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Başvekilimiz 
Beyannameyi 

dün kamutayda bir nutukla müşterek 
arasında okudu çoşkun alkışlar 

~----------------------------------------------------*-------------------------------------------------------

Meclis, hükômetin bu hareketini ittifakla tasvip 
ve Saydam kabinesine itimadını tazeledi 

Reisicümhuaumuzla Başvekilimiz arasında taati edilen tebrik telgrafları 

Hatay 22 Temmuza kadar. Türkiyeye tamamen devredilmiş olacak 
Ankara : 23 ( a,a. ) - Ha- 1 sız dostluğuna içiyorum pek yakında· 

tayın Türkiy.eye ilhakına mutedair da Tür" M F~ansız. _iı.tifakına. i~eceti~ 
mukavele ve merbutata bu gün saat 1 Fransa buyuk elçısısı b. Masıglı verdığ 
13.30 ta hariciye vek~leti kütüphane ı cevabta Hatay işinin kati surettt' hal
salonunda hariciye vekili 8. Saraçoğlu !edilmesinden duydutıı zevki tebarüz 
ile Fransız büyük elçisi B. Masig\i ara ettirmiş oda bu hal işinde sarfo\unan 
sında merasimle imza rdilmişdir. g:ıyretlere işaret ederek bu arada 

Hariciye vekaleti umumi katibi bilhassa hariciye katibi umumisi bi 
b. Numan Menemenci oğlu ile halay Numan Mcnı·menci o~lundan sıtayişle 
mümessilimiz b. Cevat l•çıkalının san bahsetmiş ve Fransa ile Türkiye ara. 
cak delegesi albay Colletinin f Fransız sındaki samimi dostluğa emin bulu
seforeti baş katibi b. Rounun hariciye nan Fransız hükumetinin gösterdiği 
vekaleti erkanının ve yerli ve yaban- anlaşma zihniyetinide ayuca kaydcy-
cı matbuat mümessillerinin hazır bu- Jemişdir. b. Massigli nihayet Reisi 
lundukları bu merasımde vesikaların Cümhur ismet lnönünün parti kurul-
imzasını müteakip hariciye vekili b. tayında söyledi~i nutukta Türk Fran-
Sükrü Saraçoğlu iki taraf m:inasebet· sız müna.c;etlerirıi alakadar ed.. bir 
lerini sarsmış olan bir meselenin artık ( Hatay işinin hallinden sonra Fransa 
ta mamiyle halledilmiş olduğunu :bil- ile TOrkiye arasındaki yakınlığı hiçbir 
dirmiş ve bu neticeye varmak için kuvvet :bozmıyacakdır. ) Cümlesini 
sarfedilmiş olan mesaiyi sitayişle ha- hatırlatmış ve kadebini iki millet ara-
tırlatarak bu mesaiye iştirak etmiş sındaki yakın dostluk şerefine kaldır· 
olanlara teşekkür etmişdir. b. Şükrü mışdır. 

Saraçoklu b. Masiglinin daima tekrar İki hükümet mümessillerinin bu 
etmiş olduğu bir cümleyi, hatay mese- samimi temennilerine merasimde ha
lesi hali ve · istik buli 7.<'hirliyen bir j zır bulunanlarda kadehlnini kaldırarak 
mazi meselesidir cümlesini kayde:yle- candan iştirak eylemişlerdir. 
miş ve işte bu mesele bu gün kati ı Bu kadar snmimi bir hava içeri· 
ımrette halledılmiş bulunuyor demiş- sinde geçen bu imza merasiminin ake 
dir. binte hariciye umumi katibi Numan 

Hariciye vekilimiz nihayet şam- Menemenci oğlu imza edilmiş olan 
panya kadehini Türk Fransız dosrlu- 1 mt:linler hakkında Anadolu ajansına 
ğu şerefine kaldırmış ve sözlerini şöy Şu izahatı lüıfetmişlerdir. 
le bitirmi\idir bu dakikada Türk Fran Şimdi imza edilmiş olan vesi-

kalar bir anlaşma bir protokol iki 
lahika ve bir proseverbal ile iki mek· 
tuptan ibarettir bunların esaslarına 
göre 19?1, 1926 ve 1930 mukavelele
leriyle tesbit edilmiş olan hatti hudud 
tashih edilmek suretiyle Hatay Türki
ye arazisine ilhak olunmaktadır. Ha
tay ile Suriye arasındaki hudud esa
sen bir Türk Fransız askeri heyeti 
tarafından tahdit edilmiş bulunmakta 
idi bu tahtit iki üç noktanın çok u
fak bir tashihi ile yeni hududu teskil 
edecekdir. 

r----------......____.._.._< 
Hatay'daki Fransız 
ınüesseselerini sattn 
aldığımız söyleniyor 

lskenderun : 23 (Hu•u
sl muhabirimizden)- ''Ha
tay.. gazetesi •öyle bir 
haber vermektedir : 

"lskenderunda kuvvetle 
dönen bir faylaya göre 
hUkOmetlmlzle Ankarada 
bulunan Fransızların tİa
taydahl Delegesi Albay 
Kola va flrketler mUme•. 
•111 •raamda cereyan e
den mUzakereler netice. 
sinde Hatayda Fran•ız
lara alt bulunan elektrlk 
şirketi ile Telefon, Demir
Yolu ve bazı binalar gibi 
bUtUn Fransız mUease. 
lerlnln 1 mllyen 280 bin 
llra mukablllnde hUkO
metlmlzce •atın •llnma
••na karar varllml9tlr. 

Bu Paranın 280 bin 11-
raaı P••ln 01 
mllyon llraaı d:~•k, bir 
zarfında 8d •• ••ne 

•n•c•ktlr 
Setin •••nan P • 

U 1 ranauı 
111 •••••• •rlnln dveır va 
te•llm mu•m•alna t tem. 
"'"':ı:d• b••••n••••ta• ... 

Vesikaların diger hükümleri bir 
takım emval hukuk ve menafi me 
selelerinin halline mütedairdir. Muka
vele tasdiknamelerin taatisiyle meri. 
yete girecekdir. Fak~t bu tasdikna
meler en gec 23 - Temmuzda taati 
edilmiş bülunacakdır. Fransız askeri
nin Hatayı tahl,yesi vı Fıansıı maka
matinin devir ve teslimide en gec 
22 - Temmuzda ikmal edilmiş ola· 
cakdır. 

Ankara: 23 a .a. - Büyük Mil

let Meclisinin ikinci toplantısında 
ikinci celse açıldığı zaman reis Şem 
seddin Günaltay söz Başvekilindir 
demiş ve sürekli allcıılar ara11nda 
lrürsüye gelen Başvekil Doktor Re-

b
filc Saydım aşatıdaki beyanatta 
ulunnıuıtur. 

Muhterem arkadaılarım: 
TGr~e:~ m•yıa ayın1n 12 sinde 
teıa 1Y de lngiltere araS1nda muh 

e taarru:ttar le "le" 
... YI .. tihd f • •r11 teırı ı me. 

• •dea 111G1terelc beyan-

Reisicümhurumuzla Başvekili
tebrikler arasındaki 

• 
mız 

Ankara : 23 ( a. a. J - Hata,·ın nna\'urda iltibnkı mUna b t'l R · · 
v ~ se c ı e eısı-

cUmbur ismet lnHnUye Ba~vckil Doktor Refik Sa.)•dam tarnf d k'l 
ın an çc ı en 

telgrafa Reisicumhur aşağıdaki ceYapla mukabele etmişlerdir . 

1 layatriı :ın:ıvafona iltihakını ahden itadc eden mnkavc)c • • t 
ff k yı ım:&a c mcğc 

muva a olduğu için Cumhuriyet huktlmeiioi hararetle tcbr'ık d · M'I 
l ı c crım. ı -
et er ara ı sulh ve emniyet teminatını milli tercf ve rnenf aatlc biri t" le 
'b" 1 b" . eş ırnıc 

gı ı sal am ır sıyaset saye!linde rei&lik ettiliniz. tlegerli huklımet Bu . k 
Milletimizin takdirine bak kazanmı1tır • .) U 

••met lnönU 

Başvl."kil Doktor Refik Saydam tarafından çekilen telgrafın 
metni aşa· gıdadır : 

Rel•lcUmhurumuzun YUce K•tın• - Yalova 

Şimdi toplanan icra Vekilleri Hevel i BU\·Uk ve aziz Ş fi · · .. . . I 1 w w e er1nın gocıtcr· 
dıgı J'O ua ve ytıksck direktifleri dairesinde l:latı\\' davasının Tu k" . C 
h · t" 1 h' "h • r 1\ e Um· urıye ı c ıne nı ayet bularak yirmi enelik bir l\'-"rılıktan ~ · b • • . ., sonra yınc u-
yuk 1 Urk vatanına l<a\•uşmasım ıntaç eden mU:ı:akerelerin neti ı d" • • 
h 1 . ce en ığinı ve 
azır anan mukavelcnın ve nıerbutahnın yuk ek tasviplerine "kt" 
k"ld ı· ı ıran eden şe ı e •ransıı buvuk elçisi ilt> imznlandıg-ını sevinçle nrza b · 
k . . ~ enı memur etli 

Yu sek ıtımatlarına mashRr bulunmakla mubahi olan Bac k"l' · 1 · 

'

r '-"il . . . . . .,.vt- ı ınır; ve cra 
. cA1 . erı l le.) etı Azası tebrıklerını ve tazimlerini nrzederken bu,·uk T 

kıyenın ve Cumhuriyet rejiminin Buyuk Şeflerinin haha biç"( w k Ur· 
"<l • 1 d { . . ı aıez ev ve 
ı arcsı n tın a l aıma ıleriye ve daima h·ive videce1'ı"nd · 1 k 

.1 v cı b en emın o ara bir 
kere daha en kalbi bağlılıklarını unnrlar ve lutf en kabul unu · ı l 

rıca C<ıer er 
1 layatamın en mesut bir hatırası olarak vaptı~ım 1·u V"z"fed d ) • • o u . ı en o an du 
duğum şeref ve huzura nihayet yoktur Buyuk Şefim • ~ y• 

nameyi bu ~ürsüden okuyarak 

yüksek tasvibinize arzetmiş oldutum 

zaman Türkiye ile Fransa arasında 
aynı esasda anlaşmaların derdeıt 

müzakere oldu~unu söylemiştim. 
Bugün huzurunuza Türkiye ile 

Fransa arasında müzakeresi itmam 

edilmiş beyanname metnini getiri

yor ve sulh davasına yeni bir dü -

ğüm ilave eden bu teşriki mesai 

senedini millet vekillerinin yüksek 

tasvibiğe arzediyorum. (Alkışlar) 
Türkiye - Fransa beyaanamesi 

lngiltere hükumetiyle kararlaştırmış 
ve tatbik mevlciine koymuş olduğu
muz beyanname metninin harfi har· 

fine aynıdar. (Bravo seslefi) Büyük 

bir dava utrunda ginşilr-n müteka· 
bil taahhütlerin iki devlet ve millet 
ara11nda tam bir•itimat havası için- , 
de aktedilmeai ve bunun için de ara
da maziden müdevver bea projele· 
rin halledilmiı orma• hem bize ve 
hem Frann hülcQmetine daha mu· 
vafılc göründütü içindir ki bu be· 
yannameyi, eaasları ta mayıs ayın· 

danberi mukarrer olmaama ratmen 

Bafvekll Dr. Refik Saydam 

şimdi yüksek tasvibinize arzedebili
yorum. 

Menfaatlarımızı~ hislerimizle mü 

teradif olarak bir çJk noktalarda 

birleşdigi, Fransızlarfe arbk en kuv 

vetli rabitalar bizi birbirimize bağ
lamış oluyor. (Alkışlar) Akdenizin 

iki ucunda ayni. sulh tayesinin sa 

mimi hadimleri olan Türkiye ve Fran 

sa uzun bir kara hududunun bize bat 

ladıtı arazideki vaziyet itibarile de 

hirbirine yalcın, birbirinin kuvvetin

den kuvvetlenen iki millet gibi yan 

yana büyük davada yer almakdadır 
lar. (Alkışlar) Türk r.ıilletinin idea· 

list vaziyetlerden Türk ordusunun 

kahramanlık destanlara (Alkışlar bra 
vo aealeri) ayni idealimizin büyüle 
kuvvetle ve büyük kahramanhkla ha 
dimi olan Franaız milletinin vaziyetJe 
ri yamnde, muhtcmeJ taarruzu 
def etmek tayeaile birbirini ilcmal 
eden ilci umi metanet sütunu hal" 
de dilcilmiı bulunmaktadır. ın 

!~~kiyenin Fransa ile blrleı· 
meıı unya sulhunun ndinedir ve 

- Gerisi ile inci sahifede _ 

ouzel lskenderundau bir görünUf 

HA y AT BAHALILIGI 
iLE MÜCADELE 

Adana ttearet miidiirliiğii bu 
mevzu ile meşgul olacak 

TICARE.T VEKALET• ESASLI TEDBiRLER ALDI 

Aldıgımız malumata göre, mem· 1 
lekctte hayat bahalıliğı ile_ devamlı / 
bir mücadele açılacaktır. Tıc~re~ v_e· 
kaleti vilayetlerde bu mevzu ıle ış_t•: 
gale 'mıntıka (ticaret müdürlüklerını 

çin t>ahalılıkla mü~adele tedbirlerini 
bir an evvel tesbıt ederek bu hn
susta süratle tatbikata geçilmesini 
kendisine ve vekalete başlıca bir 
vazife telakki ettiğini alAkadarlara 
bildirmiştir. 

memur etmiş bulunuyor. .. . . 
Mıntıka 'ticaret müdürluklerının, 

bundan böyle baş vazifesi "haynt 

b . M dele olacaktır. 
ahalılığı ıle muca . ••. Is-

Ayrıca öğrendiğımır.c göre, . 
M 1 d Bav Larense viçreli prof esc.ır er en J M h 

ı ·ı· mutc nssıs-ve sonra gelen ngı ız . · 
h memlcketımız-

larından Bay Ben ana t tkiklere 
de tetkikler yapmış ve ~~. e Ticaret 
dair raporlarını vcrmış ır .. kafi gör. 
vekaleti bu raporları gayrı . 

mühim bır me· 
müştür, Başlı başına b h !ılığı ile 
sele teşkil eden "hayat 3 a . 

.. d 1 evzuunun esaslı bır su · muca e e., m 1 t r 
- · e varı mış ı · 

rette tetkiki netıcesın C · Er-
k.1. . Bay ezmı Ticaret ve ı ımız 

Bu maksadlarla, vekaletin 
konjüktür bürosa ile ahenkli bir 
surette yeni bir büro kurulması 
kararlaştırılmıştır. 

Bu büro evveıa:hayat :bahalılığı· 
nı ilmi bir şekilde önlemek için 
iptidai, iş, fiat seviyelerini ve teşe~
küllerini tesbit ve muntazaman takıp 
edecektir. 

Mıntıka ticaret müdür?üklcri de 
mesnisi ile bu büroya yardım ede
cek ve ayni mevzu üzerinde esaslı 
şekilde çalışacaklardır. bu suretle 
peyderpey rasyonel tedbirler alına· 

caktır. 

TiYENÇiN GERGiNLiGi 
GiTTiKÇE : ARTIYOR 

bahanesiyle 2 lngılizi Japonlar arama . 
çırılçıplak soyup teşhır ettiler 

JAPONY A'Y A PROTESTOLAR 
R dyo ) - Royter 

Londra:. :3 ( 8 ettiğine göre, 
aı"ansının ıstıhbar b" de-'"işik-. ·yette ır ı> 
Tiyen Çindekı ~l8d7•1 yer yer hadise
lik mevcut değı ır. 

ler devamd_adır. Çin nıınt:tkasında iki 
Dün Tıyen oyulaıak her taraf 

Jngiliz çınlçıplak ~ tte yanm saat 
bu vaz.ıye 

aranmış ve h" edilmiştir. Bu va-
kadar halka theşldıre sinirlenen lngiliz 
. tt n fena a 

zıye e . . 1. d k' pasaportunu Ja-
1 d b. ısı c ın e ı 
er en ır x. a sokmuştur. ln-

pon inzibatının a,.ıın . k' h k t" 
1 x.ıı bu çır ın are e ı 

giliz konsolos Ur . . 

J h "cı'yesi nezdınde şıddetle apon arı 

protesto etmiştir. 
Diğ-er taraftan lngiliz makamları 

lngiliz vatandaşlannın limandan çık
maları hakkındaki Japon tekli[ini red 
etmiıtir. Japonlara verilen cevapta. 

onlann burada kalmakta haklı olduk
ları bildirilmiştir. 

Buradaki lngiliz siyasi mahafili 
Tiyen Çin hadiselerinin daha ileri bir 
safha arzettiği takdirde lngiltcrenin 
muknbclci bimisilde bulunmasının bir 
zaruret olduğu mütaleasındadır. 

lngiliz Başvekili Bay Çemberlayn
de avfım kamarasında. bu mevzu tc· 
rafında birçok mebusların suallerine 
cevaplar vermiştir. 

Başvekil bu beyanatı arasında 
şimdilik münakalatın iyi kötü devam 
etmekte olduğunu ve hadiselerin mev
zii şekilde halline başvurulduğunu 
eğer münakalat inkitaa ufnyacak o
lhrsa yeni tedbirler alınacatını söy· 
!emiştir., 

-Gerisi ikınci aabiiede -
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POLiTiK 

Avrupa camiası 
İçinde Türkiye~~ 

9Fürk rönesansı tarihte bii 
U milletler için bir örnek 0 1arak 

- Birinci sahifeden artan -

her türlü hasis menfaattan ari ola
rak hu sulhun muhafazasına yardım 

edeceklerdir. (Alkışlar bravo ses 
!eri) 

Aziz arkadaşlarım; 

Sıze şimdi Tlirkiye - Fransa 
nıüşteı ek be) annamesini aynen o
kuyacak ve bu fırsattan istıfade 

ederek beya"namenin ihtiva ettiği 
maddeleri hakiki mana ve mefhum-
'"''"' hülaseten tasrih edeceğım. 
Bugün Paı iste Fransa hariciye na
zırı ile büyük elçimiz tarafından 

imza edilecek olan (Dün 18,30 da 
imza erlildi) beyannamP. şudur: 

1 - Türkiye ve Fransa hiiku
metleri birbirlerile sıkı bir istişarede 
bulunmuşlardır. Aralararıııda cere 
}'an eden ve halen devam etmekte 
bulunan müzakereler görüşlerindeki 

mutad birliği tebarüz ettirmiştir. 

2- İki devletin kendi milli em. 
niyetleri nefine olarak karşılıklı ta
ahhütleri tazammun rdecek uzun 
miidd~tle nihai bir anlaşma akdet 

1 
mel"'rı takarrür etıniştir. 

3- Bu nihai :ınlaşmanm akdine 
iotizaıen Türkiye ve Fransa hü· 
kumetleri vukubulacak bir tecavüz 1 
h~reketinin Akdeniz mıntakasında 1 

hır harbe saik "ılması halinde yek- \ 
digerile bi fiil İş birliği ycıpmağa ve 1 

yed iktidarlarında bulunan bütün 1 

yardım ve muzahereti birbirlerine l 
gösteımesre hazır bulunduklarını be· 
y<ın ederler . 

4- Gerı'k beyanat ve gerek 
derpiş edilen anlaşma hic bir mem· 
leket aleyhine müteveccih değildir. 
Ancak lüzumu tahakkuk ettisri tak
dirde Türkiye ve Fransaya . karşı· 
lıklı bir yardım ve muzaheret te 
minine matuftur. 

5- Nihai anlaşmanın ikmalin 
den evvel karşılıklı taahhütlerin mev 
kii file geçmrosini ic::ıhettirecek şart · 

l :nın daha sarih bir surf"ttP tayini 
<le dahil olmak Üzere bazı mesele
lerin daha derin hir tetkika ihtiyaç 
gösterdi2i her iki hükumetçe kabul 
edilmektedir . Bu tetkik halen de· 
vam dmektP.dir. 

6- iki hükumet Balkanlarda 
(>ffinİyetin teesc;üsünü temin etmek 
lüzumunu dahi tasdik ederler ve 
h11 gayeyi en seri bir surette istih
sal için mÜş<\ve re halindedirler. 

si feyizlerinden bütün sahildarlarm 
ayni vechile istifade etmelerini ide 
al bildiğimiz Ak deniz haHasında 
taarruzJa doğabilecek ihtilatat için 
iki memleketi birbiı ~ne tam ve şa
mil bir şekilde yardım taahhütlerini 
ihtiva etmektedir. Demek oluyor ki 
arkadaşlar, Akdenizde doğabilecek 
tehlikeler ve orada kopması melhuz 
fırtınalar Türkiye ile fııgiltere}'e ol 
duğu gibi ingilterenin rnülttfıki 0 • 

1 

lan Türkiye i!e Fransayı da bir cep. 1 

hede yanyana göreceklerdir. (Al· 
kışlar ve bravo sesleri) 

Hayati oıenfaatl;ırımızın ve em
niyetimizin en mühim cenahı olan 
Ak deniz havzasında üç milletin 
teşriki mesaisi, sulhu arayan bir i 
dealizmin sulhu bulmasına matuf 
kuvvetli gayretlerinden başka bir 

şey değildir. 
4 Üncü maddede Tiirkiye-F. 

ransa asistaıısının hakikı manasını 
tebarüz ettiren bir mefhum görü· 

yoruz. 
Evet arkadaşlar bu beyanname 

Türk kuşu 
filomuz 

Havanır. müsait olmama
sından dün Kayseri}ie 

uçmadı 

Şehrimizde bulunan Türk kuşu 
filosunun dün Kayseriye uçacağını 

yazmıştık dün havanın müsait olma 
dığı hakkında alınan raporlar üzeri· 
ne filomuz hareketini tehir etmişrir. 
Hava filomuz. bugün alınacak rapo 
ra göre, hılreket edecektir. 

si vaziyetlerini alakadar ediyor. 
Yedinci madde bir gaye etrafın· 

da birleşen memlelıe:etlerimizin sulh 
mıntıkasını tesbit etmekte serbest 
olacaklarını köstermektedir ki buda 
akdetmiş olduğumuz asistanin han. 
yüksek iCleale milst.enit olduğunu bir 
kere caha isbat eder. 

Muhterem arkadaşlarım. 
ile giriştiğimiz taahhütler yarinki 
muabedelerin istihdaf edeceği taah· 
bütler gibi yalnız b.izim emniyeti
mizi korumağa matuftur. Ve biç 
bir devletin al~yh;ne matuf bir 
mana bunlarda mündem;ç değil

dir. 

1

. Siyasetimizin bütün inkişafları mil 
letln hakiki menfaatlarını dikkatle 

1 

aramakta memleketin emniyetini ta
yakkuzla koıumakda mündemiç olan 
Türkiye cumhuriyeti hükumeti millet 
vekillerinin yüksek direktifleri ve taş· 
vikkar tasvibleriyle kendine vermiş 

Beşinci maddenin mevzuubahis oldugunuz vaziyeti ifaye çalışmkta 
ettiği temaslar biraz evvel aızetmiş: dır. alkışlar bu vazifenin bir ~eserini 
Oldu~um gibi Faalliyetle devam et· daha yüksek huzurunuza getirdim 
mekte ve bunlar Türkiye - lngilte· Türkiye Fransa müşterek beyanna · 
re anlaşma~ının mesnetlerini hazırla- mesi hakkında açık reylerinizi kul 
dığı gibi Türkiye- Fransa nihai mu· !anmanızı rica ederim baş vekilin 
ahedPsİnide aynı ruh ve mana dahı·- b 1 ·ı 1 ravo ses erı e sürek(i alkışlar ara· 
!inde temellerini atmak tadır beyan- sında karşılanan bu beyanatinı müte 
namenin altıncı maddesi Türkive em. akip bir çok hatipler söz almışlar ve 1 

niyetinin yalmız akd~nizden gelebile· bu müzakere sonunda açık reye mu 
cek tehlikelere kar:ı değil bu emni· d'I k recaat e ı ere beyanat 343 reyle j 
yeti alakadar edecek 'Tlıntakaların ı mevcudun ittifakiyle tasvib olunmuş 
kaff esinde belirmesi muhtemel teh 

1

. tur. 1 
ditlere ve tehlikcrere karşı siyancti Ankara 23 (A. A.) Bugün B. M. 
istilzam etmektedir. Muhterem ar· Meclisi Şemseddin Gunaltaym başkanlı ' 
kadaşlar malumunuzdur ki, Türkiye .x. d b. h' · · .. k k 

1
. l>ın a .ır . ırı~ı mutea .ip i i celse ak· 

emniyetinin bir Cf'phesini kvvetfe tu deylemıştır. ılk celsenın açılışıni mü 
tan ve senelerdenberi feyizli seme teakip reis sözün hariciye vekiline 
relrriyle sulh davasına büyük hiz- ait oldu~unu bildirmiş ve haaiciye 
111etler etmio olan :balkan misakı vekili kürsüye gelerek şu beyadatta 
son görüşmelerimizden bir kAt daha bulunmuşdur. 
itimat ve kuvvet bularak Çıkmış Arkadaşlar gelecek haftanın cel 
ve bu giine kadar olduğu gibi selerinde büyük meclisin ken ı 
yarın içir.de esasll bir sulh unsuru di tasdik ve takdirine arzedilecek bir 
olarak vc:.zifc>sine dr.vametmek k ( 'h b anun ayı asmı ulacakdır bu ka- j 
::ızmi katisini göstermekte bulu- nun l::tyhası bir anlaşma bir protokol 
nmuşdir. Alkışlar Türkiye , Fran- bir zabit name iki lahika ve üç mek 
sa müşt~rek bP.yannamesinin a!tınci tupdan ibaret olacakdır bugün imza 

Bürücek kampı 

müClürünün bu 
nusustaki beyanatı 

KAMPI TANIMAK ÇARELERİ 

Bürücekte bir talebe ve öğret· 
men kampı açılacajını ve bu husus· 
ta hazırlıklar yapılmakta olduğu. 
nu müteaddit defalar yazmıştık. 
Kamptaki hazırlıklar nihayet bul· 
mak üzeredir. 

Bir muddet evvel kamp ma· 
hallinde tetkikat yapan Maarif mü 
öürü Bay ekrem Gürsel kendisini 
ziyaret eden bir arkadaşımıza 'şu 
beyanatta bulunmuştur : 

Adanın adı var. Bürücek en 
güzel sayfiye yerlerimizd~ndir. Bugün 
kü halile bile talebemizi emniyetle 
kampa çıkarabilirim. Gelecek yıllar 
için daha geniş tedbir alacağım. Bü 
tün Kültür ailesini Bürüceğe çıkar· 
mak benim için en büyük zevk o'a

caktır, Demişlerdiı: Hükümet dok
torumuz da. 

Bürüceği ilk defa gördüm. ken· 
dimi isviçrede zannettim. 

Bürücek burnumuzun dibinde 
dururken başka sayfiye aramağı 
manasız bulurum. Bu yaz vazifemden 
ayrılabileceğim tatil günlerimi Bürü
cekte geçirmek benim için unutul
maz. bir zevk olacakbr, Dürücekte 
yapılan bütün işleri gördüm. Bugün 
kü yapılan işler bile ;yaylanın sağlını 
~oruyacak bir haldedir. Demişlerdir, 
En selihiyetli ağtzlardan çıkan bu 
sözler T orosların incisi Bürüceği· 

mizin kiymetini bir kat daha art
tırmaktadır. Bürüceğe yabancı il
lerden de rağbet temini için tedbir 
alınacağı haber ahnmıştır. Kamp 
dolayısile ·Ankaradan Kızılay ve 
kültür erkanından • bazılarının gel 
meleri muhtemeldir. Rağbet temini 
için bunun da tesiri olacağı muhak 
kaktır, 

Maarif !şurastna gidecek 
murahhaslara davetiye 

gönderildi 

Maarif şurası 17 Temmuzda 
Ankarada toplanacaktır. maarif ve 
kaleti şuraya iştirak edecek vilayet 
delegeleri için vilayetlere davetiye 
göndermiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gökyüzü kısmen 

bulutlu, hava rüzkarlı geçmiştir. En 
çok sıcak gölgede 28,7 derece idi. 

Köy para biriktirme hak
kında bir tamim 

1 

Bazı köylerde yapılan müşterek I 
para işlerinde yolsuzluk görüldüğün 
den v• köyler arasında müşterek 

yapılması zaruri işlerin köy kanunu 
nun 47 - 48 inci maddeleri hüküm. 
leri üzerine yapılması hakkında da
hiliye vekaleti vilayete mühim bir 
tamim yollamıştır. 

YENi NEŞRiYAT 

Çocuk mecmuası 

Çocuk mrcmuasının 143 üncü 
sayısı çıkmıştır. Bu sayıda çocukla 
rırnız için istif;adeli yazılar ve güzel 
resimler vardır. Tavsiye ederiz. 

lTiy~n~in . gerginli; 1 

- Bırıucı sahıfeden artan - ! 

. Vaşington: 23 (Radyo) - Ame· 
rıka hariciye nazırı Bay Hul, Voşov· 
un zabbndan evvel bahri makamatın 

b~ teşebbüsü hükumete bildirdiğini, 
!•.yen Çinde iaşe meselesinin şimdilik 
ıyı olduğunu söylemiştir. 

Tictsin: 23 a.a. Japonlar tarafın
dan kontrol edilmekte olan mıntakada 
öğleden sonra lngilizler aleyhinde 
m~azzam bir miting aktedileceğine 
daır olan haberler üzerine fevkalade 
ihtiyat tedbirleri alınmıştır. Tahrikat· 
çıların halkı imtiyazlı mıntaka üzerine 
yürümeğe teşvik etmelerinden endişe 

edilmektedir. 

ı 
~ . 
1 

1 

Ablokayı İngiliz makamatı tanı
mam~kta~ır.. Scout ve thanet torpico 
muhrıplerı tıcaret gemilerinin serbestce 
s.erer icra etmelerini temin maksadile 1 

lımanda kalmışlardır. Amerika'nın Pil
lsbury, pope torpido muhripleri de 
Swatov önünde bulunmaktadır. As· 
heville adındaki Amerikan ganbotu 
Koulangsu'ya gitmiştir. Ancak Swa· 
tow'da her hangi bir hadise zuhuru 
takdirinde bütün süratiyle bu limana 
dönmek emrini almıştır. 

Swatow'daki 70 lngiliz kadın ve 
çocuğu Hongkong'a gelmişlerdir. 

Swatow'da da sükün hüküm sür
mektedir. 

lacakbr. Bir askeri ve medet 
cesaret. çetin azim. çok daha kıı~ 
vetli hasımlara karşı yılmaz müdal 
örneği. 

Kemalist reaksiyonu beklenme 
olduğu kadar yıldırım gibi h3dİ5 
olmuştur. Türk milleti Sultan Han1 
din düşmüş olduğu derkeden mubj 
keme ediliyordu. Fakat canlılığınd9! 
hiç bir şı-~ kaybetmemiş olduğu 'i 

bir fesat devresinin ona erkekçe \ 
sılarını hiç bir suretle ihlal 'etmedi 
farkedildi. 

Yeni Türkiye" için diğerleri ar' 
smda vahim bir mesele ortada duııl 
yordu. Türkiye Anadolu yaylasına 

çekilmiş münhasıran asyalı bir de~" 
let mi olacakti. yoksa Avrupa siya· 
setinde rol oynamakta, sultanJığıP 
İstanbulu alışından beri takip ediJnı rı 
olan siyasetten tabii bambaşka biri 
rol oynamakta devam mı edecekti e 

Hiç şüphesiz yeni Türkiyeoiıı:> 
yönelişinde kati rolü oyrııvan selıeP ı • s 
letden biri istanbul olmuştur. Boğ3'-
ları elinde tutmakla, 'çoğrafya bakı 
ından avrupalı :kalmıya mecburdll· 
Eşsiz b:r siyasi meharet f göstermiş. 
olan Türk devlet adamları,, memlrk 

tlerinin bir akdeniz ve Balkan meııt 
leketi olduğunu ve böyle kalması 1 

icap ettiğini anladılar. Asya tarafın' 
dan hiç bir tehlike mevcut ,.degilJi. 
Buna mvkab\I, Avrupa cihetinden 
tehlike vardı. 

Diğer balkan devletleriyle, bil· 
hasse Karadenizin sırtında ve Ak· 
deniz mahrecinde aynı derecede 01e~ 
faati olan Romanya 'le yaptığı tedll 
füi anlaşma bu itibarla pek. tabiidi. 
Müşterek tehlikelere karşı müdaf aıt 
için aynı zarurutle ortaya çıkan FrııO 
sa ve lngiltere ile ittifak bunu takip 
etti. Türkiye, faal bir surette AyruP~ 
siyasetine dahil olduktan sonra, git~ 
de birinci sınıf bir devlet olarak kc~ 
dini kabul ettirmektedir, 

Türk milletinin doğruluk ve dü· 
rüstlük seciyesini bilenler için, entef 
nasyonal topluluğa onun getirdiği 
yardım bir istikı ar ve itimat unsuru 
olarak tezahür eder. 

L. lndepcndare Rounıa//ıe 

B0GUNK0 PROGRAM 

7 Mukarrerdir ki yukarrda zik· 
r1•dilmiş olan hükümler iki hükii· 
metin her hangi birinin sulhun tak
viyesindeki umumi menfaat iktiza
sından olarak diger hükumetlerle 
anlaşmalar akdetmesine mani de· 

ğildir . 

maddesioteki hüküm bittabi Balkan edilmiş olan bütün bıı vesikalar Ha 
1 

! misakinin akitlerine verdiRi hukuk tay topraklarının Türk topraklarına ~~.--~~ ....... ....-_,=""" ........ -- ..,, ,..,~...,z Paris: 23 a.a. - Tientsin hak-
i ve vezaifi hiçbir vechile ihlal edecek kavuştugu günü gösteren senetlerd'ır ' d kında Epoque gazetesi diyor ki : 
' m h' t~ d · ·ıd· se e verilen temenni takrirlcrile en. Al l ı I a 

1 
ye .e •lı "· Harici ye vekilimizin bravo sesleri manya ve ta ya Japonyayı Av· 
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ı Balkan misakı Türkiye ingilter. ve şiddetli ve sürekli alkışlarla kar· cümene verilmiş olan ve buna na· rupada derpiş ettikleri harekete iştirak 13.30 Program 
Türkiye Fransa an 1aşma1 arı ile teda zara n tadil edilerek meclis heyeti ettirmek için Çiode hadiseler çıkar. şıJanan bu beyanatından sonra lUZ· • mak hususund t "k · ) 13 35 r·· k .. ·x.· 1 

1 

hül göstermeksizin bütün istiklôlini umumıyesioo arzedileo maddeleri a azyı etmış erdir. · ur mu"•' - · · · · · 

h f 

nameye geçilerek devlet denizyol· 1 ve kanunun·. dokuzuncu muvakkat Çok daha mahir sanılan Japonlar ma- - Acem aşiran peşrevi. 2 - Dcd

0 

t 
mu a aza etmekte ve ayrı bir sulh tt "f k d A · ları ile devlet limanları idarelerinin a eessu en ilerine verilen talimata - cem aşıran beste - yar meş:ı· Aziz arkadaşlar : 

amili halinde mevkini tutmaktadır 
1939 

l b • k 1 maddesine kadar olan kısmım tas· fazlasiyle riayet etmişler ve Anlen'ka· mı hatıra. 3 - Nıkoğos - ,Aceıl] 
>eyanoamedeki bu madde herkesin . k vıp ~y emış ve irinci celseye ni- lılan da kuşkulandırmışlardır. Bu su- kürdi şarkı sevdi göyniiıtl 
l 

yı ı on irer aylı büdcelerine · ı · b aıt anun layihaları müzakere ve ! h J •· anlamış olacağı vechjle Türkiye ile k . •yet vermiştir. r~t e demokrasilerin Uzak Şarktaki ey melek sima seni. 4 - S. ı<aı n• • 

Birinci maddesinde iki mem le
k et arasınd aki görüş birliği ve mu 
talaa edilen siyasi vaziyetin ayni 
şekİlde muhakeme ifade etmekle 
Tiirkiye ve Fransa son zamanların 
hadisatını sulhu tehlikeye düşüren 
ve kendi emniyetlerine müteveccih 
ink i~aftar gösteren manzarası ay.ni 
sulh severlik mefkfiresi ve eyi ko
runma vazife5.ile muhakeme ettik· 
!erini göstermektedirler. İkinci mad 

F ra nsanın Ti' ı ki ye ile İn gi l tere oin a bul edi im İşli r. Mü le akibeo dev. ı ikinci celse açıldığı zaman baş haklarının müdafaasına Amerikalıları - Baya ti şarkı - Her sin cd c b" 
let memurları maaşatının tevhit ve ı k·ı d kt R f'k S d karıştırmışlardır. Vaziyetı·n bu şeklı' gam. 5 - ...... - Halk tt··11kı

1

• 
arasında olduv 'b' L ' k't ·ı .. ve ı o or e ı ny am kürsüye · gu gı 

1 
uu 3 1 1 e go teadu"lu" hakkındakı· kanunun mu"za· alını l a d d 1 ·· Y" -kd 1 el 1 k F 

·ı k Ş om sın an o ayı Berlin ve su - uru e yay asın a. 6 - . · 

ze-tilen emnı'yet d' ı · · b ge ere ransa ı e va i anlaşmaya R 1 en ışe enoı ve usu keresine devam edilerek geç•n cel omanın memnun oldukuou hi; zan· .•.• - Hüzzam lüı kü - Ak~'~ 
'r-------~~~-~---.... -- dai~ beyanatta bulunmuştur. netmiyoruz. oldu yine basdı karalar. 7- .... · 

,.-ı----:---::------------------·-i.;;.. ____ ~--------- - Hüzzam saz semaisi. 

de beyannamenin istihdaf ettiği bu· 
suslarda geçici bir teşriki mesai 
ile değil hakiki bir heddin uzun 
vadeli bir birleşm .. dc mündemiç ol 
dıı~ıınu kabul ve tesbit eden ve J 

kati muahedeyi yakın bir atide akıd 
kararını gösteren bir hüküm ifade 1 

ediyor. Bu münasebetle arzetmek 
isterim ki Türkiye - Ingiltere ara 
sında olduğu gibi Türkiye ile F ran
sa arasında da kati ve· nihai anlaş 
manın sürdtle inkişaf etmekte, ve
sikaların tanzim ve ikmali kuvvei 
karibeye gelmiş bulunmaktadır. 

Beyanr.am:!nin 3 urıcü madde 

l I
ŞUNDAN' Dünyanın en büyük E b u·. y u· . k f , 14.00 Memleket saat ayaı ı, ni·•l

1

~ 
BUNDAN faresinin Pariste ol n a. re Birçok kimselerden. bilhassa 1 ve meteoroloji haberleri. duğu anlaşılmıştır. Doğrusu enlere- kilise kapılarında muhtelif yalvar· 14.10 - 15.30 ıv.üzik (Dans "'". 

san bir rekor .. Amerikalıların hunu - Bu dünyanın en iri faresi· miş, bu gibi hayvanların ne kadar malarla para alınmasını bilen bu zi!!;i - Pi.) oÖsıl kaçırmış olduklarına şaşılır. dir .. Seogalde yaşar; yerliler bu hay çok alursa tecrübelerin 0 kadar ko· dilenci g•çenlerde otobüse binmiş, 
18

·

30 

Program Dünyanın en iri faresi heoiiz pas tör vana Kooçulu derler. lay yapılabileceğini sonra vebanın fakat herkesi taciz eder vaziyette 

18

·

35 

Müzik (Melodiler - p.I) 

t

.t.. .. t' ·ı · 1 C · t S b k b kokması gu''ru'"ltu··ye sebebı·yet vermı'ş 18
·
45 

Müzik (Küçük Orkcstı.ı -
eos ı usunc gc ırı mış o an rıce o er esi yaşadığı zaman çok na ili u onu hayvanın yakından tet Şef, Nedp Aşkın) ı _ Fraoz leh•' 
mi O .nbranis ismindedi•. Bir tavşan büyük hasara sebebiyet veren bu kik etmenin de ayrıca faydası oldu· tir. Münakaşa uzayınca Taraku<o Eva operetındeo Vals 2 _ f.,

11

.ue· 
kadar büyüktür. hayvan atrıca bir hususiyet göste. ğuou iliive etmiştir. hiddetlenerek birisinin de elini ısır. rich Kalman - Çardaş prensesi opc· 

Pastör enstitüsü doktorlarından rir. Yuvasındaki yiyeceklerin yanma 300 bin Franlık dllancl mıştır. işte ııolis müdahale etmiş vıİ retınden polpuri. 
Mo,is Mathis bu nadide hayvan ile dalma kaya tuzundan küçük küme Pariste yakalanan bir dilenci, dilenci karakola götürülmüş. Üze lı) l9.15 Türk müziği (ince s"" [.ıs· 
iftihar etmektedir : cikler yapar. hakiki fakiri bulmanın imkilnsızlığına ri arandığı zaman boyun kısmında 20.00 Memleket saat ayarı. ı•İ""' 

- Bakmıyıo lıeniiz çok genç Bu tuzu nerede buluyor, Bu su güzel bir misal teşkil etmektedir. kôğıt parçalarına sarılı bir paket ve meteoroloji haberleri. 

tir .. Daha çok büyüyecek, şişmanla ale hiç kimse cevap veremez.. Tarakuvo ismindeki bu dilenci bulunmuş ve bu pakette dilencinin 20.10 Neşeli plaklar - R· 
yacak denekte sonra hayv•o hak kör olduğunu ileri sürerek dilenmek şimdiye kadar biriktirmiş olduğu 20.15 Türk mi'"i~i 1 

_ Hü'""" 
Doktor Mor is bu kocaman fare t h k f 30(> 000 f k k 

0 

ı kında şu izahatı vermektedir: k t: ve er es tara ından da tanın · ran ağıt lira olarak peşrevi. '1 - Mahmut Cclalcttin P 
nin ya ında evlendirileceğini söyle kt · d" H ı ov· ------.....,_,. ____ _...________ ma a ı ı. ~eydana çıkarılmıştır. şa - üzzam şarkı - Dcgildı ' ı. le. 3 - Himen şen - Hu ;-zarıı ..,ar 

1 

- Sul..unla gtçer ömrum. 4 - · ' ' 



Son Fransız - lngiliz formülüne 
runef 
~.idi5' 
Haıd 

Moskova dün cevap verdi 

;.~~Fransız ve Ingiliz delegeleri 
~:" hükumetlerinden 
ned 

cevap 
bu hususta 
bekliyor 

Müzakereler derin bir ketumiyet içinde devam 
ediyor ; . siyasi mahfiller malumat sahibi değil 

et/· 
iya· 

Moskova : 23 ( Radyo ) - Sov-
l~ğ" et - f ngiliz müzakerelerinde , İn· 
ılaı4ııterevi temsil etmekte olan Delege 

Londrn : '23 ·a.a.· Sovyetlerin dün 
kü cevabından sonra Moskova müza· ı 
kcreleri hakkında tefsirlerde bulunan 

Amerika'nın 
bitaraf lığı ! 

BAY RUZVEL TIN TEKLİFiNi 
MECLİS T ASVIP ETTi 

------. ----

1 

Amerlk•nın bltllralhk k•· ı 
nununu tadll eden elylh• 

önUmUzdekl h•ft• içinde 
bir karara ballanacak 1 ----- * _____ _, 

V nşington : 2B ( Rad_yo ) - A
nıarikn Rcioıicumhuru Bay Ruzvelt 
pnrlnmentonun tatilinden evvel, Ame· 
riknmn bitaraflık kanununu tadil eden 
la.} ihnnın mUzakere edilmesini •e bir ' 
karar nlınnınsını isfemi~ti. Meclis hu 
talebi tn<>vİp etmiştir . 

Siyasi Amerikan mahafilindcn 
nhıınn mnllımnta göre. bitnrnflik ka
nununun ıııllznkcrclerine karar veren 
parlamento bu işe Pazar•csi gUnU 
bnşlnyacnkbr. V c iki gUn içinde de 
tadil lfi_yihn ı Uzc'rindc bir knrnr ver
miş bulunacaktır . 

Asri sinemada 
Bu gün gündüz Bu Akşam 

2,30 da 20,45 de 
iki büyük filmle süslenen zengin haf ta 1 •• 

1- Seyrine doyamıyacağmıı, Nağmesine gönül bağlıyacatınız 
Aşk , Müzik :; ah eseri 

iŞTE : 

( Saray ~ons~ri ) 
OYNA y AN : Beyaz perdenın Sarı~ın Eşsız Bülbülü 

( Martha Eggert ) 
2- Jopon adalarında g~çe? bir ~şk macer~sı, Korku , Kıyamet, 

Aşk, Müzık, Olum mahşerı 1.. 

( Kanlı inciler ) 
Yıldızı : - Georg Houtson 

Yaz tarifesi 
Balkon 25 kuruş Öğretmen ve Talebelere 20 kuruş 
Duhuliye 15 " " " " 25010 kuruştur • 

Telefon Asri 

1 

birlay Strang dün saat 17 de Sovvet
kti tr Harici} e Halk Komiscrı Bay Ma
l iıı tof tarafından kabul edilmiştir. Ya
en lln saat kadar süren bu müJakat 

" Times,, gazetesiuin diplomatik mu· 
hdbiri şöyle yazıyor : 

Görünüşe göre Molotof, gediği 

tıkamak için hiçbir şahsi teşebbüste 

bulunmamış fakat bir köprü bulmak 
işini lngilzlcrle Fransıılara bırakmıştır. 
ihtilafların Baltık devletleri meselesi 

Suriyede 
devam 

b h 10773 u ran 1-----....:.;;~-------~--
ediyor 

be~nasında Bay Molotof. son Jngiliz
oğ ransız formülüne ait Sovyet ce\ a
akı nı lngiliz Delegesine tevdi etmiştir. 
rdıJ. Gerek Bay Strang ve gerekse 
mİŞ 'ransız Büyük Elçisi bu ccvilbın 
Irk etnini derhal hükumt>tlerine bildir-

şlerdir. Büyük Elçiler bu hususta 
ef11 "kümeı.lerinden cevap beklemektc
ası ~rler. 
fın Verilen Sovyet cevabı hakkmda 
idi· yasi mahfi Jer ademi malumat be· 
eıı an etmektedirler . 

Son İngiliz tekliflerinin müzakere
lerin başlangıcında Sovyet hükume-
tinin telkin ettiği bütün hususları ihti 
va ettiği malumdur. 

Au teklifler Ballık de\'letleri hak
kında ileri surülen talepler istikametin I 
de bir teraHiye işaret etmektedir. I 
Gerçi iki taraf arasındaki yaklaş· I 
ma hafifdir. Fakat bu yaklaşma müş· ı 
terek cebhe isıihmetinde yapılmakta ı 

dır. Daily henld gazetesinin diploma 1 
tik muhabiri diyorki : 

KIYMETLI MISAFiRIMIZ MISIR HARiCiYE NAZiRi 

Abdülfettah Yahya 
DÜN MUDNYA VE BURSAYI ZiYARET ETTiLER 

Dost Mısır hariciye nazırına 
halk büyük tezahurat yapdı 

lstanbul : 2j (Telefonla) - Kıy
ü· netli misafırimiz Mısır hariciye nazırı 
tet kselans Abdülfettah Yaya. bu sabah 

"ği at sekizde Sus vapurivle Mudanya 
gitmışler ve oradan Bursaya gelmiş 

tdir. Gelen haberlere göre, kıymeti 
' afirimize gerek Mudanyada ve ge 
kse Bursada halk büyük .tezahürat 
apmıştır. Kı} metli misafirimiz bu a 
rn Bursadan lstanbula a\ det edecek 

, .. ; L M A N y A

c 

OVYETLERE 
750,000,000 Marklık 

'REDİ AÇıYOR 
Umanyadan Mo;:;kovaya 
gönderilen bir heyet 

Berlin : 23 (Rad} o) - Alman) a, 
vyeı Rusyaya Lır ıicaret heyeti 
ndcrmiştir. Bu he}et Sov}et Rus-
ya yedı yüz elli milyon marklık bir 
ı-di teki f edecektir. Heyet Mosko
ıle müzakere yaparak mübadele 
lıfierınde bulunac. klır. 

· · -;- ~üzzdm Türkü - Ata bine•n gcıdı. 
2?·30 Türk ınii2iği (Erkek küme 

yetı) idare eden: Mesut Cemil 1-
. · · · .- Bcsteningar pc~revi 2-

l;ı . b 'li • 
şım ey - Beste nigiir şarkı _ 

<ıçma mecburundan. 3 _ M. izzet 
Bestenig;ır şarkı - Gayndan bul-

z h."'>ellı. 4 - v· 1 

k • · · .•. - ıyo a 
ta sım. 5 - ı em'ı ı-ı· • ıcaz şar· 
;; Sorulma ın bnna ye'sım. 6 -
g~ldı. . . . . . - Bnhnrın uma-

0 lO Kon ı ma (O 1 ı~clt"rl) ış po ıtıka hn. 
21 05 Tem ıl 

Singapur konferansı 

Bu konferanstan büyük 
neticeler bekleniyor 

P. ris : 23 a. a. - Gazeteler, 
dün lngiliz ve Fransız. kara, drniz 
ve hava kuvvetleri zabitlerinden 
hir çoğunuıı iştirakile açılmış olan 
Singapur konferansı hak kında iti -
madla meşbu nıütalealar serdet. 
mektedirler. 

Petit Parisien gazetesini Lond
radaki muhabirinden : 

lngiliz-F ransız konferansı Sin
gapur'daki Tanglin kışlasında a· 
çılmıştır. lık celseden itibaren Uzak 
Şarktaki Fransız ve İngiliz sevkül 
c~yşlcrinin mesai birliğine ait umu· 
mi program hakkında mütabakat 
hasıl olmuş, bahri, berri ve havai 

' olmak üzrse üç komite ihdasına 
karar verilrniştir. Bu komitel~rden 
her biı i kendi ihtisas dairesine dahil 
olan mesclclerı müzakere edecek ve 
elde edeceği neticeler, ,konferansın 
sık sık aktedeceği celseler diğer 
iki komitenin elde etmiş oldukla
rı neticelere raptolunacaktır. 

22 0110 ~J ı)ftalık pastil kutuııu (Ec
bı dı cı 

2 .;ıO Muııl. (Od, ı u 1 

Müzakereleri son derece mektum 
tutulacak olan konferans , bilhassa 
Saravak ve Prune hava üsleri ve 
Borneonun lngiliz mıntakasında harp 
zuhuru halinde beıızin stokları vü· 

cude getirilmesi meselesile meşgul 
olacaktır . Konferansı n müzak re 
leri hakkında herhangi bir teblij'de 
neıredilmiyecelctir . 

1 Fıgaro . 
sel . gaz .. tcsı • en mühim me· 

üzerinde toplandığı söylenebilir. 1 
Dün Vhitehall'da büyük bir inki· 

sar:Jıavası esmekte idi. Fakat bundan 
üınidlerin kesilmesi lfü:ııngeldiği mana! 
sı çıkarılmamalıdır. 

D::ıily mail şöyle diyor. 

Tecavüze mukavemet hususunda 
prensip itibarile umumi bir anlaşma 

me\·cuddur. Fakat üç tarafın ayni de 
recede garüşlerini ifade edecek tam 
tabirler bulmak imkanı henüz hasıl o 
lmanıştır. 

Sovyet- Japon
1 

'dün 1 

1 
Tayyareleri 
.................... · 
Mançuko hudu d u n d a J 

............... ! ....... 

Çarpıştılar mı 
? I 
• 1 ....................... 

Londra : 25 a.a. - Reuter ,ajan/ 
sının Tok;o'd~n istihbarına göre, 1 
Mançu~o dakı Japon .o~dusu umumi l 
karargahının Lır teblığınde dün saat 
16 da 100 Sovyet tayyaresi buirnor 
gölü üzerinden mançuri hududunu 
geçtiği bildirilmektedır. 

Tebliğde jaı on tan·areierinin 
sovyet tayyarelerini durdurdugu :ve 
bunlardan Lir çoğunu düşürdürdüğü j 
ilave edili) or. 

Halep; 23 (Hususi muhabirimiz· 
den) - Şamdan veriliyor: 

Evvelki gün buraya gelen Fran· 
sı_~ yüce komiseri B. Gabriyel piö, 
dl!n akşam !Suriyeli ricalden bazı 
zevatı kabul etmiştir. Bunlar ara
sında eski Başvekillerden Ata E 
yubi, Hakkı 0Elazım, ıile Riyasc~
cumhur umumi katibi Necip Eımcn. 
azi, mülkiye müfettişi Behiç Hati 
vardır. Yüce komiser bunlarda~ 
sonra müstafi Başvekil Nasuhi B 
bariyi d~ kabul etmiştir. u 

Görüşmelerin kabine buhranının 
h~lli ça.~eleriJe Ceziredeki son ha· 
dıseler uzerine meydana gel• . '"n vazı· 
yet üzerinde cereyan ett·1,.·1 za 
d·ı· ~ nne · 

ı ıyor. 

Başvekil Nasuhi Bahari Y" 
k 

. . uce 
omıserın yanından çıktıktan son 

k d
. . ra 

en ısıne mülaki olan gazetecilerin 
konuşmalar hakkındaki suallcrıne 
ceyaben: 

- Henüz elde :edilmiş müsbet 
bir netice yoktur, yüce komiser te. 
m~c!arına devam etmektedir, de. 
mıştır. 

. Selahiyattar zevattan öğrendi· 
ğım~ göre Yüce komiser bilhassa 
Cczıre meseles! üzerinde durarak 
o mrnt.a~aya ait bazı şartların yeri· 
ne getırılmesinde israr ctmekt d" 
B 

e ır. 

u şartlar malum olduğu üzere C . . . e 
zır~nın muhtariyetine taalluk etmek. 
tedı~. ~a~af~h şu bir iki gün içinde 
~azıyetın ınkışaf edecegi ümit edi· 
lıyor. 

Ateşli Aşk Şarkıları Ve Yanık l:.azellerle süslü 

Ramone Novarro'nın 
EMSALSiZ TEMSiLi 

Tü ırkçe S6~0 lYı 

.--------------------. 
~ Şeyh Ahmet W 

BUyUk ve Harlkullde Şark Fllml 

Vazhk Sinemada 
Dün Akşamdan beri Gösterilmekte ve 

görülmemiş bir muvaffakiyet kazanmaktadır . 

Sıcakkanlı Bir Bedevi Şeyhinin Heye canlı ve lht" ı A k M 
ıras ı ş acerasını 

canlandıran Bu Müstesna Çöl filmi bila istisna Bütün halkımızın 
Büyük takdir ve teveccühlerini .kazanmaktadır 

Filmin .Muc;ik1 Klsmıoı idnre eden : 
'nrkı ve Gazelleri Okuycın : 

CEVDET KOZAN 
MUSTAFA ÇAtiLAR 

DİKKAT Kalabalıta meydan verilmemesi ıçın 
Biletlerinizi erken alduınız ... 

10786 

OO Son J ıns hh rl 
23 t tırıl ı, knnıbi)o 

~~ rn.,, lfıY• t) 
1 

(C b ınd) I' 1) 1 

enın aıyarn I 
bu ınuclc . mese cai olduğunu ve 
Fransız m~~ fUzak~rktaki İngiliz-! 
h a •ası ıç· h ~ b. 

~ """"'Yctı haız an ayalı ır 1 
Fransıı. garantisinirJ siyama teşmili mclcte oldukları cndiceleri d h s~lk 

Singapurdaki müşahitler, lngiliz 1 tovdaki vaziyet dolayısile his t· 

h "h · 1 h · · d 1 y 
8 

• 
1 

ususunun ı tıma arıcın e oma. günJen itibaren r: d 1 ,.,o Mu ı '>3 rıt YJrınıd pr ram 
"1 c,ı:; .. 

maktadar • bulundwıtunu yaz· ..,.n en ge en ha· 
dıgını rnutalcasındo1dırlar. Murahhas berlcrı ehemmiyeti~ tetkik etm . 
l•rın, Tıcntam , Kulangıu ve Sva· goatemıtkt d elen e ar • 

Acıderedeki içme Ma
den suyu açıldı 

Her gün Misis Acı dere istasyonuna 
gider gelir •• tren uç 

Her türlü yiyecek şeyler, bol ve ucuzdur. 
ı-10 10785 

Yeni çıJ<an kanun ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
' . 

Nizamnamesı 

2 
Kararname /l.'o: 10680 

• Dünden artan · 

t . · b" d'I '- Hava Müdafaa Genel Komutanlığına bildirilecek, 
ve ıpı tes ıt e ı ere" .. b·ı 1 · • • ı- J •• -ı 

8) Postaların maksada uygun iş iore ı mc erı 1 ıçın uıufmdu gorube.n 

d'ğ 1 
b ı ın mikdarı kurs komutan an tara ın an tea ıt 

ı er ma zeme ve un ar ·r d' 
d ·ı k H M"'d f Genel Komutanlığına tcklı e ılecek, e ı ere ava u a aa 

C) P 
. . 1 ~ lu olan esas malzeme cedveli askeri fabrikalar 

ostalar ıçın uzum . - H M.. f G J 
· 'h .. 1 d gelec~k teklıflere gore ava uca aa ene 

ve ıstı kam tabur arın an 1 ·• d ·ı k · 
K 

'd t tib ve ilgili makam ara gon erı ece tır. 
omutanlığınca yenı en er SON 

Kararname 
2 Neşri tarjhi : 2715/1939 

Kararname No: 11028 
h k t Kanununun 7 nci maddesi mucibince lktısad 

V k~47~ sayılı Ma ru a Devlet Şürasınca görülerek 101511939 tarih 
e aletınce hazırlanan k ve ile tevdi olunan ilişik (Mahrukat Kanununun 

ve bt 25/5140 sayılı tez er)e 'n mcr'iyete konulması icra Vekilleri Heyetin. 
tat "ki d · · amname nı ı ne aır nız . kabul olunmuştur. 
ce 181511939 tarihinde tasvıb ve 

J.8/511939 

Mahrukat Kanununun tatbikına 
• • 

daır nızamname 

_ M hrukat Kanununun tatbik edileceği lktısad Vekaleti-
. Ma~~e 1 I Vak.ileri Heyetinin kararı ile tesbit ve ilan edilen yerler• 

nın teklıfı ve cra e 1 b" ·· 1 d 
d 

. . . addesinde yazılı ına ve muessese er e yakılması 
e kanunun bırıncı m · b ı k 

b 
. 

1 
konan mahrukctt ıle un arı ya ma ğa mahsus vasıtalar 

mec urıyet a tına . h-k·· I . . 
hakk d 1 k muamele bu nızamnamc u um erınc tabıdir 

ın a yapı acı ~ . . • 
Madde 2 - Etibank, her sene Eylul ayı ıçınde aşağıdaki hususatı 

lktıaad Vekaletine bildirir: 
Madde 2 - Etibank, her sene Eyliil ayı içinde aşağıdaki hususall lk

tısad Vekaletine bildirir: 
A - ihtiyacı karşılayacak mahrukatın nevini, fiat ve temin ~Deri· 

ni . 

Var 

• 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

--------~ -----'--~--~--K l L O FIATJ 
CiNSi f.n çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
En az ı ----==--

Piyasa parlağı •---ı 36,i5 -
- Piyasa temizi - • ·----,..__ __ _ Koza ~ 

----------·-----ı---------· -~-------· 
Klevland 

Beyaz 
-:<5ıvah _ _____ _ 

Yerli "'Yemlik,, 
--"-"'To~mluk-· .. --

1 

' 1 

35 1 
YAPAGI 

-1 1 
ÇIGIT 

1 
1 

1 1 5 ,50 4,50 

HUBUBAT 
, -3 .20 --~ 3,65 -- -ı 

3 . 3 25 .......--,. 
- .. --Mentane 

Arpa - 3,37- 3,55-
Fasuly_a ____ -- ----~•-

- -

Yulaf 3,1~ _ 3!12 _ ---- - - -
Delice 
Kuş yemi --.,,.-=--'--=----..,...------ _____ , ___ -
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

UN 
Dört yıldı7. Salih ------üç .. ,. 
Dört yıldıı Do~ruluk 

üç " 
Simit ,, 
Dört yıldı1. Cumhuriyet 
üç .. " 
Sim=it:...., ____ ......;·~·------~!.-...~--------~-----------I 

Livcrpol Telgrafları 
'1.3 / 6 / 1938 

P~ne Santim 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

_H_a_zı_r ______ J_ 55 __ 06(3)_ 1;;~işmark 1---
• __ V_a_de_l_i _I_._____ __ _ Frank (Fransız) -Y ~ 
, __ V_a_de_J_i _ l_I. ____ _ _ _ 4 _ _§_ Sterırn-( ingiliz) __ -S 93 
_1-_lin_d_h_aı_.ır _ _ _ _ _., __ 4_\~ Dolar (~n~~rika) 1261 67 

Nevyork 9 3 Frank ( isvıçre) 00 00 

Seyhan Vakıflar Müdürlüğünden : 

Vakfı Mevkii Cinsi 

Hasan Kethuda Hasan ağa Hane 
Camıi 

BdeJiye N. vakıf Emlak Mu 
hammen B. 

• 

ı 10 302 44 250 liradır. 

ihalesi feshedilen yukarıda evsrıfı, yazılı bir bap hanenin mülkiyeti 5 7 
938 günü saat on ikide vakıflar idaresinde satılacaktır. fstl'klilerin 
teminat akçalarile vakıflar idaresinde bulunmaları. 10765 

18- 21 - 24 - 28 

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay lş1er. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. ,' 
.. ..... . 

1 

Buz dolap lal 
Fennin son tekamül esefi 

soğuk h a v a buz dol• 
Hüseyin Res 
T e c i m evinde bulabilir* 
Fiat r:hven,şerait müsaittir.fi 
ve elektrik malzemeleri b•M 
tesisat yaptırılır • 10763 

4-6 g. a, 
,el 

Belediye bu~ 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 

Ad anada hükumet caddesinde 

Belediye buzunun beher 
su her yerde ve her bayide 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 
ruşa satılmaktadır. Bu fiattaO 
la satmak isteyen buz bayile~ 
kında takibatta bulunulmak 
en yakın Belediye zabıtasın• 

racaat elmeleriııi sayın halkı' 
menfaatleri icabından olduğtıfl 
kere daha ilan ederim. Llı 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 66 BuzC~~~~ 

Adana Ticaret ve Sanayi Odasından : 

1 
1 - Adananın başlıca ihracat emtiası olan pamuğun çırçır)andıktan 

· sonra prese edilinceye kadar hüsnü mu haf azası için her fabrikanın pamukla· 
rı muhafaza için Borsa Encümeninin tebliği dairesindeki mevcut depoları 

dolduktan sonra çırçırdan çıkan pamuklar koçan tarihinden itibaren on 
beş gün zarfında fabrikadan kal~ırılmadıkları takdirde masrafı pamuğu 

· kaldırmak için koçanı ibraz edenden alınmak üzere fabrikacının kiralaya· 
cağı dopolara nakledilerek yağmurdan vesairl'den muhafaza edilmesi. 

2- Haşaların basıldıktan sonra yerlerde yuvarlanmayıp omuz üzerin· 
de depoya nakledilerek istik edilmesi. 

3 - Prese fabrikaları kendilerine gelen kaba balyaları gece gündüz 
çalışmak şartıy\e kabl ve ve prese edilmiş b..tlyaları altları ıskaralı ve 
üstü muşambalı yerlerde muhafaza etmeleri. 

4- Fabrikaların hariçten kiralayacakları depolarda muhafaza edile· 
cek olan pamuaların beher b ılyasından alınacak ücretin fabrikacılar da. 

' vet edilmek suretiylo Borsa encümenince tayin ettirilmesi. 
5- Borsa nizctmnamesinin 82 inci maddesi ahkamını fabrikacılar her 

zaman için tatbike selahiyettardır, 
6 - Pamuk koçanının alt kısmına Borsanın bazırlayacağı formül daire 

sinde koçan tarihinden itibaren on beş günden fazla kalan pamuklardan 
1 ayrıca ardiye ücreti alınlcaktır, şeklinde ibareler yazılacaktır . 

7- Fabrika depolarında mahfuz bulunan pamuklar da koçan tarihinden 
itibaren on beş gün zarfında kaldırılmadıkları takdirde hariçteki depolar 
da muhafaza edilen pamuklardan alınacak ücretin aynı alınacaktır, 

8 - Fabrikacılara yapılacak tebligatta pamuk mevsiminde açıkta pa 
muk görüldüğü takdirde odalar kanunu mucibince cezalandırılacakları ci· 
hetle şimdiden icap eden tedarikin kemali ehemmiyetle nazarı dakkate 
alın:nası, • 

9 - ittihaz olunan kararın Borsa riyasetine, Ziraat Odasına, Çifçi B;r 
liğine, Fabrikacıları ve alakadar bilumum tüccarlara tamim edilmesine 

19-20 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

ıO 
,,,,,,,,; 

Çiftehan 
IKaplıcası faaliyete ge~ 

ı Banyo - Lokanta - Gazino - O~ 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek içlJ 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapılv 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarıo.& 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidt1 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane t~ 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak * 
Birkaç gününüzü burada geçiri~ 

,---------------- ___________ ı ve ayrıca keyfiyetin gazete ile ilan edilmesine karar verilmiştır. 
10780 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacak~ 

: Tarifeye bakınız 
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle ka'bul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhoriyet mektebi 
karşısında 

125-156 10116 Numara: 200 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. Tasarruf ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜKAFAT 
• 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26 Ağustos, 1 Eylul, 
l İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

J Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 " 
1000 " 

) .000 " 
R .. 500 

" 
4000 .. 

16 .. 350 .. 4.000 .. 
60 .. 100 .. 6.000 " 
65 . 

" 
50 • 4.750 " 

250 .. 25 
" 

6250 .. 
435 32 000 

T. iş Bankasına para yatıımakla, yalnız para biıiktirnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Bürücek talebe v-c öğ
retmen kampı Direktör
lüğünden: 

1 - Kampa ayın yirmi se ... ı 
zinde çıkılacaktır. 

2 - Ücretli talebe kaydı 27.6 
934 akşamı bitecek tir. 

3 - Talebeden d,.rs ve iaşe ve 
ibate ücreti olarak 14 lira alına
caktır. 

4 - Öğretmen, öğrdmen ço 
cukları ve yardım cemiyetlerinin 
gönderecekleri çocuklar için tenzi
lat yapılacaktır. 

5 - Müracaat yeri Seyhan 

, 

okulu .hır. l 07R l 
1-3 

Seyhay Defterdarlığı Mil
li Emlak Müdürlüğünden: 

Hükumet konağı dahilindeki bü 
fenin bir senelic icaıı 21·6.939 
tarihinde ve saat on beşte ihale e. 
dileceği ilan edilmiş ise de mesai 
saatının değişmesinden 21 ·6 939 
tarihinden itibaren on gün müddet
le tekrar açık artırmağa çıkarılmış
tır. Taliplerin 1 7·939 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat on 
ikide yüzde yedi buçuk teminat 
akçalarile birlıkte Ddterdaı lık ko
mısyonuna müracaatlaıı ilan olu-

Adana belediye riyase
tinden : 

icar ve isticar mukavelenamelerinden 
icar bedelinin % 2 si alınmak sure. 
tile ibraz edilecek icar mukavelele· 
rine pul yapıştırılır. Konh.ıratoyu vak. 
tında yapıp da belediyeye tasdik et· 
tirmeyenlerden icar, kadar nizamna· 
mesinin maddei mahsusasına tevfi · 

kan harçtan başka % de bir buçuk ' 
ceza alınır . İsticar edilen manallin 
isticar edildiği tarihten itibaren bir 
ay zarfında ne konturato tanzim ve 
ne de belediyeye tastik ettirmeyen
lerden konturato harcından başka 
% 3 de ceza alınır . Bu sene icara 
verilen akaratm konturatları yoklama 
yapılacağından kontrol neticesinde 
konturatlar Noterlikçe tanzim edil
miş o!up beledıye pulu yapıştırma· 
yanlar görüldüğü takdirde harç ve 
cezadan kurtulamıyanları ilan olu· 
nur. 107ö3 24- 27- 29- 1 

Seyhan vakıflar müdür
lüğünden: 

400 lira muhammen bedelli 
Bucak mahallesinJe kunduracılar 
çıkmazında Vakfa ait 169 vakıf sıra 
numaralı arsa 10- 7- 939 günü saat 
onda ihale edilmek üzere mülkiyeti 
pazarlıkla satılacaktır . isteklilerin 
Vakıflar idaresine müracaatları. 

107b4 24- 28- 2 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

yatak ücreti 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalaca!<) 

Çiftehan r. aplıcasını bugür0 haliyle bir kere görünüı 
10631 29 ,,.,,/ 

,,,.,ı 
Seyhan K Ü 1 tür Direkt ör- ı_Y_E_N_ı_M_O_s_T_E_'_C_IR_ı_D_A_rtf.51~ 
lüğünden: 

Y . T. t"' epyenı esısa ı~ 
ilkokullar için satın alınacak olan , 

beher tonu 32 lira muhammtn be mükemmel koof0
' 

delli 12 ton kok kömürü ile kilosu J' 
4 kuruş muhammen bedeli; ( 4000) İstanbul O!e~ 
kilo mangal kömürünün ve kilosu .:;::::::::7 
( 1,5 ) kuruşu muhammen bedelli ~ 
( 15000 ) kilo sobalık çam odunu Müşterilerini J1let11 
nun 29- 6-1939 perşembe günü edecek her türlü e-1 
saat 1 l de ihalesi yapılmak üzere ha izdir. 
açık eksiltmeye konulmuştur. istek· ıc'' y · ıniİS ,.j 
)ilerin yüzde yedi buçuk teminat cnı J< tJf' 
makbuzu ile ihale günü ve saatinde Hilmi / 
vilayet daimi encümeninde hazır bul- ;_2_ı ______ __.~~ 
unmaları, Şartnamesini görmek için udiiri' 

Umumi neşriyat (1l •• 
de her gün Kültür Direktörlüğüne 1 

Mac.ıd Güç ıı başvurmalan ilan olunur. 
rP,tl' 

Adana Türksözü 16-~ 0 - 24--27 10755 
_______________________ ___..__.. 

nu~ 10782 


