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Sovyet - lngiliz görüşmeleri r· 
Himalaya'da '1 

11. Askeri görüşme başllyor 
bir facia 

lucknov : 29 a, a. -
Htmataya dallarına gltml• 
olan Polonya heyeti aefe
r ly••I relal B . Ada m Kar
pln•kl ile B. Zlklezlch ol 
dulu zannedllen heyet a 
zaeından diler blrlal 20SOO 
kadem lrllfrmda bir çıA al 
tmda kalarak ölmUflerdlr. 

DEMiRYOLU DÜN 
AŞKALEYE V ARDi 

Doğu Yurt 
yapıyor Yüzlerce 

Halkı 
kurban 

Bayram 
kesildi Üç taraflı Pakt 

doğruya 
hertürlü 

Avrupada 
bilvasıta vukua veya 

tecavüz İhtimallarını 

doğrudan 
gelebilecek 
önleyecek 

Paris : 29 ·a.a.· Havcıs ajansımn 
çok iyi bir menbadın ö~rcnditine gö 
re, Fransız ve lnsriliz hükumetleri Pa 
ris, Londra ve Moskova arasında ge· 
ncl kurmay görüşmelerinin açılmasına 
karar vermiş bulunmak tadır görüşme 
lerin başlaması tarihi hakkında sarih 
rnalumat verilmemekle beraber. Fran 
sız askeri heyetinin pek yakında Mos 
kovaya hareket edeceği muhakkak 
gibidir. 

Diğer taraftan B. Chamberlein de 
Pazartesi günü avam kamaraııında Jn 
gilıı - Sovyet sıya~i görüşmeleri hak 
ktnda beyanıtta bulunacaktır. 

Dün akşam ne Paris ne de Lond· 
'•da her hangi bir tebliğ ncıredilme 
mişlir . 

Pıuis : 'l9 a ,a.· Pctit Parisiycn ga J zetc.si, Mo:;kova güriişmcleri hakkın
da ffşagıdaki malunıalı veı meklcdır. 

Gercı... Paris ve Londrcıda gcıck 
rno kovaki umumi inlibn. arlık bıırıı· 

rhın boyle soı.ün ıısketlerc vcrılmcsi 

hının geldigi mcıkcıindc<.Jiı dıµloma 
lik göriişrııelcr'e de 11skcı i goru~mcler 
le muvcızi olarak dev mı cdılccc '' \ r: 
sıy<t i goruşmclcr as11:cri görü9rnr:lcr 
iııerıncic mii~bet le ·irlcr ıcı asınd:ın 

h .. li kalınıyacaktır tn ıııhcdcnın metni 
•ıılaşrrıalaı ın heyeti ın ·cmuası ıcrıı.tıııı 

lo ıayın cdıltliklcn so ıra n!şroluo.tc k 
ıır . 

lrıgilıerroin paris maslahalgiız.ı· 
rının diin bonnel !le )t.ptı~ı görü~ · 
mcdt-, Fransız ve lnıifiz a.skeı i he 
)'dininin kimlerden mürelckrp ola 
<:atı ve ne zaman moskoyaya gön 
dcrilcceti meseleleri bahis mevzu 
cJilmiş ve her iki heyetin de önü· 

müzdeki hafta içinde moskovaya 
hareketleri takarrür eylemiştir. 

Hournıl gazetesi de ~u ıa. ütt m. 
rnim haberleri vermektedir: 

F rarısıı hükumeti, orgeneral do. 
ıııncnc'e Moskova seyahatinde refa· 
kıt tdccek zevatı şimdiden tayin 
eylemiştir. Halen bahis mevzuu olan 
cihet siyasi ve askeri görüşmelerin 
birbirleı ine muvaıı olarak ilerliyeceti 
bu S•fhada da Jng!Iİı - Fransız 
rnüştcrek hareket planını tesbit et 
nıektir. 

Fransa, vaziyetini, bu sabah re · 
İsicumburun riyasetinde toplanacak 
nazırlar meclisinde tayin eyliytcek. 
tir. lngilter:nin vaziyeti de B. Cham 

bcrtcin'ın pazerttsi gün avam ka 
kııımarasında yapacatı beyanattan 

10nra belli olacaktır. 
EXcclsior gazetesi de diyor ki 

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

Tayyare kazası 

Londra : 29 a.a. - Halıhazırda 
kingsley vod'un dün akşamki tayyare 

~azası neticesinde pek ziyade sarsılmış 
0 1dutu haber verilmektedir. f'ilot. 
diz.indeki bir yaradan muztaribdir. 

Mrrcttebattan iki kişi de hafif :surette 
~araıan:nıştır. Her üçü de hastahane 

c kaldırılmıştır. 
hkı Kingsley vood, :kaza mahalline 
ltdin evlerden biridne istirahat clmck-

r, 

Bir t 
ragiliz tayyaresi düş(Ü 

gılız. L~"dra : 29 a.a. - Bir sivil in· 
d" "YYar • h uşcrek csı, t arstosten'de yere 
4 k · . l>lrr"'la ışıdcrı ' b...,.. nm1ş ve ateş ılmıştır. 
otmuşhıt, 1 arct olan mürettebatı telef 

Kr~mlin görü~meleri , birbirine vukua gelebilecek her türlü teca\iÜZ 
ihtimallerini önleyebilecek sıkı bir 
iş birliti mahiyetini alacaktır. Sov· 
yetler, pratik sahada, Alman - 1-
talyan tedafüi ve trcavüzi ittifakını 
bir lngilis Fransız - Sovyct teda· 
füi ittifakı ile karşılamak bahsinde· 
ki isteklerine varmı~ bulunmakta· 
dır. 

muvazi olarak siya si, 

hukuki ve teknik planlanlar 

üzerinde inkişaf cyliyecek ve hep 

birlikte birbirini İtmam edici neti· 

edere varmak suretile, vücuda ge· 

tirilecek üç taraflı pakt, Avrupada 
doğrudan değruya veya bilvasıta 

ltuzvell gazetecllerle b i r konuf m a esnaam da 

Amerika Çine 7 50 
milyon yardım ediyor 

Siyasi ve 
mühim 

iktisadi faaliyet 
bir safhaya girdi 

Paris: 29 a.a. - Patis gazeteleri 
. Birleşik Amerikanın Çin hükümetine 
750 milyon altın ruble ikrazda bulu
nacağına mütaallik olan haberlerle 
fevkalade alakadar olmaktadırlar. 

Vaşington: 29 a.a. Dün Japonya 
ile Amerika arasındaki münasebat 
hakkında B. Hull ile matbuat mümes
silleri arasında yapılan görüşme esna
sında gazetecilere mumaileyh bir çok 
sualler sormuşlardır. Fakat hariciye 
nazırı, çok ihtiyatlı \ 'C ketum davran
mış ve Japon hariciye nezareti erka· 
nından bir zatın gazetelere vaki be· 
yanalı hakkında tefsirlerde bulunmak
tan imtina etmiştir. 

Siyasi ınahafil, zikri geçen beya
natı bir tecrtibe balonu addclınekte

dirlcr. Japon hükiımelinio yeni bir ti
caret muahedesi aktetnıcden evvel 
Amcrikaya Çindeki yeni vaziyeti lanı. 

mağa icbar etmiyeceği suretindeki ssn 
beyanat, harici}e nezareti üzerinde 
bir güna tesir icra ctmcmi,tir, mezkur 
nezaret, sakin bir hattı hart'kct ve 
intizar vaziyeti muhafaza etmekte ber· 
devamdır. 

8. Hull, dün Japonya ile yeni bir 
ticaret muahedesi akaine karar veril
miş olduiunu ilandan evvel uzak şark 
ta alakaları bclunan devletlerle istişa · 1 
reye asla lüzum olmadığını söylemek- 1 
iktifa etmiştir. 

Müşahitler, Amerikanın Japonyaya 
karşı ittihaz etmiş olduğu hattı hare· 1 
ketin ve istikb .. lde uzak şarkta yapa· 
cağı icraatın. 

ı - Amerika efkarı umumiyeıin -
dc hası l olacak aksülamele. 

2 - Tamamilc AmerH.ayı ald!.u 

1 

dar eden ınenraatlar üzerindeki tesiri 
bakımından 117.ak şarkta va1iyette 
vııkua gelecek tahavvüle bağlı olduğu 
nıı behan etmektedirler. 

1911 tarihli ticaret ınuahcdcnaıne

sirıin feshi , B. Hull'ün ga1etecilerc 

- Gerisi ikinci sahifede -

i Karataş , __ __ 
Pl aj 1 

Çocukların Cennetidi r 

Yevruları n1zı bu tab iat cenne· 
tinin Havasından, N•• '••lnden 
ve Faydalarından mahrum et 
mem ek için h iç o lma•• Haf ta
da iki gUn oray a göturUnUz. 

1 lcl' gUn mt ntnzanı otobus sefer 
1 11 al'<ltr. 

Alman 
Ticaret 

Japon 
paktı 

Bütün 

l~ .19 (" " fiu ., Un ~1'2Ul'Ulll : .., ... ... o 

ll·en }•'. . ,· 11&.,.diniA 'eni lıir kn· ,, ıuı um a. • 
za ıııcrkc •i olan A;-kale~ c girdi \'e 
Lutun nıertı im yapıldı. Tt·rcnin l~rzu-
rum vilaveli hududuna girdi~i lıir ny· 
lık bir ::ınıandanberi. trenin gcldi~i 
her kö\· haJkı \uz. iki ·' Uze kadar 
ko,yun ke~ınck · ,.c \ıa) ram ) apnıak 

Tam snntindc ,•ali. konıu{nnlnr. 
mcıııurlnr n: mUhendisler A;;knlcdr 
lıulundular. istiklal ,l\.1nr ıııı ınlllc:ı· 
kip ,•J\li 1 la İm l~cnn, lıir nutukln 

kordclıı' ı kesti. V t• lTcn dakikalarca 
sllrcn nlkı tufanı içinde ve binler\:C 
halkın coskun alkı!ıları ve Bu,·uk Mil· ' . 
li ~cf lnönU'nc \ 'C Cumhuri,·ct huk6-

Anıerikaya bir nıukabele 

suretiyle hu huyuk hadi'c.\' i kutln· 
maktadır . 

Aşkale dıındcnberi l>n.' raklıırla 
Joııalılııııs .~i\'ar nnhh·e ,.c kö.dcı·dcn 

ınetinc karsı gösterdi!;.; ~ıinncl ve 
bnğlılık esleri nrnsıııdn ista .' onn gir· 

1 di. 

Berlin : 29 a.a. - Almanya ile 

Japonya arasında bir tica ret m h 
d 

. . . ua e-
esı ımza edılmiş olması k ,. . 

b d . . \!) ıyetı 
ura a barız bır memnuniyetle kar. 

şılanmaktadır \iC bu muahed . . . . enı n ım· 
z.a cdı!mış olmasının .Japon _ Ame 
rıkan tıcarct nwahedcnanı .· . r . . esının es· 
hın"' lır mukalıcle oldtı,.,,tı .. 1 ~ sn} en· 
mcktcdir. 

l ~ • 

ve kıızalarılan binlerce 1 l.ılk :ıkın n· 

1 lnlk nc~e ve sc\·İnç içinde lın\ -
ı·aııı hcyecıuıı ya;;aıııak lA ve he; .. ' ~r· 
ıll· ,ııilli oyunlnr oynannrnk cglcnil· 
mcktcclır. 

kın gclnıcktcdir. 1 >undenlıcri A kalt•, 1 

de kesilen kurlınıı ıniktarı ~OO ll S'~'"' l 
ıniştir. Snuaht:lıı itibaren l~rzuruııılu · 
lar Lutun n aitten i~tif:ul eJcrck 
A~kale.\c sitmektcdir. 

'fren Erzul'lıma elli nltı kilonıet· 

ı·c knlnııştır. fh,\
0 

fcrşiynfı harl'rdl~ 
ı devam etmektedir. 

Yarı rt.sıni mifh.tfıl nanıırıtt l>c- l FRANSA'DA SEÇiM 
yarıatta bulunmağa mezun 1 1 . . · n an zc· 
v .. t, Aıııerık nın lnll'ilterc il I 

. o c an--~ 
tıkt..tn suııa lıu tc·ı.:ebl Ü ·tc 1 1 v ) ~ >u.urımus 

P arlementonun 
1942 senesine 

teşrii 

kadar 
devresi 
uzatıldı oldu~111111 llcydn dın!klc l. :. , . ve u . roos 

sc:vı:ıt ırı hıtıaraflık karıtı I nu ınc.sc esi· 
ndc ııgramış olduğu .heziındi bt l, 

1 ı .. I . ı e· 
şc > ıu.s r. tdrılı etmek i l . ı.ı :. crrıış o uu· 
211 rııutıtlcasını ileri .süınıekt ' . .ı · 

euır. 

Berlın : 29 ;. a R . r. · · e.sını u' 
teulığ, ılün Öf:"lederı sonra Al ır 
.
1 

J nnnya 
ı e . apooy;t arasında irnu ed 1 . 

1 
. ı mı~ 

o aıı. ~ıcar~t ve tediye .ınu•~eJen,.· 

P.ıris : 29 ıı, a. - Uün ak~;ıııı 
B.ışvckilin ri}asctın-ie toplanan nıtzır· 
hır heyeti görii~ınelcri hakkında ha· 

\·,ıs .ıjansınıo aldığ"ı maliınuıl.ı gör r., 
ö. o .. ıadierın ) aptığı biı beyan~•· 
müteakip nıızırlıır, sc~·ırıılerin ıehıı 
cdılıncsirıe ve bugünkü ;pıırlcıncntu· 
nun teşı ıi de\ resıııın 31 mn) ıs 1912 
sencsınc kadar uınlılmıısımı kuraı 

,ernıı~leıdrr 
Bu hu u ta bır kaıarnaıne neş· 

nıesının bır clcaring:itilafı \ c Al · J ırıan yanın aı,on_vaya açacaaı h d·r 1 
. d .k. • t: ı er 

sayesın e ı ı memlekd a ! 

rediıece:.:ıir. Bu kaıaınamc, ayni 7.il 

manda kanunucsııside musarrııh oldıı
ğıı vcçhilc. ay anın muvafakatı ılc 
mclıusan ıneclısin•n her zaman feshe· 
dilcbileceğini tasrih e'·liyecr·k tir. Bu 
suretle, melıusan ıııeclısinın teşı ıi 
devrcsınin uzatılmasına sark olan 
enlcrnasyoııal va1.iyetin buguıılrn 
\•c lıaıııı:ti orl.ıdnn kalk11r ise. Rcisi
cünıh ur htiküınetin \•e ayanın nıuva· 
fakalı ile ınebusan ıneclısıni 31 ııııı· 
yıs 1942 den ewel dağılabılcccktir. 

. . rası ndaki 

tıcarrtın artmasına f cvksl.idc hadım 1 
olacretı nı bildirmektedir. 1 

Muahe.Jename, lönümüzd•·k' ·ık 
ı . . 1 . • '" 1 l • 
eşrının >ırınci güniı • . 

k
.. . , merıyet ıncv· 
ıırıc gırccektir. O z k . . • amrına adar 

ıntıkalı balı tedbirler 't• · ı 
k 

ı ll ıaz oluna· 
ca tıı. 

Tebliğ, bu muahedename . . 
za d'I · · nın ım. 

e ı mesının Almanva 'J d J ve • aponya 
a rnemnuoiyetle k I 
- k ... k. arşı anacağını 

çun u ı ı memleket arasındakı· t· • 
~ .. b d ıca· 

r~ mu a clelcri iki memleket be . 
nınde mevc11d c.lo 1 k . y 
h· ı · d s u çercevcsı da 

1 ın r: artırmağa · 

k 
yarayacağını ilave 

etme t~dir. 

939 Pancar 
istihsalatımız 

Paris : 29 a. n. - Snlf'ıhiycttar 

B•Y Heryo 
- Gerisi üçüncü sahifede-

---~~----------~~---------
" · Hitler anı 

Dün Berline 
olarak 
döndü 

Krem.) inde ki anla ş ma havası 

--------------~-------------
Bu yı l 600,000 ton P<\n 

car a labileceğiz 

Almanyayı telcişe düşürdü .. .................................... .... 
lstanbul: 29 (l'defonla) _ Ya . 

pılan totkiklcrtl~ lm senek· . 
k 1 

1 Pancar 
re o tesinın 600 bin to 1 f anlaşılmıştır. n ° l uğu 

Y rni pancar rekolt,..,1 ile bu 1 
yerli fabrikalarımız 1)5 - 90 b' tyı 

ın on 
şeker istihsal edecektir. 

Geçen yıl 42 bin ton istihsal 
edildiiine göre. bu vıl c.::ck . .h J v c r 

ı'itı salim:zin bir misli artacağı an· 
l~şılmaktad ı r. Memleketimizin vasa . 
tı 100 b. . . ın ton o lan ~enevi şeker 

ı~tıyacına göre hariçten ancak pek az 
ıtha lata lüzum kalacağı meydana 
çıkmaktadır. 

Alpullu şeker fabrikası ağus 
başlarında ilk istihsalatını piyasaya 

çıkaracaktır. Diler fabrikalar da 
ağustos sonlarında imalata başla . 
mış o!acf'klardn. 

8erlin : 29 a.a. - Havas cıjan~ın · 
dan · B. Hitlcr'in beklenılmiyen bir an· 
da berlin'e avdet etrnesı bırtakırn ıef
:;irlerc yol açmaktadır. Führer, b~y
reuth,de bulunuyor ve vegncr festıva
lina iştirak ediyordu. B. Von rıbb~nt 
rop da salıburgdan Serline gelmış· 
tir. 

ue • hfı'l b· hitler'ın berlınc " smı ma , . . 1 b. von ribbentr• p ıle gündelık . ış ~r 

disinin berlinden sonra berchtesgadcn 
mı gideceği, yoksa bayreuıh'emı do-
rıeccği malüın değildır. Mamafilr kcn· 
dısinın birbenhire bcrlın'e gelmesi si
y.ısi faaliyetin artmış olduğuna dehi 
addedilmek tcdir. 

- Gerisi ikinci sahifede -

Hatay valisinin 
tetkikleri 

hakkında görüşmek üze~e gelmış o -duğunu beyan ctmektcdırler. Mama- Ant ak.' a: ~!I -a.n.- \ 'ali ŞukrU Shk 
fıh hıtler'ın berlin'e avdctinın burada 1111.·nslıı·c \•ilfiyct içinde tetkiklerin.,, lııış 
derin bir ıesir icra etıniş olan bey~el · lnnıı ' 'c dun nrsuz ve Su, c\'dİ\'C ıın 

d 
h 1 hiyelcrine gidt·rek h:ılkln gö~u~.~ıll hu 

nıilel vaziyetteki inkişaflar ıtn ve 1 
• nnhiydcı·iıı ihti.' acl:ınııı. halkın ılilC"k 

ha
55 

.. · _ Amerikan ticaret ınu· .. Japon . 
1
. lcriııi le pit c,\ lcmı ~tir. 

ahenam . . feshinden ve ıngı ız - \' 1. . l d esının · . n ınıız ollglln c 1\ Usc\'İnlc hir 
Fransız - So\lyet nıüzakerelerınıle t~tkik gezisi ynpnıış bundnı; başka ilk 
mcşhud olan ıerakkrklerden ileri gel· okulları ,.c li e.) i zi,, :wct etmiştir. 
miş oldubıı 1•5ıihbar edilmıştır · /1ntnk, ~ · •>•ı \r· ı · 6 v •• • _,, -n.n.. 1 a\'etinıiz ,.:ı 

Führer'ın ıııyet ve itas_avyurlaıının ıli munvinli~inc tnyin edilen ~Akif 1 can 
ne. olduğu lıakkı~da " malumat elde 1 hur:ı.) .1 sclnıiı. ,.c vıuife,ınc bn~lamı"· 
cdılmcsı hcnuı mumkun dcğıldıı. \.en· l•r. 



Politik bahisler 

Ü ır o er K 1 YA M6 Bulgar-Yugsloav 
tesanüdü , ........................ _______________ aflİlll ______________ , ~· 0 e gariptir: Sık ; 

U ~ kopacağı ha~' dl' 

Balkanlar Balkanlıların dır 
Orta Avrupa memlekelferinde 

birinin devlet şefi veya başvekili Ber 
linde veya Berchtesgrden'dc Hitleri 
ziyarete gittimi derhal muhayyelerle 

harek ete geçiyor o kadar ki bazı 
kimseler bu seyahatlarm Şuşnig ve· 
ya Hachavari bir kapitülasyona ala 
met olmasından endişeye başlıyor. 

lar. Yugoslavya kral naibi Pn ns 
Paul'la hariciye nazırının ve Bulgar Baş 

vekili ve hariciye nazırı B. Köseiv a 
nofun Berlini ziyareti pek çok mü· 
rekkep harcanmasına sebep oldu en 
haksız tahminler yürütüldü, Bu tah
minler vakıalardan ve milletlerin psi 
kolojisinden tam bir tegafülc istinat 
ediyordu. Prens Poul'e B. köseivano 
fun ziyaretleri mihver icin bir muvaf 
fakiyetsizlik olmuştur. Çünkü başka 
türlü olamazdı. 

Percns Paul,le perenses 

Olga Bugün Loodradaclırlar. 

Belgrad"d.- ailevi i;ler dolayisiyle 
deniliyor. Gene sobranya reisi B. 
Moşaııofda Londra'da bulunmakta· 
dır. Ve kendisi 14 temmuz resmi 
geçidi esna~ında Paris'te bulunmuş· 
tur. 

imdi B. Moşanof Bulgaristan'ın 
siyasi hayatında hemen Laşvekıl 

kadar mühim rol oynar. B. Köseiva· 
nof Berlin dönüşü Bled'de durmuş 

Prens Paul ve Yugoslav Hariciye 
Nazıriyle görüşmüştü. 

Bu tezahürler Yugoslavya ve 
Bulgaristan'ın takip ettikleri siyase· 
tin hakiki manasını tebarüz ettirmiş. 
miştir. İlci mrmleket bugünkü diplo 
matik faaliyet içinde biribirine çok 
benzer bir vaziyette bulunmakta
dır . 

Bunlardan biri, Yugoslavya, ma· 
zisinin ve milli temayüllerinin şaha· 
det ettiği ve kendi emniyeti icap 
ettirdiği gibi, memnuniyetle demok· 
rasilere teveccüh ederdi. Fakat bü 
tün Balkan memleketleri içinde, Y u 
goslavya halyan - Alman ihtiras· 
larına en ac;.ık olanıdır. 

Arnavutlugun İtalyanlar tarafın 
dan işgalindenberi, Yugoslavya mih· 
verin kı<skacı içine girmiş bulunmak 
tadır. ister istemez kazaya rıza gos 
termek ve ihtiyatlı bir seyirci vazi· 
yetini muhafaza etmek mccburiyr: 
1indedir. Öteki Bulgaristan hudut 

tarının revizonu emelini güder. Bu 
emel onu Almanyaya istinat etmiye 
sevkedebilirdi. Fakat Berlinin elinde 
bir aletten başka bir şey olmıyaca· 

ğını idrak etmektedir. Ve bilhassa 
Balkan anlaşması var dır ki, hikmeti 
vucüdu Yarımadada statükonun 

muhafazasıdır ve İngiltere ile Fra n 
sanın Romanyaya ve Yunanistan'a 
vermiş oldukiarı garantilerle ve in 
gilir. - Türk, Fransız - Türk kar. 
şılıklı yardım paktlalariyle anlaşma 

kuvvet bulmuştur. Bu itibarla Yu· 

kazanacaktır. Bled. görüşmeleri ne 
ticcsindc neşredilen tebliğ zikredil· 

miye de~er: 
1 - Ebedi dostluk paktı zih 

niyeti dairesinde Bulgar - Yugos. 
lav işbirliği siyasP.tini inkişaf ettir· 
mck ve derinleştirmek lüzumu, 

2 _ fki memleket arasında ka· 
bil olduğu kadar sıkı iktisadi mü· 
n~selıetler . tesis etmenin her iki 
memleketin menfaati icabı oldü· 

zu' 
3 _ istiklal ve bitaraflık siya· 

setinin Bulgarislan'la Yugoslavyanın 
mer.faatlerine ve Balkanlarda sulhun 
menfaatlerine en iyi tekabül edrni 
olduğu, 

4 _ iki hükumetin komşularına 
karşı dostane ve iyi munasebetler 
idame etmeleri lüzumu, 

Hususlarında BB. Köseivanof 
ve Sinsar Markoviç mutabık kal · 

mışlardır: 
Bu tebliğden çıkan netice şu · 

dur ki Bulgarıstan ve Yugoslavya 
mihver devletlerine Balkan • işlerine 
bir müdahale imkanını vcrmiyecek 
bir siyaset takibine karar vermiş 
lerdir. Bulgaristan revizyoncu arzula 
rına rağmen bütün komşulariyle 
sulh anlaşma arzusunu teyit etmek 

tedir. 
Balkan anlaşması azalarından 

bazıları İtalyan · Alman iddialarına 
karşı fili mııkavemetı orianize eder 
(erken, Bulgaristan ve Yugoslavya 
pasif mukavemeti hazırlamaktadır· 
far. 

Kabul edilen mukavemet şekli 
ne olursa olsun, bü•ün Balkan dev 
!etleri Roma ve Berline "ıeçilmez,, 
demekte mutabıktırlar. Bu tabiri şu 
formülle de ifade etmek mümkün· 

dür: 
"Balkanlar balkanllarındır. 

l/eııri Guernm 
f,u. '/'ribııııe des l\'alwn:s 

İki gişi bir adamın 
yüzünü yaraladı 

Beşu oğlu Ahmtt adında biri 
zabitaya müracaat ederek Abdullah 
ve kardeşi Durmuş tarafından bir 
çinko meselesinden burnundan tırnak 
fa yaralandığını iddia etmiştir Ab 

dullah ve Durmuş ha'~ kında kanuni 
muamele yapılmıştır, 

Mandalarda hastalık · 

Ceyhanrn Akdam köyü manda!arda 
(Borbona - hırlama) hastalığı zu . 
hur ettiği ha her alınd ığmdan vete ri · 
ncr baş müdürlüğünce merkez vete· 
rinerlerindenMehmct Yücel aşı yap · ] 
~ak üzere mahalline gönderilmiş· ı 
tır. 

goslavya için olduğu gibi Bulgaristanr-_____ --. 

Öğretmenlerden 
müfettiş olabilecek 

Haber aldığımıza göre Maarif 
Şurasından mühim bir karar alın· 
111ıştır. 

Maarif Şfirasının ilk tedrisat 
işlerini inceleyen komisyonu ilk okul 
öğretmenlerinin meslekte ilt>rliye· 
bilmesi ve yükselebilmesi icin bazı 

esaslı maddeler di~k:.le almakta· 
dır. lık plande tetkik ettiği madde 
şudur ki, l u maddeye göre müfet· 
ti~lcr talimatrı:ımninde öğı etmene 
müf cttiş olma hakkı verilebiltcektir. 

Şimdiye kadar müfettişlik ancak 
Gazi Terbiye Enstitüsü '.mezunlarına 
mahsus bir hak olduğu için öğret· 

menler müfettiş olamıyorlardı. 
Öğretmenlerin yükselmesi için 

alınan bu tedbirler önümüzdeki ders 
yılı başından itibar~n tatbik mevki 
ine geçecektir. Müfettiş olacak öğ 
retmenler iç.in bazı şartlar tesbit 
edilmektedir. 

Milli 
filme 

oyunlar 
alınıyor 

Şehtimize gelen malumata gore 
Maarif vekili, 'I ürk halk şarkılarını 
derleme ve armonize il", milli oyun · 
!arın bazılarını da filme almıya ka
rar vermiş, bu hususta 13 500 lira 
tahsisat ayırmıştır. Şarkıların drrle 
mesi işiyle Konservatuvar mrşgul 

olmaktadır. 

Son Posta Refikimiz 

Son Posta refikimiz dünkü sayı 
sı ile dokuzuncu yılını bitirip neşri 

yat hayatının onuncu yılına başla 

mıştır. Tebrik ederiz. 

Hayvan sergisi 

Şehrimizde ya ptlan 
hazırlık 

Her sene vilayetimizde açılmak · 
ta olan ehli hayvanlar sergisinin bu 
sene ilk teşrinin 1 inci pazar günü 
açılmasına vilayet islah havyvanat 
komisyonunca karar verilmiş ve bu 
karar ziraat vekaletine bildirilmiştir. 
hazirlıklara başlanmıştır. 

Bir kıskançlık vakası 

Şehrimizde gene kıskançlık yÜ· 

zünden bir hadise oldu. Garip o~ 
lu Salih adında biri Ali oğlu Sü 
leymana çatmış : 

- Nişanlımı elimden neye al· 
dıo? 

Oiye üzerine saldırarak sopa 
ile başından !'aralao<Jığını şi ay el 
etmesi üz,., ine yakalanan suçlu adli 
ytye verilmiştir. 

Yaralı hastaneye kaldırılmıştır. 

Tedris müesseselerine ait bir istatistik 

15000 iLK MEKTEP 
MUALLiMi MEVCUD 

Maarıf VekllliAI TUrklye'de •on yıllardaki 
tahall mUeaseselerlnde okuyan talebe miktarına 

bir l•tatlsllk neşretmiş bulunuyor. Bu istatistiğe 

ilk, orta 
gö•teren 
göre; bU-

tün Türk.iye kaza ve ••hlrlerın . J 
de 500 kadın, 10,000 erkek •:::;====================~ 
olmak üzere halen 15,000 
llkmektep mualllml mevcut
tur. 

fstanbul kajrosuna gelince : 
1200 kadın, 7000 erkek öğretmen 
vardır. lstanb .. I öğretmen kadast
rosunda bu htsaba nazaran kadın 

öğretmrn sayısı daha fazladır. 

Vekalet sıhhat işleri direktörlü. 
ğü tarafından tutulan bir istatistiğe 
göre, izin alan öğretmenlerin )'Üzde 
98 ini bayan , öğretmenlerin teşkil 

ettiği görülmektedir. 
lık ve orta tahsil müesseselerinde 
bugün öğretmenlik yapanların sa 
yısı 25 bindir. 
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YENi NEŞRYAT 

Havacılık ve spor 

Havacılık ve spor mecmuasının 
243 inci sayısı çıkmıştır tavsiye ede 
rız. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sı 
cak gölgede 33 dereceyi bulmuştu. 

Hitler ani olarak 
dün Berline döndü 1 

- Biriuci sahifeden artan - 1 

Daha şimdiden bedin, Tokyo ile 1 

bir ticaret muahedesi imzalamak sure· 
tile japon - Amerikan muahedename 
.>İnin feshine mukabelede bulunmak· 
tadır. Alman zimamdarları intibaına 
mahal yermemek istemek tecirler. 

Alman - Japon ittilafı, bir kaç 
aycianberi hazırlanmaktadır. 

Öğrenildiğine göre ingiliz-fran 
sız - Sovyet erkanı harbiyderi ara· 
sında göıüşmeler y.:ıpılacagına dair 
olan haber, Alman zimamdarlarının 
Berlin 'e avd~tleri hususunda mühim 

bir amil olmuştur . 

Almanya ile Sovyetler aıasında 
yapılmakta olan tica·i ve mali müza 

RADYO 
~--====================· 

Bugünkü Program 

TÜRKİYE RADYO DIFüZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYCSU 

ANKARA RADYOSU 

P A Z A R - 30nt939 
12. '30 Program 
ı 2.35 l ürk muziği 

Ankara Radyosu köme se~ vcsaz 
heyeti. 

( Halk melodileri ve oyunları ) 
13.00 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 Müzik ( Küçük Orkcst· 

ra Şef : Necip Aşk rn ) 

1 - Drigo - Esmeralda balet 
süiti No.1 2 - Dohanyi - Rapsodi 
Do major 3 - Drigo - Arlökcnln 
milyonları balet süit No.3 4 - Franz 
LehC\r - Şendul operetinden potpuri 
5 - Walter Noack - Köy hikayele· 
ri 6 - Driıo - Esmeralda balet 
süiti No. 2 

14.15 - 14.30 Müıik (Melodiler 
- Pi.) 

18.30 Program 
18 35 Müzik ( lbrahim Özgür \.'e 

Ateş Böcekleri - Şen oda müziği) 
19.05 Çocuk saati 
19.15 Türk Müziği (Fasıl heyeti) 
20.10 Neşeli plaklar - R. 
'.10.15 Müz:k (Soli<>tler - Pi. 

20. 7 0 Memleket saat ayarı, ajan! 
ve meteoıoloji haberleri. 

20.45 Türk müziği 
1 - Leyla hanım - Hüzzam şar 

kı - Ey sabahı hüsnü an. 2 - Ley· 
la hanım - Hüzzam şarkı - Harabı 
ıntizar oldum. 3 - Sadettin Kaynak 
- Maye Türkü - Çıkar yücelerden 
haber sorarım. 4 - Zeki Mehmet a· 
::·a - Zevil peşrevi. 5 - Mehmet a• 
~a - Zevil ağır semai - Bulunmaz 
ııevcivansın. 6 - Refık Fersan -
- Mahur şarkı - Bir nt'~e yarat 
hasta gönül. 7 - Kemençe taksimi. 
8 - İbrahim ağa - Mahur türkü -
Sabah olsun ben şu yerden. 9 - Se
lim llI - Zavil yürük semai Almış 
niş<mı tiriri. 10 - - Mehmet ağa -
Zavil saz semaisi. 

~J.20 Müzik ( Cilzband - Pi. ) 

krreler, büyük müşkılata maruz kal 22.45 - 22 Son ajans, .'-pOr h<ı· 
k bcı !eri ve yarinki program. ma tadır. Buna mukabıl, Alman ma· 

kamatı Sovyet - İngiliz - Fransız 
müzakerelerinin rr.üşkilata musadif -

olacağına aid olan tahmiıılerindc ha dederek hayli alay etmişlerdir. Bu· 
yal inkisarına uğramışlardır. gün İ5e sükutu muhafaza etmekte 

Son günlerde gazeteler, iniiliz· 
lerle fraosızlaıın moskova'da sarfet 
mekte oldukları gayretleri vahi ad· 

ve müzakerelerin devamını bildiren 
Mo~kova tebliğini neşretm,ktcdit · 
ler . 

daima Amerık• 
Amerikalılar: dünyanın İ 
milletidir. Her halde keti 
içerken diğer fakir millet ~ 
farının suyu ,akarak bl 
gördükçe : 

- Biri yer, biri bak•'1 

ondan kopar. 11 
Sözünden kuşkulansa jı 
Bu scf er de yine • Mek ~ 

heyetşinas kıyamet kopııcJ 
dirdi, 

Hem bugün! f 
Merih yıldızı dünyınıo P 

gelmiş, dünyamızla çarpışfllıO' 
li varmış, bu yüzden kıy• 

cakmış. >/ 
Halbuki işte bugün 

alimin söylediği gün. 
Çok şükür hepimiz yı; 
Zaten, Merih, dünY'J 

na gclmişs~ ne çıkar? I{ ~ 
çaresi yok değil: Ona tot• ·~ 
!etlerin mutalebatım .söylt~ 
sittin sene uzağa kaçar. ..,,. 
.... = r' az / 

Amerika Çine 
milyon yard1 

1ediyor 
B. . . h'f d •11" ırınc:ı sa ı e en 

lf 
söylediği gibi Vaşingtond~ 
lngiliz ve Fransız diplo~aSI, t 
sillerile herhangi bir göruşıt1 
teşkil etmemiştir. ıcıe 

B. Hull, bunu söyleme ~ 
. . f · ud 

ka hancıye nezdarek_ının ·"·etili 
müstakil ve ora a ı vazı; ·?/ 
ka menafii üzerindeki ıtS:ı 
mülhem bir siyaset takip eııfı 
minde bulundu~na işaret e u~ 

Bu siyaset, Amerika . h'° 
beynelmilel mesai birliğ'I ) ~ 
dikçe ilimadsıılığmı artıran_ ~ 
efkarı umumiyesinin aıalfl1 

retine nail olacaktır. 

1. . ı· 11•' zmır ıma .
1 gelecek f ngı 

donanması 

., '.l .,ı 
Büyük merasim ,,,.r 

ı · r o lr:mif' : 2~l ·a.a.- nı;• ı:ı 4 

1 hlı~· ~ına mensup ma aya zır . ,ıl 

b h ı. aoııtl ki çar~nıniın o,a 3 ı ım IJİ' 

ve iki milletin dost.luğu~a le ~ 
t t:skil edecek olan merosıırı ..t 

l -~· 
nacaktır. Mnlayanın bu z? tlı" 
~ilcsilc ı;cmide bulunan ~..: ' 
· ht lw ta.m kadrolu lzmir mu c ,ıı 

b k l ,·lll1 
nntrcman mll'in a a arı • 

Kral 
İzmir 

Karo1~ 
ti 

ziya re 

~#· 
o·" ıt " Jı. mir : 29 (a.a.) uırrı'ıı: O 

· - 1 ·ı b aya ac " ol· 
•· Novyorktan F ran 

için de teraziyi iki . devletler bloku ŞUNDAN sız gazetelerine 
arasında mütevazin tutmaktan baş BUNDAN bildiriliyor tanın. Kara vapuru 

, susı yat arı e ur o 1'•' 
cek olursa mali yet fiatları daha zj. manya Kralı Maje~te suoB ge 

ınotöı le şehir gazıoo 0ııır yade azalacaktır. ı. dar 

ka çare yoktur. mış Amerika alimlerinden B. Harold cins erazide azami 48 kilometıe su 
Siyasi vaziyetl~rindeki bu muva Vagtborg güzide kutup kaşiflerin· ratle seyredebilrcektir sahai harcka 

zilik Belgrad ve Sof ya bükü metleri den doktor Thomas Poulterin haıır tı 10,000 kilometredir. 
ni harp esnasında muhafaza edecek layıp amiral Byrdin yakında cenup 
1 b f · t ·r h Arabanın dahili tertil>atı ve tak eri itara lığı org<anıze e meye ve kutbuna yapacagı keşı seya atı es 
bunu 2aranti etmek için biribirleriy nasında ku lanacagı muazzam bir a simalı, vapuru andırıyor filhakika a 
r • · • k t · t• k · · .. t · t• rabada bir makin~ dairesi bir mü · e ıstışare etmıye sev e mış ır. rabanırı ma etım gos ermış ıt. 

f rettebat odası bir mutfak erzak de Muazzam hacmi ve evsa ı itiba· 
B. Köseivanof'un Berlin dönüşün k r.ıosu ve tamirat atelyesi m~vcuddur tile bu arabaya .. kara vapuı u,. ve " ar "" 

de Bled müzakereleri esnasında iki, · ı ve en :nodern gemıler gibi bir tayya lar kruvazözü,. üovanı verı miştir. 
memleket devlet adamları bu hu. resi de vardır. 

t b k k ı ı d 19"7 Uzunluiu 17 küsur metre geniş 
sus a muta ı a mış ar ır. J 1 O O Bu muazzam otomobil i\miral 
son kanunundı. akdedilen ve Selanik li~i de 4,5 metredir ağır ığı 2 ,O 
anlaşmasını mümkün kılmış olan kilodur dört büyük tekerleği vardır Ayrdin yakında cenup kutbuna ya. 
Bulgar - Yugoslay ebedi dostluk her tekerleğin kutru 3 metredir. Her paca~ı seyahat için tasavvur ve tn · 

şa edilmi~ olmasına rağmen askeıi 
mahafilde büyük bir alaka ve merak 
uyandırmıştır bu otomobilin kolaylık 
la heın denizde, hem de karada yü
rüyebılecek bir hale getirilebil~ceği 
görülmüştür. 

Yapılan ince hesaplard~m anla 

şıldıiına göre su kesimi döşeme kıs 
mıntlan yukarıya çıkamıyacaklır. 

Elyevm tezgahta bulunan bu mu 

azzam otomobil 160,000 dolara mı! 

olabilecektir fakat birden bu nevi a 
rabalardan bir kaç tane inşa edile· 

ve gece yarısına 11oa • el ot 
Amerikadaki umumi kanaat Mon dır. Vdiaht Prens Mışrd'· (, 

rek nazariyatinin cenubi kutup hava refakatında l.ıulunuyoıla 
11 

el 
!isine de tatbiki lazımgeldiği merke Majeste Kral bu sab'yııt ~~ 

k . t . . otora ııt" :&indedir. Almanya cenııbi utuı.>ta belerini 7.ıyare ıçın . Aıs• 
Almanlar tarafından kec:fedilen la 1 gitmek üıre 9 buçukla 

y o o A,,, 
ınıntakalar üzerinde hak iddia etti hareket ctmıştır · h t 11ıııi"" Vali elem ay u 
ğinden otmiral Ayrdin o havaliye ye fakat etmektedir. 
ni seyahatı hususi bir ehemmiyet 
kazanıyor: 

Reisicumhur B. Roosevelt ami. 
ral Byrdin cenup kutup seyahatına 

kuvvetli bir müzaheret göstermekte 
clir B. Roosevelt bu seyahat için 
350,000 dolarlık bir tahsisat ayırt · 
mıştır. 

~ 
/ _____ _.-. cıg 

Bu gece n8betçi ed, ., 
. ,rıll , JJ 

Tarsuskapısı cıv 5ıcı 

paktı ehemmiyetli surette kıymet 

Halk eczaha'/ı 
______________ ,... _______________________________ ,... ____________ ---~~--ıe-...-~~-.tcllllllt'a!!:ll!ll--....,W:.0-=-~~----- ~---------------
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FENNiN YENi BiR 
DAHA MUCiZESi 

• Ölümünden 
bir adam 

on sanıye sonra 
tekrar diriltildi 

Mühim bir rol Çelik ciğer 
oynuyor. Tıpta çalışmalar! 

Londradan bildirildiğine göre 
f canin en son terakkife,inden biri o

lan meşhur çelik ciğer vasıtasiyle 
ölümünden on saniye sonra genç 
bir adama tekrar hayat vermek ve
Yaşamasım temin etmek kabil ol 
olmuştur. Şimdi dünyaya ikinci de· 
fa gelmi~ olarak yaşayan genç ada
mın ismi f'Jib F reydir. 

Tatili geçirmek üzere deniz ke· 
narına giden Filip iki metre kadar 
yüksek bir kayadan suya atlamışbr. 
Fakat şu kötü tesadüfe bakın ki, 
her tarafı derin olan sahilin yalnız 
o kısmı pek sığdır. Suya tepeüstü 
dttlan zavallı genç hemen dibe çarp 
mış ve amudi fıkarisi boynuna ya 
kın bir yerde kırılmıştır. 

Ftraftan yetişenler onu hemen 
hastahaneye yatırmışla fak at dok
lorlarm bütün ihtimamına rağmen 

vaziyeti gitikçe ağırlaşan ve tam bir 
fc!ğ halinJc bulunan Filip, hayata 
gözlerini kapamıştır. 

Fransada • 
seçım 

- Birinci sahifeden artan -

bir mcnbadan bildirildiğine göre 
kabine, mebusların teşrii vekaletleri
ni iki sene temdide karar vermiştir. 
Bu suretle mebuslar altı sene teşrii 

hizmetlerini ifa edeceklerdir. Bu ted
bir-in şimdiki parlamentoya da ıeşmil 
cdileceti :,öylenmektedir. Önümüzde• 
ki umumi intihabat 1940 senesi ye. 
rina 1942 ::;enesinde yapılacaktır. 

Bu husu!ltaki kararname, bugün
kü nazırJar meclisinde ti . Lebrunun 
imzasına arzedilecekt:r. 

Kararname, Reisicümhurun ayan 
meclisinin muvafakatı ile mebusan 
meclisini feshetmek hususundaki hak 
kırıa asla dokunulmamış olduğunu 

ndtıl,. olacaktır. 

iyi mcsllınıal almakta ol~n mah~
fil, şimdilik kararın bcynclmılel vazı· 
Yet dolayısife bir zaıuret olduğunu 
l>cyan etınektedirlcr. 

Bu ınahafil, şimdiki gcrginli~in 
ortadan kalkması takdirinde Reisi · 
cümhurun 1941 senesinden evvel me
busan meclisini feshedeceği ni ilave 
etmek tedirlcr. 

Kiralık Yayla Yurdu 

Bürüccktc Çampalas kahvesi 
üıerindeki yurd kiralıktır. fstiyen· 
lcrin Matbaamızda Supbi Naciye 

l>"~vurmıları. 

Seyhan Kültür Direktör
lüğünden: 

Dörtyol Kazasına bağlı Er ıin 
11ahiyesi, Kanunen Hatay Vilayetine 
2cçmesi münasebetile Seyhan Vila 
Yeti Dainıi encümenindeki 3 - A
iustos - 1939 Perşembe gün~ü 
~~~ılacak okul binasının pazarlığı 
ılayet Daimi Encümeninin 20 - 7 

' 1939 tarih ve 587 sayılı kararı 
~tt ,.. 1 . 
n.. taınce açık eksiltme muame esı 
"'t\t~'d K 1 en kaldıtılRllştır. 

CHiyct ilan olunur. 

-----------------------
işte tam bu sırada hasta ha· 

ne boktorlarından birinin akim&, 
genç kazazedeyi ha~tahancye henüz 
gelmiş olan çelik ciğer alerioin içi· 
ne koymak gelmiştir, 

Derhal bu tecrüb! yapılmış, 

Filip çelık ciğer içiue konmuş· 

tur. 

10 - ı5 saniyeden beri nefes 
alamadan ve kalbi duran ıenç ölü, 
doktorların hayretle çalışan gözleri 
önünde tekrar dirilmiş, nefes almağa 
başfamış, kalb çalışmış ve kan de 
veran etmiştir. 1 

Şimdi onu çelık ciğer içine koya 
rak tedavi etmekteymişler. 

Amudi fıkarisinin kırık yeri kay 
nayıp ta umumi fcl~ geçinciye ka· 
dar onu çelik citerden ayırmak kı · 
bil olmıyacaktır. Fakat doktorlar, 
fennin bu y~ni icadı sayesinde Fi
lipi eskisi gibi iyi edtceklerini ümit 
etmektedirler. 

Seyhan Vakaflc.r Müdür- ı 
lüğünden: 

Kale Kapusunda Vakfa ait 32 
Belediye Kapu numaralı yeniden yap 
tırılan dükkan 1-8-939 salı günü 
saat 10 da ihale edileceklir. İsh!k· 
!ilerin Vakıflar idaresine müracaat
ları ilan olunur, 10898 

Adana askerlik 

şubesinden: 

1 - 335 dogumluların ve bun 
farla muame1r.ye tabi olanların son 
yoklamasına 15 ağustosda başl~
nacak 7 eyliil 939 da nihayet bu· 
lacaktır. 

2 - Hangi köy veya mahallenin 
hangi gün yoklamaları yapılacağı 

köy veya mahalle!ere gönderilen 
davet pusulalarında yazılmışhr, As 
kerlik çağında olan ve fakat şim 

diye kadar yoklamaya relmiyen ve 
askerlik muamelesi görmiycn bütün 
erler defterde ismi olmasa dahi nü· 
fus cüzdanlariyle birlikte mutlak 
şubeye baş vuracaklar ve askerlik 
durumlarım cüıdanlerına kayıt et· 
tireceklerdir. 

989 senesi son yaklaması bit· 
tikttn sonra ele geçenler hakkında 
kanuni cezalar tatbik cdifecektir. 

3 - Her köy veya mahalleden 
yoklamaya ~çağrılan erler mutlak 
nüfus cüzdanları yanlarında olduğu 
halde mahalle mümessili ve köy muh 
tarları ve azasından birile toplu 
olarak geleceklerdir. Birlikte gel. 

miycn köy muhtarı ve mahalle mü. • 
messili hakkında kanuni ceza tatbık 
edilecektir, 

4 - Göriderileo davet pusula· 
lannda isimleri yazıh erlerden Ada· 
nada mevcut olmıyanların halen 
nerede oldukları davet pusul~larmın 
'kinci parçasmd aki isimler hizasına 
ıyazılacak ve mahalle müme~i)i ~e 
köy muhtarı tarafından tasdık edı· ı 
leceklir. 

Hafta Tatilinizi zevkli ve güze\ bir şekilde 
l.ıeçirmek isterseniz 

BU AKŞAM 

V AZLIK SiNEMA YA 
Gidiniz iki mükemmel ve şahaser film birden 

Görmüş olacaksınız 
1 

Jul Vern'nin ölmez eseri, Asırların Ateşini söndüremediti 
Kahramanlık ve fedakarlık Menkibesi 

1 Mişel Strago]J 
Adolp W olbrück vE Charle Vanel 

Tarafından Yaratı:an Emsabsi:ı Film 
2 

Barbara Stanvick ' in 
Tem•lll Aşk Ve Macar• Kaynaıı 

1 Atış Kral_ı_I 
DİKKAT: Program uzun olduğundan Sinema 

Saat 8.45 de ba1>1ıyacaktar. 10902 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Asfalt yollar tamir işinde kullanılmak üzere 250 metre mik'ap 

Hacıkırı taşı açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 1000 liradir. 
3 - Muvakkat teminatı 75 liradır. 
4 - İhalesi ağustosun 1 ~ üncü pazartesı günü saat onda Belediye 

encümeninde yapılacaktır . 
5 - Şartnamesi yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada göre

bilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte teminat makl>uzlarile ve 

ticıret odası kayl vrsikalarile encüm·ne mijrac 'atları ilan olunur. 
30-4-8-12 10900 

Adana Belediye ·Riyasetinden: 
1 - 1 8 939 gününd('n itibaren bilumum nakil vasıtalarının son i 

kinci muayenelerine başlanac-tktır. 

l 2 - 1 .8 939 iÜnünden ! l 8 939 gününe kadar resmi, hususi, taks 
kamyon, kamyonet, otobüs ve b:nck otomobilleri ve motosikletin fren 

1 

karoser ve sair muayt"nderi yapılacaktır. 
3 - 12 · ~ 939 gi.münden 22·8 939 gününe kadar piyase ve husus 1 

bilumum binek arabalarının muayeneleri yapılacaktır. 
4 - 23·8 939 gününden 2·9 939 gününe kadar bilümum pıyase 

ve hususi yük arabalarının muayeneleri yapılacaktır. 
Motörlü nakil vasıtalarınının muayeneleri itf aiyc dairesinde ve diğc 

nakil vasıtalarının muayeneleri de borsa karşısındaki seysüscfer kara 
kolunda yapılacakhr . 

r 
. 

1 

. 

6 - Her nakil vasıtası sahiplerinin yukarda gösterileıı günl~rde 
müracaat ederek ellerindeki nakil vasıtalarının muayeneleri yaptırmalar 
ve aksi taktirde haklarında cezai muamele yapılacağı ilaıı olunur 

10901 

7. Tüm Satınalma Komisyonundan • • 
Cınsi Mile darı Muhammen fık Teminatı ihale Tarihi 

l:iedcli Lira Kuruş. 

Potlıc.ın 12.000 78000 5850 
Domates 17 500 700.00 52 50 
Ayşe K F .ısulya 10.000 90000 67 50 15f8 939 
Kabak 6.000 450.00 33.75 

c 
Bamya 10000 500.00 37.50 Srılı saat 15 
Taze biber 1.500 150.00 11.25 
Taze iizüm 10.0UO 450.00 33.75 
Karpuz 15.000 375.00 28.13 

--
e· 

ı. - (Yukarda cin.si, muhammen bedelleri ilk teınioatlaril~ ve mik 
datları ilt' ihale tarihi yazılı Sekiz kalem Sebze ve Meyva Açık ck:,iltm 
ye konulmuştur. 

a . 2. - istekliler tayin edilen gün ve saatta Tümen karargahındaki S 
tın alma komisyonuna, ilk te'minat makbuzlarile birlik: e müracaat edece 
lerdir. 

k-

3. - Şartnameleri Tiimcn Satın alma Komısyonunda her gün göre 
bilirler. 30 4-9-14 10898 

. 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi idarenin ihtiyacı olan (1889) lira muhammen bedelli (8(l) 

kalem evrakın tab ve imali açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Açık eksiltme 17/Agustos/939 Perşrmbe günü saat (11) de Vi
layce daimi encümeninde yapılacaktır 

3 - ihale tarihinden evvel hususi muhasebe veznesine yal ırılmış bu· 
luoması lazımgelen pey parası mikdarı, \ 141) lira (67) kuruştur. 

4 - lstekliltrin şalnamcyi görm<'k üzere hususi muhasebe Müdürlü· 
ğü kalemine her gün ve eksiltme için muayyen gitn ve saatte de n~imi 
encümen bürosuna gelmeleri ilin olunur. 

29 - 1-5 8 

1 

____________ ,,_ __________ ,,_, ________________________ __ 

Jın,erkek,bila istisna herkes .Duymadık,işitmedik demeyiniz Büyü\c,küçük,kac 

Asri • 
sınema 

Bugün gündiiz Bu akşam 
21 de 

2,30 da 
Müstesna ıki büyük şaheserie mevsimin en son ve en güzel 

programını sunuyor 

1- Bin bir çeş it aşk, ihtiras, ihtişam hikayelerini görenlerden, gidenler· 
dinlediğimiz ( VIY ANA ) nın beyaz perdede yaratılan 

en canlı, ve en güzel şaheseri ... 
den hayranlıkla 

(Vi yana. _(J~c~leri) 
Almanca sözlu ve ınuzıklı bırıcık banka 

N ::- PAUL HôRBlGER OYNAYA 
2 - Bu zamana 

kadar gördüğünüz macera filmlerinin en mükemmeli , 
unutulmaz hatıralar bırakacak olan en heyecanlısı 

seyircilerine 

(Ka lpazanlar Çetesi ) 
D[KKAT: -

Smema müteaddit Vantilatör ve nususi tertibatla çok 
serinleştirilmektedir 

Fi at lar: 
Balkon 
Duhuliye 

T 

Ôgrelmen ve Tttlcbclere 20 kurıı~ 
· .. 10 kuruştur . 

2.SO 

25 kuruş 

ıs .. 
Asıi 

.. .. 
clefon 

10443 -

Acı deredeki içme Ma-· 

Her 

Her 

d en suyu açıldı 

g ün Misis 
.. uç tren 

Acıdere 

gider 

türl Ü yiyecek şeyler , bol 

Yatacak yerlerimiz , ~e 

istasyonuna 
gelir 

ve ucuzdur. 

vardır 

1 1 
--~~26~----~10~78~5~-------r"-----

Ye ni çıkan kanur: ve nizamlar 

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

Mil li Müdafaa Mükellefiyeti 
Kanunu 

Kanım N o : 3631 

_ {)ünden artan 

müzeyyel 29 
Ş b l 1327 11 Teşrinievvel 1333 tarih Eylül 1327 ve 14 u a ' 

fi kanunlar, 
111 - 87 1 ve 30 Mayis 1926 tarihli kanı.o, 

2 numara 1 • kk .. I .. h k 

iV Te 
. ·t· akliye komisyonlilrtnın suretı teşe u 11 a -

darikı vesıo ı n . . 
1 2 Haziran 1929 tarıhlı kamın, 

kında 1506 numara ı bv~ 'n sureti tarhı hakkında 14 Temmuz 1330 la· 
v - Te k ~ :ifi har ıyenı . . 

rihli kanun il 
3 

.. yycl 8 Nisan 1334 larıhlı kanun, 
buna muze · · h kk d 7 e 'k ' 'yr.d edilecek emakın ve rr.ebanı a ın a 

VI - St fcrberh te vazı . 

Mart 1332 t rihli kanun, · · · 12 M· 1332 8
. ki' · bahriyenin ı;uretı tedarıkı hakkında art -

Vll - Vt'sai tı na ıyeı 

tarihli kanun, 
Madde 7 B k Un nesri taıihindeıı muteberdir. 

8 _ u an \ ( . H · - - .. 
k hu"kümlc-rini cra Vekillcm eyetı yurutur · 

Madde 7 9 _ Bu anunun 

12/611939 

Vergile 
ve te 

ko 

rde ihbarnamelerin 
· usullerine ve 

myız .. 
mi~yonları teşkılıne 

Kanun No : 3692 

(SON) 
tebliğine ve itiraz 
itiraz ve teınyiz 
dair kanun 

Kabul tarihi : 6 7, 19]9 

Kanunun n1evzuu 

h"kümleri kazaııç (asgari mükellefiyet da. 
1 1 _ Bu kanunun u ı k 

Madı e . t'k I 'kf sadi buhr ad, muvazene, na va ·uv· 
. 1 veraset ve ın ı a ' ı ı . • . ' hl "k ( hıl), hayvan ar, 1 b . davı korııına karşılığı, cli4hılı ı:,lı a ~c· 

. d m muame e, u~ 1 d 1 . 
vellerıne yar 1 

' 1 .. t kk .. tı) muhtdif madde: er ı-n a ınan ıs 
k likoz, ham petro ve muş a . . ' 

er, g . b' a vergilerine ş:-tmıldır. 
tihlak, arazı ve ın TEBLiGAT 

2 
_ Tebli~at, mükellefin şahsına ve hizmcl cı halıı V<'rgilt>ı i 

Madde 1 ~k teblig' ler bunları İ:>tihdaın edenlere yapılır. V claytt 
d ı ·• yapı ac .. 0 ayısue !tında olanlarla kendisine kayyım tayin cdılmiş bulunanlara 
veya vesayet a . . k I 

1 
k t bfigal veh v~sı ve ayyım "mıa yapı ır. 

yapılaca e ' 
(Sonu V r) l)Y!}3 

30 
- 1 - 3 - :> 10899 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Adana Borsası Muameleleri 
ı--~-----PAMUKveKOZA 

KiLO FIATl---.-------ı 

CiNSi Satılan Mikdar 
En az ı En çok 

l=iw=::=======l~K~. =;:,_S~. K. S. Kilo 
DZ• 7:'12 == 

Piyasa parlafı • -36,25 -----:-------!: 

Piyasa tcmizi --=.:.---1---...:.=---ı----

ı--Kl-ev-la_n_d-----1-----ı=--• _____ __,___, 

44,50 1 

YAPACI 
Beyaz 

. ------Siyah 
www 

Çl<'ilT 

ı-:-:--:-:--=-=-----,._.-_-_-_-_-~------ı-~-~ 
Yerli "Yemlik. ı 

., "Tohumluk,. 4,50 - 5.-50--

--=----:----=-.,,...,------. H U B U 8 A T 
1-B_u~t_da~y~K~ı-br_ıs ___ -3,so --ı _______ --! 

• Yeri 3,72 4,25 
• Mentane· _;._ __ , 

Arpa 3 3,15 
FuuJya 

ulaf ~.62 2,85 
Delice 
Ku, yemi 4,37 . 
Keten tohumn 

ercimek 
Susam 16 ı 

~~.--==-~~-:-:-=-------=U_N _____ -=------~--ı 
Dört yıldız Salih 

... üç • • 
:S 1: Dört yıldız Dotruluk 
~ lC 
::; ... üç • • 
ö = = ii Simit ,, 
~ ~ Dört yıldız Cumhuriyet 
N e.>o 

""" üç " ,, 
Simit ,, ·;;.;.. ______ :.:_ ____ ..,:_.ı....,. ______ :-.. ____ ~----::_ı 

Livt?pol Telgrafları 
291 7 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

-----,.....,.---------;~~~n~e~~~·~ntı='m 1_~--------".'"-:----;--+--
Hazır 5 3Q Urt!t 1 -
Vadeli I. -4- 46 ~ayişmark ) 3 =:= 

•---------- - - - Frank (Fransız 35 
_V_ad_e_li_ll_. ______ 4 ~ Sterlin ( ingiliz) __ ~ ~ 
_H_in_d_h_a_zı_r ______ 4 ~ - Dolar ( Amerika ) ~ı 66 

Nevyork 8 93 Frank ( isvi re 00 oo 

Devlet Hava Y ollaFı U
mum Müdürlüğünden : 

Hatlarımıza ilaveten 1 Ağustos 1939 Pazartesi gününden itibaren 
lıtanbul - lzmir arasında (doğru) seferler başlayacaktır • 

Bilet f ıatları 
Gidiş Gidiş - Dönüş 

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

7 J-\ğustostan itibaren harel<et saatları 

Ankaradan hareket lstanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat D.tkika 

14 00 
- -16 00 

• 

lstanbuldan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

9 30 11 00 

Ankaradan hareket Adaoaya muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

15 15 17 25 

Adanadan hareket Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika Saat· Dakika 

7 10 9 20 

ls~anbuldan hareket lzmire muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

16 20 18 10 

lzmirden liareket lstanbula muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

7 10 9 00 

Ankaradan hareket lzmire muvasalat 

Saat Dakika Saat Dakika 

15 00 17 45 

lımirden hartket Ankaraya muvasalat 
Saat Dakika Saat Dakika 

9 . 00 11 45 

Fazla tafsilat ıçın : Meydan Müdürlüklerile Acentafara müracaat 
edilmesi • ( 3326 ) 28- 31 T. 3 - 6 A. 10889 

.. ..,. ~ ·.,, ;;..'. ·r·-.·. . 
ı • v. . 1 

SOdün kaymağını 

tamamen cıkanr 

Kolay işler. 
Yapı ışı basittir . 

Fiyatı ehvendir. 

ha valisAcal'ltas 

Adanada hükumet caddesinde 

Her türlü Elektrik ~ 
tesisatı, Elektrik malzeındı 
ve Elektrik aletleri tamir~ll ~ 
ram Ampulleri, Ganz fıbf"'i 

Umer Başeğmez ticarethanesi 90 mu1atı Adana Acentabi' · ~ 
Eski Orozdibak karşdl 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECIRlN iDARESiNDE 

Ç i ftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 

--
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 5Q tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin . bi: tabiat hazinesidir 

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

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

--- Tarifeye bakınız -----

1 50 
1 00 

75 
. 50 

25 
15 

• 
Bir gecelik tam konforııyla otel yatak llcreti 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan t: aphcasını bugürık 

1 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 56 

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

Acele Daktilo · aranıyor 

1v736 ~ 

,1 

T. iŞ BANKASI' ~ 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye pf, 

MÜKAFAI 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 ı~ğustos, 1 Ey 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çeki1ecektit 

IKl{AMIYEl.ER: 

1 Add 2000 Liralık 2.000 Lir<a 
5 .. 1000 .. ~.000 • 
R 500 .. 4000 

16 :\50 ~000 
60 

" 
HXt 6000 

(,<; 
" 50 ·1.750 

" L5ll .. 'JS 6 250 .. 
435 1 

32000 
T. h Barıka.sırıa para yalır·m·a~I~, yalnı1. para biriktirnıiş olm11ıc) 

zamanda talıhınızı de dtncmiş olursunuz 1 
~ 

• 

. 
' r \. 

{ Or· I 
• 

ı . TlJRJCIY! 

ıZIRAıfiii&11 
Malatya Bez ve İplik Fabrikaları T. /\. Şirketj Adana ------~----------~~--~ 
MensucCJt fabrikası MüiJürlüğünden : 

Makinede seri yazan bir Ddktiloya ilıtiyaç. vardır. 
Taliplerin fabrika Mıidürlüğün ~ m tiracllall>\rı ilaıı olıınıır. 

2-3 10896 

Dr. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastC) arını kabule 

1 başlamıştır. --

1 Satlık Fabrika 
Rey hani yede Ağrı Caddesinde 

satılık fabrika. iki motör, biri 28 at 
ve diğeri 15 at kuvvctluinde, iki 
taş birisi un vcdiğeri bulguriçi n. 

Bir buz makinası bütün ihtiza. 
larile. 

iki çırçır. 
1 Arazi 500 m. murabba, bina 

J 
sı ile beraber. 

Arzu eden Reyhaniyede Jak 
Flokosa müaacaat edebilir. 

g. aş. 12-;.> 10801 

H. . t1d 
ızmetçı aranı, 

. ~ 
Evde çalışmak üzere bit fi: 

metçi kadın aranmaktıdJI ' 
yenftr idarebanemize ..,ii 
ctsioltr . C. ~ 

-·-------
Umumi neıriyat rniidarii 

Macid Güçlii 
Adana Türlcaöıü 111ıtb,,-


