rebeferinden başka. mute . f 
muh ırebeleri de vukua gelmış ır. 

h Çarpı ... rnalarında 23 T uz ava ... 
emm ı · 15 avcı 

J e kuvvet erı. 
apon tayyar d n tayyaresı 

tayyaresi, iki bombar ıma 
. . . ve Japon topçu· 
ıkı keşif tayyare~• en bir balon 
sunun ateşini tanzım ed d 
kaybetmişlerdir. Bu çarpışma an 

5?" 
1 

Sovyet tayyaresı, 
ta beş Mogo - . . 
hava meydanına dönmemıştır." 

J on haf ıf bom· 
23 Temmuzda, ap d 

b filosu kuman anı 
ardımnn ta)'Yare . d" ·· "] 
rb , La\] yaresı uşu ru · 

a ay Kovaro nun ı . . . 
.. k d' . esı'r cdılmıştır. Albay 

ınus ve en ısı 
• · Ja onların as· Kavaro'nun ifadelcrı, P 

keri harcka:ın \'uk ubul~uğu . s~h~y~ 
Çanhçung, harbin, Szepıngkaı, .haılaı·· ı 
ve dal · . mıntakalardatı gt')cn mu 

ıa saır · . 
him miklarda hava ku\'vetlcri tahşıt 

etmiş olduğu haberlerini teyit eyle· 
mektedır. 

24 ve 25 temmuz tarihlerinde 
de hava çarpışmaları olmuştur. Bu 
çarpışmalaı, evvı•la, küçük avcı tay· 
yareleri grupları arasında başlamış, 

bita hare ekseriyetle büyük hava mu· 
harebelerine inkıliip etmiştir. 

24 temmuz hava muharebelerin· 
de Japonlar j4 avcı t<ıyyaresi, iki 
boınbıudıman tayyaresi ve bir balon 
kaybetmiştir. Bugün 9 Sovyet • Mo· 
gol tayyaresi gen dönmemiştir. 

25 temmuz muharebelerinde de 
19 Japon tayyaresi ve bir L balen dii· 
şürülmüştür. 25 temmuzda üslerine 
dönmiyen Mogol · Sovycl tayyareleri
nin adedi allıdır. 

Başvekilin 

lstanbulda ziyaretleri 

lstanbul : 27 -a.a.- Dün Sa· 

karya motöriyle Yalovadan doğruca 
Taphane rıhtımına çı1<arak Parapalas 

oteline inen Başvekil doktor Refik 

Saydam bugün .si\bahleyin saa 9,30 
dan itibaren İstanbul komutanını ve 

C. H. Partisini ziyaret etmiş ve muh 
telif mesail hakkında göriişmeler yap 

mış\ır. 



Berlin .. Roma şefleri 
arasında ihtilifmı? 

Romada ecnebi diplomasi mahfillerinden ve hatta rejimin resmt 
mahafillerinden elde edilen mal\\mata nazaran, Kont Cianonun h

panyaya yaptığı ziyaretin neticeleri resmi tebliğin pek mUpbcın 
tabirlerinin sandırdıgı kadar menfi olmamış. ı:~ Temmuzda Sen -
Sebutiyeııde iki saat kadar sUrmUş olan mulakat esnasında, l:s
panyol şefi Kont CianoJ·a demiş ki : 

ispanyanın kendisine yardım ı 
ed~n devletlere karşı duyduğu min 1 
nettarlık boş bil' sözden ibaret de· . 
tildir. Size bunu dle tutulur hare· 
ketlerle göstereceğim. Fakat rejimi 
mizin henüz sağlamlaşmış olmadığı 
ve ispanyanın iktisadi ve askeri La· 
kımlardan prk zayıf bulunduğu key 
fiycti de hesaba katılmak lazımdır. 
Kalkınmamız için gertkli zaman zar 
fında ltalya ile Almanyadan maada 
olan bütün devletlerle aramızı bo· 
zamayız. Mihvere iltihak hususunda 
resmi bir beyanal bu esnada bizim 
için zararlı olur. Fakat Akdcnizde 
girişmeyi münasip görrceğiniz ha· 
reketler İçin müzaharetimizden emin 
olabilirsiniz, 

Bu ihtiyatkar hareket tarzım 
Frankoya Alman müşavirlerinin de 
tavsiye etmiş oldukla11 anlaŞ1lıyor. 
Filhakika Hitler Borgosa ihsas et· 
miş ki harp halinde ispanyanın açık 
ve aleni bir müdahalesi, Musolininin 
sandığının hilafına olarak, mihverin 
)f!hinde bir haret olmıyacaktır. 

ispanya bir Fransız - lngiliz 
taarruzuna ne Pirenelerde ne de de· 
nizde mukavemet edecek halde de. 
tildir; bu da muhasematın başladığı 
daha ilk günlerde demokrasilere, ya 
t<atalonyanın ani bir şekilde istila· 
sı, yahut ispanya sahillerinin ablu 
kası veya ispanya limanlarından ba. 
zılarının işgali ile mühim muvaffa. 
kiyetler temin eder. 

Onun için Führer ispanyanın el 
altından mihvere yardım edeceti 
bir taraflıtını tercih etmektedirler. 
Bu lspanyanm asker ve malzemece 
mihvere yardım etmesine ve ltalyan 
- Alman harp gemilerine limanla· 
rını açmasına mini teşkil ~tmiye
cektir. 

Duçenin arzusuna tercüman o· 
lan Koni Ciano ise bilakis Franko· 
dan diktatörlerin siyasetine resmen 
iltihakını istemiye gidiyordu. 

Romada deniliyor ki, Muso1ini· 
nin, l•panyaya yardım etmek, mille-
tine emretmis oldu~u çolc ağır fe
dakarlıkların beyhude olmadığmı, 
milletine görstermiye ihtiyacı vardı. 

Halbuki şimdi ftalyan kamoyu, Cia· 
no, elleri boş döndiitü için ispanya 
macarasına, kaybedilmiş bir oyun 
nazariyle bakabilir. 

Geneviive Tabouis - Oeuı1re 

Kont Clano - Ferango 

muz bibi ltalyanlar da minnetdar
dır. Fakat Marn meydan muhare· 
besini saflarımız arasında bulunan 
bu yabancılar kazanmadı, Bu muha
rebeyi kendi cenerallerimizle kendi 
askerlerimiz kazandı. işte lspanyol 
lar da ayni şekilde harbi kazandı · 
far. 

Çok söyledim, gene her gün de 
söylerim ki, ispanya ne yeni hir bar 
be girer, ne de yeni bir harp tehli· 
kesine ... 

Mihver politikasiyle lspinyanın 
yapacağı iş nedir ? Evet, bir çok 
falanjistıer var ki, ırk cılık ve faşist 
lik ile falanjlık arasında bir temas 
ve münasebet vücuda getirmete 
çalışıyorlar. 

Hesap etmiyorlar ki bu benze
yiş zahirıdir. Falanjlık yani Katalon 
ya i!tiklalini istemek ve ırkçılık, bir 
almanla bir İspanyol kadar biribi· 
rinden ayrı prensiplerdir. ispanyada 
katoliklik her şeyi değiştirir. Katolik 
lite karşı Alman nefret duyduğu 
halde ondan gıdalanmakla beraber 
bir lspanyol nasyanalisti lcatolildite 
hürmet eder. 

Amarika- Japonya 
itilafı feshedildi 
- Birinci sahifeden artan - · 

oldukU harici siyasetin yeniden iÖZ 
den geçirılmesi icap eder. · 

B. Vandenberg, takririnin birin· 
ci kısmının münakaşasının tacili mak 
sadile Brüksel de bir konferans ak· 
dedilmesine dair olan ikinci kısmın· 
dan sarfınazar etmiştir. 

Kongre kolislerinde lngilterenin 
japonya'ya yapmış oldutu fedakar 
lıkların Amerika'yı japonya'ya karşı 
azimkarane bir infirad hattı hareke 
ti tıkip etmek mecburiyetinde bırak 
makta oldutu çünkü lngiltere bütün 
dikkatini avrupadaki vaziyet üzerin 
de temerküz ettirmek: mecburiyetin 
de bulundukça onunla mesai birliği 
yapmak imkanının mevcud olmadı 
ğı mutaleası ileri sürülmektedir. 

B. Pittman, B. Vandcnbcrg,e mü 
zıheret etmiştir mumaileyh ayan 
rtlf'clisinin kongrenin tatiliuden ev· 
val bu babda bir karar ittihaz edip 
edemiyecf'gini söylemekten imtina 
etmiştir. 

Vandenberg, gazet,cilere beya
natta bulunarak takririne kongre i· 

Kont Ciyano ispanyada çok i· zası tarafından son derece müzahe-
yi kabul görüyor. Fakat oradan bir ret gösterilmiş olduğunu, ancak en 
ittifakla mı dönecek ? Bu başka bir cümenin bu takriri tasvib edip ede 
İş, Kont Ciyano ispanyadan, iltifat, miyecetini bilmediğini çünkü müza 
tebessüm ve çiçekten başka bir kerenin henÜ7. pek: umumi mahiyet 
şeyle dönmiyecek. te bulundu~unu soylemiştir. 

lspanyollar ahmak değildir. ltal 
yada kont . Ciyanonun ispanyadan r 
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Beden terbiyesi 
kursu açılıyor 

Şehrimizde ki beden 
terbiyesi muallimleri 

kursa gidecek 

Maarif vekaleti, beden terbiyesi 
öğretmrnlerine yeni beden terbiye· 
si şeklini öğretmek üzere 15 ağus 
tostan 15 eylula kadar de,•am ede 
cek bir beden terbiyesi kursunun a· 
ÇJlmasına karar vermiştir. Kurs An 
karada açılacaktır. 

Bütün vilayet beden terbiyesi mu 
allimleri kur5a davet edilecekıir mu 
vaff ak olanlara kurs diploması ve 
rilecektir. 

Birsene altı 
aya mahkum 

Adananın Nacaran mahallesin· 
den Kıraliyi öldürmeğe teşebbüsten 
suçlu 10 ay eveel yakalanan Alide 
de mahallesinden köşker Cabbarın 
mevkufen devam eden muhakemesi 
dün bitmiş ve mahkeme kararı ken 
disine bildirilmiştir. 

Suçlu Cabbarın suçu sabit görü 
lerek Türk ceza kanununun 448 
inci maddesine göre 18 seneye mah 
kum edilmiş. fakat suçun kendisine 
vukubulan taaruzu ve defi zarureti 
karşısında işlendiği hafifletici sebeb 
olarak takdir edilmiş verilen 18 se 
ne ağır hapis cezası ayni kanunun 
61 ve 49 - 2 ve 50 inci ınaddelerı 
ne göre indirilerek bir sene h,, psi ve 
evvelce mahkum olduğu iki üç gün 

lük eczanın göz önünde tutularak 81 1 
madde ile neticeten 1 sene 6 gün hap 
se mahkum olmuştur. • 

Pazarhksız satış kanunu 

Pazarlıksız satış kanununun ha. 
len tatbik edilmekte l:ulunduğv An· 
ka;a, fstanbu, lzmir şehirlerindr; bu 
kanundan alınan neticeler tetkik 
ettirilmektedir. Ticaret vekaleti, 
şimdiye kadarki tatbikattan fayda 
elde ddilip edilmediğini tesbit ede 
cek ve ondan sonra pa zarhkhıZ sa. 
tış kanununun ilgası, tadili veya di 
ger şehirlerimize de teşmili cihetine 
gidilecektfr. 

Ziraatmüdürü 

Çeltikçiler arasında sulama işle-
rinde ihtilaf zuhur etmiş olduğundan 

] mabalen tetkik ve ihtilafın halli için cu 

1 

maertesi günü dönmek üzere Ziraat 
müdürü Bay Nuri Avcı dün Q.;ma 

niyeye gitmiştir. 

Memleketimizde Bü(Ün Mekteplerde 

ŞAHADETNAMELER 
ERKEN VERiLECEK 
Şahadetnameden başka mezuniyet 
kağıdı verilmesi usulu menedildi 

ilk ve orta mekteplerle il•• fahadetnamelerlnln her sene 
gec;tevzl edllm••I yUzUnden bazı flklyetlerle kar,ılefan Maarif 
Yeklletl mekteplere bir tamim göndererek fahadetnamelertn 
vaktinde talebeye verllmesl 
için llzımgelen tedblrEerln •· 
hnmeaı emretmı,ıır. 

ilk, orta mektep ve lise şaha· 
detnamelerinin vaktinde verilebilme· 
si için mektep idareleri bunları he-

ı men tanzim eder,.k müfettişlere tel. 
kik ettirmişler ve maarif idaresine 
göndermişlerdir. lstanbul Maarif 
Müdürlüğü de tetkiklerini bitirir bi · 

tirmez ht:men Maarif Vekaletine 
gönderecek ve V ekilet te en kısa 
zamanda bunları iade edecektir. 

Bu ısuretle şehadetnamelerin a· 
zami bir aya kadar talebeye veril 
mesi temin edilmiş olacaktır. 

Şalaadetnameler erken verilece· 
ğinden mektep idareleri tarafından 
şahadetnameden başka mezuniyet 
kağıdı vermeleri menedilmistir. 

Muvakkat kağıt vea ildiği zaman 
tarda bazı suiistimallere tesadüf e 
dildiğindcn bunun men'i cihetine gi 
dilmiştir. 

Şahadetnamelerde kat'iyyerı hak 
ve silinti bulunmaması bildirilmiş 

tir. 
Dereceleri bildiren yazılarda el 

ile yazılmıyarak hususi damgalarla 
damgalanacaktır. Çünkü dereceleri 
elle yazılan bazı şahadetnamelerde 

meıeli "iyi,. kelimesinin yanına bir 
de pek iyi ilave edildi~i görülmüş 
tür. Bu suretle bunun da önüne ge
çilmiş olacaktır. 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri
nin lise olanlarda hükumetçe tayin 
edilmiş birer yardirektör olduğun· 
dan bu m:kteplerin diplomalarını 

bunlar tasdik ederek maarife gön 
dereceklerdir. 

Yardirektör bulunmıyan ilkmek 
tcpleı in diplomalarını da mıntaka 

ilk tedrisat müfettişleri tasdik ede 
Ct!klerdir, 

Hull beyaz sarayda 

Vaşington: 27 a.a. - B. Rous
velt. dün hariciye nazırı B. Hull'ü 
tieyaz saraya çağırarak kendisi ile 
uzun müddet görüşmüştür. B. Hull, 
beyaz saraydan çıkarken gazeteci· 
lere her hangi bir beyanatta bulun· 
maktan imtina e)"lemiştir. 

Borsada satışlar 

Adana Borsasında dün kilosu 
2,875 den 129,500 kilo yulaf ve 

4,375 den 19000 kilu kuşyemi sa· 
tışı kayid edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü açık, 
hava rüzkarlı idi. En çok sıcak göl 
gede 34 dereceyi bulmuştu. 

Erzincan-Erzurum hattı 

Erzurum : 27 - a. a. - Erzin· 
can - Erzurum hattı ray ferşiyatı 

bu akşem Aşkaleye girecektir . 28/ 
11939 Cuma sabahı saat 10 da fer· 

şiyatın Aşkaleye gelişi büyük me· 
rasimle ksbit edilecektir. Aşkaleli· 
ler Ciimhuriyeti bu güzel eserini 
gözlerile gördüklerinden bayram 
süruıü içindedırler. 

Bir kıyamet 
kopabilir mi? 

- Birinci sahifeden artan -

Merih, Arzdan 10 defa küçük· 
tür. 

Bazı ilimlerin zannına gore bun 
tarın ya~ınlaşması yüzünden, kürei-

arz da bazı teşevvüşler olabilirmiş. 
llu tesirler, zelzele ve volk•n pat· 
laması, havada mes'uct harici bozuk · 

luklar şeklinde tecelli edebilirmiş. 

Daha şimdiden Büyük okyanus sa· 

bilinde vukua gelen bır zelzele, Alas · 
kada ve Cava civarındaki Kraka 
toada yanardağların i11difaı; Yuna 

niıtan ve garbi Afrikadaki zelzele· 
ler hep bu seyyareleı in yaklaşma-

sından dolayıdır diye tahmin ve 
tefsir ediliyor. , 

Futbolün Tarihi rağmen Türk 

nı İngilizlerle 
gençleri ilk maçları 1 

beraber kadıköyün · lair şeylerle dön~ceti iddia ediliyor. 1 ı-8-P_O_R_A--• G~latasarıy De· 
ispanyada ise bilakis ltalyanların DAiR k-ırspor a.rası~dk. 
Frankoya medyun olmaları 'lazım 1 ~. ~mpyon u Avam kamarasanc1 da tasdik edilmi$ futbolün 186:i de hükumet tarafın. efe oynamışlardır. Her maçtan son 
.-ld"t' .. 1 • 1 dava~ı ve stadyomdakı avgalar do· dan. müsaad~li "fngı'ltcre futbol bir· ra gençler hafiyeler vastasiyle kara 

1 kı. ı stoy enı~orh. s~any~llar diyor layısile futbol, günün mevzuuduz. ti. 
ar ı e er cum urıyetcıler galip "h . . . 1680 senesin.:le kral ikinci Şarl liği,, i~minde bir merkezi kuruld~. kollara davet edilirler, bin müşkilit· 

geleydi Muaolini de onunla berabe b" Romalılarlm asdparBtuml,, ı~ılmh 1 •· Bu bı"rlı"k ha"la" devam etmekte· la, bazan da fnaı"lı"zlerı'n müdahcle· 
k t re· d ır top oyun arı var ı: u, Dil tc krndi m1Jiyetile duc d' Albermı em 6 

d~n . ıyano a yuvarlanacaklar· reye geçti ve 1300 senelerinde U· maiyeti arasında futbol maçı yapıl· dir: sile, serbes bırakıhrlardı. 
B mumi istirahati bozacak derecede muma ruhsat verdiği için yasak * * * iki futbol kulübü, 1905 st>ne· 

. ana sorarsanız ben bir şey bil h::.lkıraısında taammüm etti. Kral ikinci kendiliğinden kalkmış oldu. Bu Türkiyeye ilk futbol, lngiliz ta. sinde Galatasaraylılar tarafından 
~ıycnum amma, lspanyollar seferi Eduard futbolü menetmişti. Buna müsaadeden sonra ayak topu oyunu 
bır hale gelen rnilr t ·ı . 

750 
fngilt'!rede birdenbire canlanıver. cirleri ve gemicileıi tarafından 2eti· tseis edilmiştir. 1907 de de Fe-

k. . ıye çı erın , rağmen yasata riayet edilmiyor- ·ı · · F k S ı H ·d · · nerbahçe kuruldu. Buna ra~men 
ışı olduğunu saymasını biliyorlar. d di. rı mışhr. a at u tan amı • ıçtı g 

Asıl galebe çalan da bu milliyetçi u. 1349 da ikinci bir emirname çık ! 840 da futbol milli bir oyun malara sebebiyet v~rir diye· bu spo ancak meşrutiyetten ~sonra futbol 
lerdir. tı ve futbolle horoz dövüşü kati mahiyetini aldığı İçın, lngilizlcr bu ru hoş görmü)·ordu. herkesin oynıyabileceği 'serbes bir 

Cihan harbında 1914 ün bida· surette "menolundu. Bunlarla utra rıu ders programlarına koydular. Eski kafalılar da "Hazreti hüseynin oyun halini aldı. 
yt-tindcn itibaren Aflarımız arasın şanların bapsedilecekleri ilan edi!di. 1840 • 1863 arasında ancak mck başı ile ayak topu oynanmıştn!,, di Bizde sporun teşkilata raptı 
da 40,000 yabancı yer aldı. Bu Bu karar ;kanun mahiyetindeydi. tepliler arasında resmiyeti haiz olan yorlar, taassup gösteriyorlardı. Buna 1922 senesi 1de başlar. 
••abanalara biz müte,ekkir oldutu· •----..... -------------------· ........ -------....... ----...--~l!l!!!ll!!l!llW'I ___ ..,. _ _.. ___ _ 

Bingöle k 
Helvası 

Bingöl : 27 ( HuSUIİ 
ı lanmızın hemen hebsi 

lığı okuduktan zaman 
devrine ait tarihi, bir 
hatırlıyacaklardir. lslilll 
okuyanlar ( Haueti 
terkedip fıraundan kaç 
geldikteri vakit semadan 
dıjını bilirler. Bende bu 
nız hazreti Musa kHmllll 
la Bitli:J arasındaki 

hududu dahilindeki meşbıl' • 
ormanlarile BiniÖI . viJiy 
mıdan Helva yağdını 

Hıdk helva Y•lac 
blllr 7 

Rüzgar keailir, Beyaı 
gelir, hava oldukça ani 
işte en büyuk rasat a 
havali halkı kadınlı erkekl 
)ara giderler bir haziran 
zirana kadar devam edeO 
bol bol toplarlar ve :bir 
bunu k3ynatarak pekmeı 
üzüm pekmezinden kat'i 
edilmez ve helvasıdı :ıekef 
dan ayırt edilmez. 

Bu geçen haziran • 
yatmur yatmadağı için 
bilhassa helva ptlc: çok 
Halkın sevincine diy~k 

Kudret helvası satışı 

( 20 ) kuruştur, Pekm~z ( 
tur. Allahdan yukardan ~ 
dırılan bu kudret helvası 

fakirleran en birinci relir 
Kudret helvası yağdıtı içil 
da şeker satışı pek kısadı 

~====R=====AD====Y~ 
Bugünkü 

TÜRKiYE RADYO olf 
POSTALARI TÜRKiYE 

ANKARA RADYO 

12.10 Program 
12.35 Türk müziği 
13.00 Memleket saat a 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Muzik (Be 

Piano ~ onsertosu No. 5 -
19 00 Program 
19.05 Müıik (Mt'lodiler 

19.15 Türk Müziği (fasıl 
20.00 Memleket saat •1 

ve meteoıoloji haberleri. ... 
20. 15 Konuşma (Haflal 

s~rvisi) 

20 30 - Türk Müziği 
1 - .......... ..... 

Peşrevi 2 - Sadi - Segah 
Ruhumda ölen. 3 - Zeki /.l 
gah şarkı Mızr;:bı bırak 4 --:
ıa - Suzinak şarkı - aeo• 
gibi yare bulunmaz 5 - ' 
. . . . - Halk türküsü -
sılada yas tutup ağlar. 6 -
- Hicaz şarkı - Niı;in şeb 
7 - Mustafa Nafiz - Hic-' 
Gotsündc açılmış. 8 - Ah 
- Hk;az şarkı - Hicaz şı 
haıdayım. 9 - Artaki - . 
cukar şarkı - Artık ne 5' 
lerinin 10 - •..• · · ' 
Kürdilihicazkar şarkı - G 
bülbül olmuş. 

21.10 Konuşma f&! 
21.25 Neşeli plaklar -
2! .45 Müzik (Radyo 

- Şef : Hasan Ferıd Aln•' 
l - Schubert - BitrO 

foni si minör 2 - E. Griel 
per Pilnt süiti 

22.30 Müzik (Operet 

Pi.) ""' 
23.00 Son ajans habdr / 

esham, tahvilat, kambiyo 
borsası ( fiyat ) od 

23.20 Müzik ( Cazbl 
23.5S - 24 Yannki P 

d 

g 
s 
h 
k 
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KAD 
Pctreaburgun, Cikolayeski garın· 

da bir kış akşamı .. Trenler, Mosko· 
vaya hareket ediyor. Büfe salonun . 
da gürültü, kalabalık .. Herkeste ye 
yip içmek için fazla bir telas ... Ve 
herkes a~ır, sıcak yolcu elbiselerini 
giymiş .. Yuvarlak kafalı tatar gar· 
onlar kömür çarpmış gibi, tabak· 

farla yemek taşıyorlar, hava sık ko. 
kulu, sıcak .. Yanımdaki masada bir 
kadın oturuyor. Muhitle hiç alaka· 
dar değilmiş gibi bir tavn takınmış 
Yemek yiyor ve arasıra ona bakı· 
yorum. O ise guya dikkatle gazete 
okuyormuş -gibi _yapıyor. Kendisine 
kotlet ısmarladı. O gelinceye kadar 
bir yeni gazete aldı. Kaşlarını kal
dırarak okumağa başladı. Fakat bel· 
li ki bir kelime bile anlamıyor. çün· 
kü gazete ·o kadar ' yakışmıyor, elin 
de o kadar lüzumsuz ve iğreti du· 
ruyor. 

Halbuki büsbütün başka şeyler 
düşünüyor. Komşuluğumu şiddetle 
hissediyor ve ~kendine mı:.hşus bir 
tecessüsle bir takım muhakemeler 
yaparak benden, ml'sela şuna yakın 
bir müracaat bekliyor: 

- Affedersiniz, • zatıaliniz de 
Moskovaya mı teşrif ediyorsunuz ? 
Yoksa Voloyot trenini mi bekliyor· 
sunuz ?. 

ümitsiz bakışlarla boş yer arayarak 
masaya yaklaştı, kızardı, topukla~ını 
birbirine vurarak selam verdi . Ur· 
kek bir tavırla kadının karşısındaki 
sandalyayı tutarak: 

- Müsaade eder misiniz ?. dedi. 
Beş dakika sonra artık zabit ona 

ikram ediyordu. Kadının bütün dik 
kati kotlette , serçe parmaklarıııa 
hususi bir şekil vererek çatal bıça· 
ğıtıı büyük bir dikkatle kullanıyor , 
kaşlarını hazin bir :tebessümle ça· 
tıyor. Zabit ise artık cesaretlenmiş, 
yüzüne kan gelmiş, kaputunun ilik· 
lerini bile çözmüş, hiç durmaksızın 
cığara içiyor . 

Kadın arasıra omuzlarını kal· 
dıyor ve zabitin : 

"Maamafih gene de hayat güzel 
dir!,, tarzındaki serazad, zarif mu· 
hakemelcrine ayni basma kalıp söz-
lerle cevap veriyor: 

- Şahsa göre değişir. 
- Bu, zevk meselesi., 
- Hayat, çerçeve içine alına-

maz ki.. 
Zabit, sözünde israr ediyor: 
- Fakat siz ne kadar mütered· 

ditmi.,sinizi Halbuki görünüşte öyle 
yılmaz, Ö!•le enerjiksiniz ki. Maa
mafih .. 

Kadın bıçağiylc yl!vaşça taba. 
ğın kenarına vurarak mahzun, dal· 
gın hir sesle garsona: 

Mareşal Çakmağın 
teşekkürü 

Ankara : 27 -a.a.- Gend kur 
may başklmı Mareşal Fevzi Çakmak 
Hatayın anayurda kavuşması müna 
sebetile her taraftan almakta oldüğu 
telgraflarda Ordu ve kendisi hakkın 
da bu sevinçli günde gösterilen sev 
gilere teşekkürlerinin iblağına ana 
dolu ajansını memur etmişlerdir. 

Budapeşte Elçimiz 
ayrılırken 

Budapeşte : 27 a. a. - Türki· 
ye büyük elçisi B. Behiç Erkin 
Budapeşteyi terketmekte olması mü. 
nasebetile, dün harp ölüleri abidesi 
ile Bahriye abidesine merasimle çe· 
leokler koymuştur. Merasimde Ma· 
car ~ükümetini, orta elçi B. Vönlect 
ile diğer bir çok yüksek memurlar 
temsil etmiştir. 

Satiye tahkikatı 

1 

Fransız heyeti 
lstanbulda 

lstanbul : 27 -a.a.- OrgcnPral 
Hutzinger'in reisliğindeki Fransız as 
kcri heyeti mihmendarlarile beraber 
bu sabah eksprese bağlı hususi va· 
gonla Ankaradan şehrimize gelmiş· 
tir. Heyet istasy,mda İstanbul kuman 
danı ve diğer askeri zeyat titrafın · 

dan karşılanmış ve motörle f s tan bu 
la gcçer~k parapalas oteline inmiş· 
tir. 

Heyet şerefine hugün Tarabya, 
da bir öğle ziyafeti verilecektir. 

Sovyetlerin 1939 bütçesi 

Moskova : 27 -a.a.- R. S. F. R 
Cumhuriyetinin yüksek Sovyet mec 
lisi dün ikinci iç ima devresine ·baş 
lamıştır. 

Yeni bütçe meclise verilmıştir, 
1939 bütçesinin varidat faslı geçen 
sene bütçesine nazaran yüzde 12,6 
fazlalıkla 24 milyar 415 milyon rub 
ledir. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniotel civarında 

Tahsin eczahanesidir 

Büyük,küçük,kadın,crkck,bila istisna herkcs .. Duymadık,işitmedik demeyiniz 

Asri 
Bugün gündüz 

• 
sınema 

Bu akşam 
21 de 

2,30 da .. " h • . . 
Müstesna ıki bu}uk şa eserıe mevsımın en son ve en güzel 

programını sunuyor 

1 _ Bin bir çeşit aşk, ihtiras, ihtişam hikayelerini görenlerden, gidenler-

d h 1 kla dinlediğimiz ( VIY ANA ) nın beyaz perdede yaratılan 
en ayranı .. . 

en canlı, ve en guul şaheserı ... 

(Viyana Geceleri) 
Almanca sözlii ve müzikli biricik harika 

OYNAYAN :~- PAUL HôRBfGER 
kadar gördüğünüz macera f ılmlerinin en mükemmeli , 

2 - Bıı zamana 
• •

1 
• unutulmaz hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı 

{i(;İpazanlar Çetesi ) 
1 

S ema müteaddit Vanlilatör ve hususi tertibatla çok 
D KKAT : - '" · ı · · ı kt d' serın cştırı me e ır 

Fiatlar: 
20 kuruş ve Talel>elere 2~ kuruş Ôğretm~n 

" " 
1 O kuruştur . 

250 

Balkon J 

Duhuliye 15 " " Asri 
Telefon ____________ _;;;ı0-44~3 ___________________ __ 

------------------
Acıderedeki içme Ma-· 

den suyu açıldı 

Her gün Misis 
üç tren 

Acı dere 
gider 

istasyonuna 
gelir Fakat ben susuyor, bakıyor ve 

)liyorum. O artık heyecanlanıyor, 
kaşlarını hep 'yukarı kaldırıyor ve 
daha büyük bir İhtimamla guya çok 
mühim bir şey ~rıyormuş iİbi, gaze 
tenin yaprakla rmı çeviriyor .. 

- Lütfen bir kahve!. 
Diyor ve içini çekerek: 
- Hayır, siz çok ·,,anılıyorsunuz. 

lstanbul, 27 (Telefonla) - Sati
ye binasının :;atın alınması işinde· 
ki yolsuzluk iddiası tahkikatı de
vam etmektedir. 

Dördüncü sorgu hakimliği bugün 
de bu işle meşgul olmuş, öğleden 
evvel denizbank umum müdürü B. 
Yusuf Ziya Ônişi i;ğleıien sonra 
D:nizbank umum katibi Sadun Ga. 
lip Sa\'Cı, milli reasürans hukuk 
müşaviri Atıf Ôdül'ü tekrar din 
lemiştir. 

Seyhan Kültür Direktör- Her türlü yiyecek şeyler, bol ve 
lüğünden : 1 · · d vardır 

ucuzdur. 

Nihayet kendini tutamadı. Mah 
zun ve soğuk bir sesle: 

Bilseniz içim nasıl kan ağlı)orl Be. 
nim kocam da ;zabittir: topçudur. 
Muharebede tehlikeli bir surette 
yaralandığını bugün habt'r aldım, 

yalnız ben maske taşımasını iyi bil 
diğim i;indir ki belli etmiyorum! 

yatacak yer erımız e 1 
Dörtyol Kazasının Erzin nahiye· 1 10785 

sin;n ilkokul binasının ( 619 ) lira ------- 21-!2~6 ____ ..!!!.!.!:~---------
bedeli keşifti tamiratı 3- 8 - 9:i8 
Perşembe günü saat 1 l de ihale 
edilmek üzere açık eksiltmeyekonul 

- Pardon, dedi, bugünkü ak· 
şam gazetelerinde cepheye ait yeni 
bir havadis var mı ? Kocamı çok 
merak ediyorum. Üç aydanbcri mek 
tubunu alamadım ... Kendisi tıyya 
recidir, fevkalade cesurdur .. 

- Akşam gazetelerini görme· 
dirn; bir şey söyleyemem • 

Kaşlarını çatarak , diha soğuk 

Diyordu. 
• l(t * 

Kendilerine nıüddeiumumiliğin tah 
kikatın t:vwiine lüzum gösterdiği 
cihetlerden sualler sorulmuş : ve a· 

""\ iman cevaplarla tahkikat noksan· 

muştur isteklilerin °o 7,5 teminat 
makbuzu ile birlikte ihale günü ve 
sHtmda vilayet Daimi Encümeninde 
hazır bulunmaları. keşif ve şartname· 
sini görmek için de her gün Kültür 
Direktörlüğüne başvurmaları ilan Türksözü 1 !arının teınamlanmasına çalışmıştır. 

Sorgo hakimliği bundan başka ge· 
len cevaplar üzerinde tetkikat yap· 
mış, arada mukayeselerle meşgul 

olmuştur. Tahkikata yarin de de
vam edilecektir. 

bir sesle : 
- Vah 1 Vah !... 
Dedi ve tekrar gazetesine daldı . 
Sırtında beyaz ; astragan deri. 

sinde lıir kürkle, başında gene be 
yaz deri bir kalpak , etrafı koyu 
mor gölgelerle halelenmiş geçkin 
bakışlı gözleri; tıpkı kireçle boyan· 
rnış hissini veren koyu pudralı , ge· 
niş kemikli bir yüz; sivri , münhani 
ve parlak kuanfıl tırnaklı olmasına 

ra~men iri, kuvvetli eller ; köpek 
kokusu ile karışık ağır l>ir koku . 

Likin işte , nefer çuhasından ye· 
ni kaputu, parlak apoleti ve kum 
raf bıyıklariyle küçfü:ük bir zabit , 

Giindelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -D ııı uıcııılckr.llcı ı~·ın Abone 
ncJdı dcğışıııc1 yaln11 pusla mM.rafı 
7.amıncdilir. 

2 - llanlcJr içın 

caat cnilınclid i r. 

ıd.ucyc mııı.ı· 

Sinema Sııncıyinın en son sözü, Sanal Aleminin bir eşini ve bir 
Benzerini daha yaratamadığı harikalar, haıikası. Büyüğünden Küçüğüne 

kadar bilaistisna bütün Halkımm alakHdar edecek olan yegane Film 

ç J u L V E R E N ' in ) Şahascrler Şahaseri 

~--------------:----~~-----. 

1 Mişel Si ragof 
~------------·------BU AKŞAM 

YAZLIK SiNEMADA 
BUyUk Sinema musameresı olarak 

Takdim edlllyor 

Adolp W olbrück vE Charle Vanel 
b f kalade Fılm 

Tarafından Büyük bir kudretle yaşatılan u ev 1 ) 
, l d . l'ok [/ıJrek<·tlt< ıı 

( {.uk Acıklıdır, ~:ok lle)l!CllTI 1 ır ı;e :.· ' 
1lAVETEN • 

TÜrkçe Sözlü Mükeınmel bir FOX Jurnal 

iZMiR 
FUARI 

20 A OUSTOS 20 E f LOL 

Bu Tarihi Unutmayınız 

939 FUARINI MUHAKKAK 
ZIY ARET ETMELISINIY 

Ticaret, Sanat, Kültür 
ve eğlence kayııağ1 olan 

Fuarı muhakkak 
surette 

.. 
gorunuz 

olunur. 15-19-23- 28 108SS 

- -----·----- - -
~ , __ _ Karataş 

Plajı 

Ço~ukların Cennetidir 

Yavrularınızı bu tabiat ce nne. 
tinin Havasendan, Ne,'esinden 
ve Faydalarından mahrum et
memek için hiç olmasa Hafta. 
da iki gUn oraya götUrUnu2 • 

l lcl' gUn ıııunta zr.\\ otolıtıs scf er 
lcı•İ nrdır. 

Seyhan Orman çevirge müdürlüğünden: 
Dünkü nüshamızJa satışa çıkarılan çam kerestt'si (140) metremikap olacak 
yerde 40 ınelıemikap çıkmıştır Tashih ederek aynen neşrediyoruz : 

Dörtyol kazası dahilinde Alahasan yurdu ormanından 2490 sa)'ılı 
kanun ahkamına tevfikan 140 metremikab gayri mamul çam e~carının bu 
gün yapılan açık artırmasında talıpler tarafındıın sürülen peyler komis 

- • ·-- · · 43 cü maddesine tevfikan on gün müddetle temdit edılmiştir. Satış 

1 

yonumuzca haddi layık görülmediğinden artırma ve eksiltme kanununun 

{)ı• KKAT Kalabalırra meydan verilmcmcsı içın .. " t b' d . . d •. .. ı 0878 5 - 8 - 939 cumacrte~i gunu saa on ır e çevırgcmız mii ür liigü da· 
Bl'letlerinizi Erken Alınız, 

~=====~=~~~·~========:;::::=:="i=~~ -irestndc yapılacaoı ılao olunur. 1088-l 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Milli 
Mükellefiyeti Müdafaa 

Kanunu 

Kanun No : 3634 
Kabul tarihi:7 6/ 1939 

Neşıi tarihi:l6 6 1939 

_ Dünden artan · 

· ddede yazılı mecburiyetlere riayet etmiyenler 
Madde 67 - . 27 nkcı dma hafıf para cezasile cezalandırılırlar. 

b 1. d "z lıraya a ar d M'll. M" eş ıra an yu birinci maddesinde yazılı haller e ı ı u. 
M dd 68 - Kanunun . d'I h .. I" a e . . "b' tutuldu~u sahipleriııe teblığ e ı en er turu 

dafaa ınükellefıyetıne ta 
1 kıbul edilebilir bir :;ebehe dayanmıyarak Milli 

k·ı vasıtalarını, . . . "dd f d b'ld" na ı 't/e cer . . k · ·>•onunun tayın et tığı mu et zar ın a ı ır-

M d f .. k llefıyetı omıs 
ii a aa mu ·e 1 r mükellefiyete tabi tutulan nakil vasıtasının 

d. . d b l ındurınayan a · ı 
ığı yer e u l 

1
• d beş yüz liraya kadar ağır para cezıısı e ceza. 

.. beş ıra ıın 
kıymetine gore 

landırılırlar. M"lr Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan madenleri 
Madde 69 - . 

1 1 
• i suiniyetle yapmadıkları takdirde bir aydan 

işletenler mükellcfıye~ emrın yüz liradan bin liraya kadar ağır para ceza· 
bir seneye kadar hapıs veya 

sile cezalandırılırlar. f' l ' . ıatbikından sonra çıkarmış olduklar( 
. • .. f mükelle ıye ının . 

Mıllı Muda aa . . müsaadesi olmaksızın başkalarına vermış o-
d 1 . 'h ti askcrıyenın . ma en erı cı .e . . Sil kıymetlerinin iki mi:;lı ağır para cezası 

1 d b madenlerın pıya 1 .. d 
anlar an u d ler kimin elinde olursa o sun musa ere O· 

alınır ve bu çıkarılmış rna en 

lunur. M r Müdafaa mükellefiyetine tabi tutulan sınai mües 
Madde 70 -. ıl 1 

• 1 tenleri mükellefiyet emrini suiniyetle yapma-
) · h"blerı veya ış e · ·· l' d b' sese erın sa ı . d b' enevc kadar hapıs veya yuz ıra an ın 

kd. d bır ay an ır , 
dıkları ta ır e ·' le cezalandırılırlar. r k d r ağır para cezası k . . 
ıraya a a "k llefiyetinin tatbikından sonra ciheti as erıyenın 

Milli Müdafaa mub e kalarına mamul veya mahsul verenlerden ver. 
.. d . olmaksızın as 'k' . ı· - as musaa esı il . piyasa kıymetinin 1 ı mıs ı agır para cez ı 

d'kl . 1 ve ınalısu erın " d 
ı erı nıamu 

1 
ve mah uller kimin elinde olursa olsun musa ere o· 

alınır ve hu mamu 

lunur h • · ı ~ t · 
71 

_ Manevralarda satış yapılan ve usu ı ışaret ve a ame · 
Madde . k edilen yerlere girenler ve bu mahallere hayvan so 

1 l . ·ı sı yasa 
er c gırı m~ , kadar hafıf par c-:zasile cezalandırılırlar ve zararlarını 
kanlar 50 lıra) 8 ı ı 

. . ek hakkından mahrum o ur ar. 
tazmın ettırm 1 k d' · ·ı ·r l~ h' · ·· ı· Madde 72 - Bu kan~n a ·en ı~ıne v~rı e.n vazı. e ve sa a ıyctı suııs ~-

1 d eya Milli Müdafaa mukellefıyelt yohle alman her hanıı 
ma c en v 

(Sonu Var) 8953 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 7,i2 1 

. = 

Piyasa parlatı • 36,25--
Piyasa temizi • 

Klevland 44,50 1 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
= 

çtCIT 

Yerli •Yemlik. 

• •Tohumluk. 4,50 5,50 

HUBUBAT 
Buğ'day Kıbrıs 3,50 1 

• Yerli 3,00 372 

• Men tane 
Arpa 3,12 3,15 
Fasulya 
Yulaf 2,62 2,87 
Delice 
Kuş yemi 4,37. 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 16 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

~ üç • • 
:ı; ~ Dört yıldız Doğ'ruluk 
..>t ı::: üç E c • • o - Simit ::: öl .. 
:.ı: > Dört yıldız Cumhuriyet 
"' a. ..... üç .. .. 

Simit .. 
Livtıpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

27 / 7 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 5 37 Lireı ı- -
ı. 4 49 

Rayişmark 
Vadeli Frank (Fransız) ~ 35 39 Vadeli il. 4 Sterlin ( ioğili3) s-93 
Hind hazır 4 21 Dolar ( Amerika ) 126 65 
Nev~ork 9 00 Frank ( İsviçre) 00 00 

Kayseri Askeri Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden • • 

1 - Adanada gösterilecek yerde iki Garaj inşası kapalı zarfla ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 64884 lira 66 kuruştur. Muvakkat te'minatı 4494 
lira 24 kuruştur, 

3 - lhale•i 14 - 8 - 939 P.ızartesi günü saat 11 de Kayseri de 
Komutanlık dairesinde Satın Alma Komisyonunda y~pılacaktır. 

4 - istekliler bu işe ait şartname, keşif ve projesini Kayseri, Adana 
Askeri ve Ankara, lstanbul Levazım Amirlikleri Satın Alma Komisyon-
larında 325 kuı uş mukUilinde alınabilir. 

5 - isteklilerin bu işe gitebilmesi için mahallı Nafia Müdürlüklerinden 
böyle büyük ölçüde inşaat yaptırdı~ına dair vesika ile 2490 sayılı kanu 
nun 2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belgeleri ve ilk teminatı havi teklif 
mektuplarını ihale saatından en 'geç bir saat evveline kadar komi~yon 
reisliğine makbuz mukabili vermiş olacaklardır. Postadaki gocikmeier 

kabul edilmiyecektir. 10892 

28 - 2 - 7 -12 

-
T. iŞ BANKASI' nın 

1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık - 2.000 Lira 
5 1000 - 5.000 • • • 
8 500 - 4.000 • • • 

16 • 350 • - 4.000 • 
60 • 100 • - 6.000 • 
65 • 50 • - 4.750 • 

250 • 25 • - 6250 • 
435 32.000 

T, iş Bankasına para yatırmakla, yalnıı para biriktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Devlet Hava Yolları U-
mum Müdürlüğünden: 

Hatlarımıza ilaveten 7 Ağustos 1939 Pazartesi gününden 
lstanbul - lzmir arasında (doğru) seferler başlayacaktır . 

itibaren 

Bilet fiatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

Hava hatları Lira Kr. Lira Kr. 
Ankara - lzmir ( lstanbul üzerinden ) 40 00 57 00 
lstanbul - lzmir ( doğru hat ) 20 00 28 50 

7 J-\ğustostan itibaren hareket saatları 
Ankaradan hareket lstanbula rnuvasafat 
Saat Dakika Saat Dakika 

'Seyhan Hususi 
lüğiinden: 

muhasebe mii~ 

1 - Hususi idareye ait ve mevkii, miktarlarile geç~n seııeki 
bedelleri aşağıda yazılı tarlaların, 1 - 8 - 939tarihinden 1- 8, 
gününe kadar iki mahsul içın kiraları açık artırmaya konulmuştur· 

2 - Açık artırma, 939 senesi ağusto~unun onuncu perşeıııbe 
seat 11 de yapılacaktır, f 

3 - ihale gün ve saatinden evvel yatırılmış "bulunması laııııt 
muvakkat teminat paraları da ayrıca gösterilmiştir:ı iı# 

4 - isteklilerin şartnameyi görmek üzere her gün .hususi ıııuııf 
varidat müdürlüğü bürosuna ve ikinci maddede gösterilen açık 
gün ve saatinde vilayet daimi encüm~nine gelmeleri ilan olunur. 

23-28-2-7 
~ 

14 00 16 00 Miktar 
Hektar 

Bedeli Sabıkı 
Lira Kuruş Mevkii Teminat ~ ---i 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

___________ L_. _ _,,, Pol 
9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adanaya muvasalat 
Saat Dakika Saal Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket An karaya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 20 

lstanbuldan hareket lzmire muvasalat 
Saat Dalc:ika Saat Dakika 

16 20 18 10 

lzmirden hareket fstanbula muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

- - -
7 10 9 00 
• 

Ankaradan hareht iz mire muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 17 45 

lzmirden hareket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 00 11 45 

Fazla tafsilat 
.. 

Meydan Müdürlüklerile Acentalara müracaat ıçın : 
edilmesi . ( 3326 ) 28-31 T. J 6 A. 10889 

-
Yepyeni bir tesisatla 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

ç • f t h 1 e a n 
Kaplıcası faaliyete geçt· ı ! 

1 

Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek • • 

ıçın 

trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 
• 

Muhakkak ziyaret ediniz ' • 
Göreceksiniz ki: 

ÇİFTEHAN KAPLICASI 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengın bfr tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek, Mesane taşı, 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç •• •• .. .. 
burada • • • gununuzu geçırınız 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksını z 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. - -
1 50 Bır gecelik tam konforuyla otel yatak ücretı 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 50 

25 Hususi banyo 
15 Umumi banyo 

34,7~82 400 00 Teıkeşan 
~ ( Akdam )30 

39,4251 435 00 32 
6 

• 
41,5388 500 00 • 37 

ıı 
22,0560 250 00 • 18 

ti 4,5031 55 00 Haydar ofılu bucagı 4 
4,8707 60 00 • • 4 

> ' l ~ 

• 

• 

( 

• 
TlıRJCI)'! 

ZIRAAf:B100cAsı. 

or. Muzaffer Lokmaf1 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün 

başlamıştır. 

bl muayenehanesinde hast .. arını kıl 

1 

Güreş acanlığından : 

Bu ayın 30 uncu Pazar günü 
şehir Stadyomunda yapılması mu 
karrer olan Serbest Gürtş müsaba· 
kaları bazı esbap dolayısile tehir 

edilmiş olduğu ilan olunur. 10890 

Satlık Fabrika 
Reyhaniyede /. ğrı Caddesinde 

satılık fabrika. iki motör, biri 28 at 
ve diğeri 15 at kuvvetlerinde, iki 
taşbirisi ·un vediğeri bulgur için. 

Bir buz makinası bütün ihtiza 

larile. 
iki çırçır. 
Arazi 500 m. murabba, bina 

sı ile beraber. 
Arzu eden Reyhaniyede Jak 

Flokosa müaacaat edebilir. 
g. aş. ıı-~.3 10801 

Adana üçüncü icra ıflt' 
luğundan: 

Gazetenizin 15-7 - 939 

ve 4482 sayılı nushasının 4· ~ 
nın 4 üncü sutununda Has'0., 

ve Sıtkının alacağından dol•) 

hmet Dinonun satışa çıkarıl:~• 
sı 48500 döniim iken bade ;I 

17073 dönüm olduğunu 1
' 1' 

ilan olunur. __ . ___ ,,,/ , 
Karabucak değirrJle 

fabrikası 
bUcf 

Eskiistasyonda Kır• 0Jı 
(Eski Pabçucu) fab'.ik~~~jıl 
bu kere yeniden getırl f' 
değirmen taşları faaliyete ,J 

. ıew ı 
miştir. Çok ucuz ve ınce· hte'I 

ne 

Unifo 

gUmr 

mı~ 

rağm 

Avr 

l.tir i 
&o<t 

-.ele~ 
mı)· 

feri 
l'ol 
yet 
ina . ,. 
zıg • 
gi v 
,van 

nın 

ra; 

'c 

rın 

et 
ç 
tir. 
ll 
çU 
<l 
nı 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Yaphcasını bugürık 
Kiralık Yayla Yurdu 

unlar üğütülmektedir. ty4u ~ı~ 
rem müşterilerimizin bu 1 ~' 
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1 haliyle bir kere •• •• .. •• gorunuzu 
10631 55 -

Bürücekte Çampalas kahvesi 
üzerindeki yurd kiralıktır. lstiyen· 
!erin Matbaamızda Suphi Naciye 

- lıaşvıırmalan, 

Umuıııi neşrıyat rnıl 

Macid Güçlii 
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Adana Türksöıü ııı•1 


