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30 Mayu 939 - Ankara 

M mı Şefimizin dunku [ge· 
cikmiştirJ nutukları; işinin 
başında kim5eyi rahatsız 

ctn1edcn çalı1an. sulhu seven, kendi 
gUcUne temamiy le gUvencn bir mille
tin pUrUzsuz, :ıçık duşuncelerinin ke
sin bir ifa.desi idi. 

Hepimizin yüreklerini titreten, 
hepimizin içine serin bir kaynak gibi 
aknn, inançlarımızı ,yeni baştan taze
leyen bu gUzel, çok kuvvetli nutkun 
hiç bir tarafı tahlil ve tefsire muh
taç değildir, 

Jç politikamız, iş ılrogramımız 
terakki ve inkilap sahasında takibi 
icabeden yolların istikameti hariçten 
gelme•i melhuz olan tehlikelere 
kar1ı yapılması gerekli görUlen mU· 
dafaa tcubirlerimizin butun ana hat
larını bu nutuklar içinde kolaylıkla 

bulabiliriz, 
Bizim ötcd~nberi şaşmaz bir po

litikamız vardır, l:lu politikamızı çer· 
çevelemek guç bir ~ey değildir, l:liz 
ne istiyoruz"? İstediğimiz şeyler şun
lardır: )~11.rdun imarı, kendi vasıta 

ve kendi servet ınenhilarımızla hal
kınuzı geniş bir refaba eriştirmek, 

yurdun içinde tam bir .:ı;Ukitn ve in
zibat, ve herkese kardeşce inkilap 
prensipleri etrafında dele. kalp kal
be çalışmayı, bududlarımızın etrafın
deki komşulıırımızJo. dostça geçinmek 
vatan hududlarını aşılması gUç bir 
kale haline getirmek, ve butun bu 
arzularımızı sulh yolu ile temin et· 
mek, 

Turk gibi buyuk bir millete bun· 
!arın çok görUlcceginl "i:tnn11Joruz. 
iyi yUrekli' koçak bir milletiz kim· 
!i.Cıtin refah ve .servetinde, istikliJindc 

kendi fa,ydalarımızı nrı,yacak knda.r 
hasis. kı<kanç bir millet dcgiliz, 
fakat; kinı.scnin de ha~vali nıenfaallc· 

ı·imizc saldırmasına, göz dikmesine 
a,Ja mU<nade edemeyiz, Bize karşı 

tevcccUh olunacak hain tasavvurları 
na>ıl bir dehşetle karşılayacaı,"1mızı 

Milli Şefimiz şöyle izah ediyorlar: 
«BUtUn tcminlerimize rağmen in 

'anlık .reni bir boğazlaşma afetine 
ujtrarsa, Turk milleti; bu mUcadcle
de de kendine duşen medeniyet ve 
İnsaniyet vazifesini kahramanca, hiç 
bir dehşetten Urkmeden hakkiyle ve 
tamamiyle yapacaktır. 

Turk milll"tinin harp meydanında· 
ki .kahramanlık ve .. Yüksek evsafı, ,ye· 
ni bir tecrUbe ile anlaşılacak değil· 

dir. Turk milletinin kahramanlık men· 
kıbelcri tarihin hiç bir devrinde mec
hu! degildir, O uğradıgı en korkunç 
mağlubiyetleri bile, en fena şartlar 

içinde ~aşaalı Zaferlere çevirmiş bir 
millettir, 

Bir {akım sun'i, ~işirmc tedbir· 
!erle kendimizi kuvvetli gösterme İs· 

tcmi,yoruz. BugUn en i,yi ve çalışkan 
işçi olarak toprağile meşgul köylumuz. 
lczgahları başında hiç bir korku du
~Un.meden ugraşan halkımız, \ 7 atan 
ufuklarında tehlikenin yUz gösterdiği 
zanıan nasıl çetin bir asker olabilcce
~iui. bu .-atan çocuklarının hep bir
den nasıl şahlan.'ctıklarını izaha Ju
IUzum var nH':' .• 

Milli Sefimiz bu hususta son ve 
kat'i sözleri~i söylediler : 

"'Turk milleti; vUksek ideali ve 
hayntl menfaatı k;ndisile beraber o· 
bn milletlerin beraber. göz kamaştı· 
racak yeni kahramanlık rne~kibcleri 
·azmak için temnrP.ile hazır ve kat'i 

olarak karar vermiş bir haldedir,,. 

. B~ [millet, Milli Şefin yuksek 
ıdarcsı nltındo. her suretle, her iş için 
seferberdir B U , l . . . b 
d 

, ug n ış erımızın aşın· 
a nıUsterih bir ha . , d 

ı. • va ıçın e zerre 
K.a<lar hır tcrcddud •. . k' 

vC lO ısara 0"'-1'3. 
ınn<lnn çnh''.) oruz. ,.. J h ~ · 
. . ur un er tu 1 
ıhtı.) açlarını vcrıne "et· k r U 
1 k . ~ c •rrne h 

< a • buvuk gavret ususun• 
~ İı·nıi. JÜrt s~t · ;edcc:snretlcı•imizi· 
- . •Çın c vat , 
keı;;ınc knrıı;1 , ıgnb"I nn tehli. .. 

:. . ' tcck l» h l yiz. ır a de-

l:li. r işte muvaffak 0 1 .. ı.·ı k ... ı.n ıne · · 
Uiı"incı zaı·t.; neticeye inanarak ·l •c;.ın 

. kla olur. j.\.\illetıne in811101 1 c: ko.\' .. 
nıil b" . }' utr ~cf 
'Vl'nc Javannuş ır uullct var 1 

~r- ı ., , n.tdcn 
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PAR Ti BUYUK KURULTAYINDA !Büyük Kongre cumartesij 

Memlekette 22 müfet· 
tişlik ihdas olunacak 
lstanbul ve lzmirde Merkezden 
tayir1!edilecek reisler bulunacak 

Ankara : 1 ( Hususi muhabirimizden ) - Cümhuri· 
yet Halk Partisi yeni nizamnamenin talbikatı icabı olarak 
yurt içindeki Parti teşkilatını 22 mıntakaya ayıracak ve 
22 müfettiş tayin edecektir. lstanbul ve lzmirde merkez
den mensup Parti Reisleri bulunacaktır, 

1 

Bu maddenin ilavesi sebebiyle 
maraları del!"işmiştir , 

MUfettifllkler ihdası : 

müteakip madde nu. 

Parti teşkilatında Müfettişlik ihdası Genel Başkanlık 
divanınca lüzumlu göriildüğüne dair Genel Sekreter tara
fından verilen izahat Encümence de muvafık görülerek 
layihanın Parti teşkilatından bahseden ikinci kısmının 
yirminci maddesinin " ç .. fıkrasının Parti Müfettişlerine 
tahsisi tesbit edilmiş ve bundan dolayı sonraki fıkraların 
başlurına konulan harfler de değişlirilmiştir , 

• 
Cümhuriyet Hdlk Partisi Beşinci Büyük Kurultayının 

bugünkü toplantısında Kurultaya sunulan nizamname la
yihası hakkında program - Nizamnaı.ıe Encümeninin ra
poru okunmuşlur, 

löncUmenln yaptığı tadlller : ~7 inci maddenin müzakeresi münasebeliyie son fık
rada bulunan " aç•k rey .. tabirinin tatbikatta yeri ol
~adıj!"ı ve esasen bu tarzın seçimler için uygun bir şe
kılde olmıyacaıı-ı düşünülerek gerek bu maddeden ve ge
rek bu kaY.dın bulundul!"u diger maddelerden çıkarılması 
muvafık gorülmüştür . 

Rapora göre Encümen tarafından zapılan tadiller ve 
ilaveler şunlardır : 

14 üncü maddenin sonuna kadar olan hükümler Par· 
tiye kabul edilmenin şartlarını ve şekillerini göslermek
tedir, Partiye kaydedildikten sonra 11 inci maddedeki 
vasıfl~rı esasen haiz olmadıkları veya bunları bilahare 
kaybettikleri anlaşılan aza hakkında yapılacak muamele 
15 inci madde olarak lesbit edilmiştir, 

Yukarıda bahsi geçen Parti Müfettişlikleri münasebe
tiyle_ üç,üncü kısımdan sonraki kısmın bu Müfetıi lere 
tahsısı ıcabedecel!"i düşünülmüş ve burada 58 · , şdd 

h • ınc1 ma c 

" Pdrtiye kaydolunduktan sonra bir azanın üzerinde 
11 inci maddedeki menfi hallerden biri bulunduiı"u anla· 
şılır veya yenideu böyle bir hal vaki olursa , kendısiuin 
müdafaası alındıktan sonra, Vilayet İdare Hcyelinin mu 
cip sebepleri havi yazısı üzerinde , umum! idare heye i 
karariylc Partiden kaydi sılinir , 

olarak Partı Müfettişlerinin vazife ve salahıyetleri umu-
m! idare Heyetı tarafından tanzim ve Genel B k ı k 
d, d' , , , aş an ı 
ıvaoınca tas ık edılcn bır talımatname ı'Je t · d'J' 
Ş . . . ayın c ı ır ,. 

ekimde ye,nı bır madde kaleme alınmıştır. Buradaki ih· 
das dolayısıyle bundan sonraki kısım ve madd 
Jarı del!"•şmiştir, e numara-

- Sonu içeride -

.Molotof' un Sovyet harici 
; politikasınadairbeyanati 

Sıhhiye ve Ziraat 
Vekillerimizin 

izahatları 

Son İngiliz Fransız teklifleri de 
Sovyteleri tatmin etmemiş ! 

. Ankara, 1 (Hususi) - Kurultay 

dılekler encümeninin bugünkü top· 

lantısında Sıhhiye vekili şu izahatı 
vermiştir, 

Bay Molotof 

Ankara : 1 ( Radyo ) Fransız 

büyük elçisi Naggiar saat 15 de Krem 
lin sarayına giderek Molotof larafın. 

dan kabul edilmiştir, 

Molotof saat 19 da harici politika 
hakkındaki beyanatını okıımaj!"a baş. 

lamıştır, 

(Molotof , Fransız · lngiliz . Sovyet 
muzakerelerinin henüz bitmedij!"ini 
söylemiş ve son lngi!iz - Fransız tek 
liflerinin de Sovyetler birlil!"ini henüz 
talmin etmedij!"ini ihsas eylemiştir. 

flk yapılan teklifler Sovyetler Bir
lij!"inin müsavat ve mütekabiliyet esa-

korkumuz olabilir'! Korku, sulha, 
Turk milletinin (mevcudiyetine karşı 
harekete geçmek isti,yenlcre duşer. 

'"furk milletinin ne olduğunu, ne 
.Yapn1ak. istediğini onun harici ve dn· 
hiJJ politikasının istikaınetleri ıni 
ö~renmek istcniliı·;' 

Şefin dunku nutkunu tekrar tek· 
rnr okusunlar, ora<ln ·ruı·k ınilletinin 

butun duygu ve ar.tulnrının özUnU 

Lulacnklnrdır. 

sına dayanan bir anlaşma arzusuna te
kabül elmemekte idi, Son teklifler 
ileri bir adımdır, Zira mütekabiliyet 
esasını kabul etmektedir fakat bir
çok ihlirazf kayıllaıı ihtiva ellil!"inden 
dalayı itibari bir ileri adım telakki 
cdilebiir, 

Taarruza karsı ön safta 
mücadele 

İngiliz · Fransız projesi Sovyel· 
ler Birliğinin üç küçük ballık devleli. 
nın müdafaası için İngiliz ve Fransız 
yardımına giivenip güvenmiyeceğ'i mt 
selesi i açık bırakmaktadır, 

Almanya ile ticaret müzakereleri
nin akim kalmnsından bahseden Mo
lot<>f bu müzakerelerin bir gün tekrar 
başlayabilecl!"ini söylemiş ve müteaki
ben demiştir ki : 

•- Taarruıa karşı mücadelede 
yerimiz ön safta olmalıdır. 11 

Çine yabılan yardımlar 

Japonyaya gelince, Sovyet birli
l!"inin dış Mogolistanla mevcut karşılık 
lı yardım pakiı, bizi bu memleketi Ja
ponlara karşı müdafaaya mecbur tut. 
maktadır, 

Çin hakkında, Mo,otof Stalin'in 
• Sovyetler birlil!"i taarruza hedef 
olanlara yardım edeçektir, sözünü ha· 
tırlatmış ve •· Çine filhakika bu yar· 
dımı yaptık,. demiştir. 

Motolof Polonya ile siyasi müna. 
sebetlerinin geçen sene normalleştiği
ni ve bu senede bir ticaret muahede· ı 
si aktedildiğıni bildirmiştir. 

AaJand adaları meselesine teınas j 
eden Molotof, •1 Sovyetler birliği. si
lahlanmasının Sovycıler Birliği aleyhi· 1 

1 - Tahsisat oldukça dispanser
ler aı ttırılacaktır. 

2 - Yenibahçede Gureba has
tanesinde 70 yataklı bir doğum pav. 
yonu açılacaktır, 

3 Burnda da bir <loğumevi açı 
lacaktır. 

4 - Doktorsuz kazaların hepsi

ne bu sene biıer doktor gönderile· 
cektir, 

Gümrük ve 
de: 

inhisarlar Vekili 

1 - Şarap ve bira fiat!arının 
ucuzlatılacağını, 

2 - Tütünlerimizin piyasalarda 
değerlendirileceğini bildirmiştir, 

Zıraat vekıli de kendi dairesini 

a!aka!andıran bahisleri izah etmiş, 
1 - Orman kanununun tatbi· 

katından mütevellit nıüşküllerin or· 

manları tahripten koruyacak bir şe· 
kilde kaldırılacağını, 

2 - Ormandan mal kaçıran 
kö}lülerin nakil vasıtalarının mu· 

saderesinin öniine geçilmesinin tet

kik edileceğini, 

3 - Baytar i aşılardan para a· 

lınmamasına çalışılacağını, 
4 - Kıl keçisinin kaldırımasının 

teemmül edildiğini, 

5 - Çay istihsalinin dört beş 
seneye kadar istihlikimizi karşılı· 
yacak raddeye geleceğini ve bır çay 
fabrikası kurulması işinin tetkik e· 
dildiğini bildirmiştir. 

ne olmas~ kabil olan bu adaların !rk·ı gazctesinr. göre, Sovyetler birlif'i bir 
rar askerı hale konulması lm.eselesın· taarruza ujtradıj!'ı takd' d l T 
de aliiksız kalamazdJ ., dcmıştır. d . ır e ngı ız yar 

1 
ımının otoınatık olarak vukubulaca 

nglllerenln teminatı "'ı a da· L d H ı·t k · • n ır or a ı a s Molotof 
Londra : 1 a a, Daily Expı ess şahsen kati leminat vermiştir. ,a 

! mesaisini bitirecek ! 
• • 
1 1 

Milli Şef Kongre azalarına : 1 

1 ! 
1 
1 
1 
1 

• 
1 
1 

bir gardenparti verecek : 
1 
1 
1 

• 
Parti Müfettiş1iklerinden birisi mer
kezi Adana olmak üzere Seyhan, : 

ı ! • 
: lçel ve _!-latayı ihtiva edecektir ! 

1 
! 1 (Telelonla) - 5 inci Parti Kongresi kuvvetli tah- i 

İ ! Ankara C martesl gUnU vazifesini bitirecek, müstakil i 
, ! mlnlere göre tluldare Heyetini seçtikten sonra dajılacııktır. j 
' ı grubu ve Par 1 • • · C 1 çankayada RelslcUmhur Kongre lza arı şe-1 ı umarfeel ak•am . 
i rafine bir gardenparti vereceklerdir. ! 
i T ıefonla) - Haber aldıjımıza göre yeni nl- ! 
j Ankara 1 (lble ce tefekkUI edecek 22 Parti mUfettlşlljlnden ! 
. 1'.amname muc n • ı ı H t 1 ! birisi de merkezi Adana olmak Uzre Seyhan, çe ve 

1 
a ~Y- i 

t d k bir mUfettlfllk olacaktır. Bu suretle Part re S· • 

i llakn mUrek •Pd parti teşekkUllerlne lntlkel etmlf nıacaktır. ! 
• lerl Valller en ı 

t ·-·-·-·-·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· ··-·-·-·-·-·-·-·-·-

Nihayet Ingiliz hüktim eti ile 
\ anlaşmak mechııriyetinde 
1 

l Londta : l a, a, 

- Simla • Hin 
dıslan • dan bıl 

dirildigiııe göıe in· 

gıliz nıak.mlan Ve 

~ıri>tan kalıilrl<ri 

ne tahmil edilen 

hava ablokosını 

kaldırnıışlardır,F a· 

kir lpi'nin ıiyase' 
tinde hareket eden 

Veziristan'in isi 

kabileleri hava ab 

tokasının tatbiki 

neticesinde lngiliz 
\'PWIMllll :;;efi fpı Iİıkırİ 

ku vvet!erinin ku· 
mandaniyle bir anlaşma 

yapmak mecburiyetinde kalmışlardır 

INGiLiZ-SOVYET 
ANLAŞMASINDAN. SONRA 

Türk ıngiliz ittifakı 
Ba kanları içine alacak 

L 
d a (Sunday Dispatch gaze

on r ' h b' · azıyor-) 
l , , d. Jomat ınu a ırı y . 
esının ıp , 

1 
. 

J 'J' • R s anlaşması netıce enır n~-
ngı ıı u , . s erklinıharbı· / 

licelenmez lngılız • Ru _ - elcri baş 
esi vı: kumandanları goruş'.n , 

ra acak ve ittifakın imzası ıle lngıl_: 
y T' .. k' Türkiye . Fransa, Tur 

tere - ur ıye, b"k saha 
kiye • Sovyet anlaşmaları tat ı 
sına girecektir, ı 

ada muazzam 
Bu suretle Avrup ki. 

d . kkül edece ır' 
bir müdafaa sed 1 leşe ' 

TU.k . lngıtız paktı j 
Balkanları de kucaklıyacak 

· d tecavüze Bu sırada Akdcnız e 
·ı h" deklarasyon ma 

karşı karşılıklı şı • .. ' Türk paktı ak 
hi etınde olan lngılız ' 

Y. "b' Balkanları da kucaklayan 
denız gıdı I' b"r ııtifak muahedesi şek 
uzun va c ı 1 

lini alacaktır. . 
Bu ti ti fakla Türk iye akdenız ve E 

d . , de karada havada ve de-ge enızıo ı . • . 
nizde lngiltere ile teşrıkı mcsaı ede-

cektir. 
Anladığımıza göre Akdeniz saha 

sı Filistin ve Süveyş kanalının Mısırın 

garp hududunu ve Sudan ile Habe' 

şistan arasındöki hududu tazammun 
decektir, 

TUrklyenln Balkanlılara 
yardımı 

Balkanlara ğelince, Türkiye bir 
taarruza ul!"radıkldrı takdirde Roman 

ya ile Yunanislanın nıüdafasına işrirak 
edecekklir, 

Tiırkıye Bulgaristana lazım gelen 
ihtarlarda bulunmakla berabçr bulga 

ristanı tecavüz aleyhindeki cepheye 
almak için çalışmakta ve Bulgaristanı 
hoşnut etmek islemektedır, ' 

TUrk - Sovyet anıa,ması 

Tli rk • Sovyet anlaşmasına gelin
ce aldıj!"ımız nıalümata göre iki mem 
leket de bu anlaşma üzerine Kafkas 

hududundaki kuvvetleri geri alacaklar 
ve bu suıetle bu havalideki büyuk 
kuvvetlerini Balkanlara karşı vukubu 

lacak tecavüzlere tahsis edeceklerdir 
Türkiye. Karadeniz muhafazasını Rus 
yaya bırakaca~ ve harp vukuunda bo 
ğazları lngiltere ile Fransa için aça· 
caktır. 



_ ~ --~~......,!'!""""!"~'"""!""--~---~·--~ ..... "'!"'!"!"'----~~----- T U R K S O Z 0 -----------~-------"""!'"""-~!"!'-!'!!"!'!!!!~!!!!'!'~~~!!"e~lllll'!!!""'" 

alk Parti- IAllL __ WS ___ • --™·-....-.....-----....... ~-------,, Bulgar matbu•~ 
Ô ~ !hı c§\ ~ ~ lf" O ~ lf" 1 Türk- lngiliz ar.laşıtlı! Cümhuriyet 

sinin dör e e 
düğü muhim 

eo go -
işler 

Partimiz dördüncü · Kurultayın 
tesbit ettiği işleri azami 
derecede tahakkuk ettirmiştir 

- Dünkü sayıdan artan -

Su l•lerl 

5 - Bu devre icinde memlc.-ke 
tin en hayati meselelerinden biri olan 
büyük su işleri devletç~ esas!ı suret 
te ele alınmış ve bu husustaki büyük 
tahsisatla faaliyete geçilmiş bulun; 
maktadır. 

Elyövm susığırlık, bakırçay, gediz 
büyük menderes Adana ovası, Eı zin· 
can ovası havzalarındaki bataklıkla 
rm kurutulması mazarat veren suları 
islah edilerek zararlarının bertaraf 
edilmesi ve müsait olanlarının civar 
araziyi sulamalarına imkan verecek 
hale getirilmesi işi f aaliyetlc devam 
etmektedir. Bu sahalardaki işlerin 

en güç safhaları iktiham edilmiş ve 
en geç beş sene iç.inde temamlan 
mış olacaktır. Bu suretle milyonlar. 
ca hektarlık arazi kazanılmış ve yi 
ne milyonlarca hektarlık arazinin su. 
lama işi temin edilmiş olacaktır. 

iktisatta 

1 - Madenler bakımından 'zen
gin denecek bir varlıkta bulunan 
memleketin bu işini yola koymak 
İçin evvel emirde fenni bir etüd yap 
mak ihtiyacını mühim gören hüku ı 
met, 935 yılında kurduğu " madrn ; 

1 
tetkik ve arama enstitüsü,, ile işe 

girişmiş ve bu mesai hayli ilerlemiş ı 
bulunmaktadır. 

Si 

' 
6 - fzmil kağıt fabrikası 
6 - Gemlik suni ipek fabrikası 
8 - Isparta gül yağı fabr;kası 
9 - Kükürt fabrikası 

10 - Zonguldak sömiok ;fabrika· 

11- Cam ve şişe fabrikası 
Planlar mucibince kurulmakla 

olan fabrikalar : 
1 - Malatya bez Vt! iplik fab

rikası 

2 - Karabük demir ve çelik 
fabrikası 

3- Karabük boru fabrikası 
4 - İzmit kağıt fabrikasının tev 

1 
sii ikinCi kağıt fabrikası. 

5 - Sellüloz fabrikası ı 
6 - Hamzı kibrit fabrikosı 
7 - Süperfosfat fabrikası 
8 - Klor fabrikası 
9 - Sivas çimento fabrikası 

10 - lzmit kaolin fabrikası 
Aşa~ıdaki yazılı fabrikaların da 

kurulması mükarredir : 
1 -Bakırköy bn fabrikasının 

ikinci tevsii 
2 - Kendir ihzar fabrikası 
3 - Ateş tuğlası fabrikası 
4 - Motor fabrikası 1 
Memleketin her köşesinin iktisa· 

di icaplar nazara alınarak mümkün j 
olduğu kadar bu saııayileşme hare· 
ketinden müstefit olması daima göı 
önünde tutulmaktadır. 

4 - Memleketimizi ucuz ve bol 
enerjiye kavuşturmak yollarını ara
mak maksadile 1935 senesinde ku· 
rnlan " elektrik işleri etüd dairesi" : 
de kendisine verilmiş olan direktifler 
dairesinde mesaisine devam etmek-

Komür, bakır, demir, krom, kur-

1 şun ve aftın madenleri üzerinde tya
pılan aramalarda müsbet neticeler I 
elde edilerek kısmen işletif meğe ba
şlanmış diğer kısmının da işletme- J 

ğe hazırlıkları ve etüdleri bıtirilmek 
üzere çalışılmaktadır. 

1 te ve memleketin zengin enerji kay
naklan, ehemınıyetlerine, yerlerine 
ve bu yerlerde enerjiye olan ihtiya· 
ca göre etüd edilmektedir. 

Bu bakımdan memleketin istik-
bali ümid verici yoldadır. 

Petrol işine gelince Jeolojik ve 
arama esnasında göriilt!n ifadeler 
lam olmamakla beraber neticeden 

l 

1 
1 

ümid ettirici vaziyettededir. Bu ara· 
malara tam olarak müsbet ve menfi 
bir kanaat getirilinceye kadar devam 
edilecektir. 1 

2 - Memleketin gittikçe inkişaf 
eden İş hayatını tanzim için parti ,. 
proğramındaki hükümlere , uyularak 
İş kanunu çıkarılmış ve bunun tatbi 
katını kovalamak için iktisat vekale
tinde kurulan İc; dairesi faaliyete geç 
miş bulunmaktadır. · 

3 - Partinin dcvletcilik prensi 
hini, hususi mesai ve faaliyeti esas 
tutmak ve yine hususi teşebbüsleri, 
teşvik ve yapılanları tanzim ve mu 
rakebe etmekle beraber mümkün 
olduğu kadar az zaman içinde mil

leti refaha ve memleketi mamuriyete 
eriştirmek için milletin umumi ve 
ve yüksek menfaatlerin icabettirdigi 
işler de, bilhassa iktisadi sahalarda 
devleti filen alakadar etmek, ve dev 
(etin filen yapıcılık alikasını temin 
eylemektedir. 

Buğüne kadar olan mesaimize 
buna uyularak hususi sahada mem · 
leketin sanayileşme işi sur'atli bir 
inkişaf göstermekle beraber devlet
çe de aşağıdaki işler yapılmış ve 
yapılmaktkdır. 

Devlet planları mucibince kuru
lan fabrikalar : 

l - Bakırköy bez fa brik asının 
tevsii 

2 -· Kaysei bez fabrikası 
3 - Nazilli basma fabrikasi 
4 - Ereğli bez fabrikası 
5 - Bursa merinos fabrıkası 

Bunlardan bazılarına ait projeler 
de hazırlanmış bulunmaktadır. 

ıhhat ve içtimaı yardım 

işleri : 

1 - Bugün on vilayet merke
zinde birer doğum evi kurulmuş ve 

bir diğeri yine bir vilayet merkezin
de de bu seııe tamam !anacaktır, 

Keza Ankarada 175 yataklı bir 
doğum ve nisaiye kliniği ve lzınir'de 
100 yataklı bir çocuk hastahanesi 
inşa eJilmektedir. Bunlardan başka 
mahalli teşebbüslerle viicuda gelmiş 
bulunan on doğum evi de murakabe 
ve direktif altında tutulmaktadır, 

Diğer taraf tan devlet sıhhat mü
esseseleri, müracaat vukuunda do· 
ğum hususunda parasız ve belediye 
yardımlar yapmaktadıl". Şehir ve ka. 
sabalardaki ebe ihtiyacının ikmaline 

· çalışılmakla beraber köylerdeki ge. 
belik ve doğum işlerinin fenni bakı . 
mını temin için köy ebeleri yetiştir· 
mcğe başlanmış ve ilk olarak balı. 

r 

11 
Tarihten 

bir yaprak 
--

Bir pelerin, birku· 
kuleta : Bu ltalya · 
da balo kıyafeti 

idi. Hunu giyip yüzüne de maskeyi 
takanın lanınmi!sına imkan yoklu. 
Venedik gençliği evvel zamanda 
bu kıyafetle geceleri sabaha kadar 
vur patlasııı, çal oynasın eğlenirdi. 

Bu eğlencelere de halkı o devrin 
hükumeti teşvik ederdi. 

Pelerjn ve kukuletalı balo kıya· 
feti halyadan Fransaya geçti. Saray 

# hakkındaki mütaleala 
~a ..... R11 .... mü_. ............ :ım1111115i:Billlıaa111mm .. ~~---Ellll ... ..alliili1111111m.... devam ed!yor 

Adana ve Mersin 
r Olgunluk 
J 

(Hlrvatlskl Dnevnlk)gazet•~ imtihanları 
santralları 
otomatik 

Telefon 
yakında 

oluyuor 

Hangi dersleriıı sualleri 
Bu anlaşmayı sadece dünY,~ 

rışını ve akdcniz statu - pue .. 
ko umak için kuvvetli bir fak~öl ( 
!arak ele almak doğru degildır· 
nun ifade ettiği başka manalar ııJr 
var<lır. Türkiyenin Balkan rne bl 
ketleriyfe olan alakası tabii ve bal 
dihidir. Türkiyeyi Yunanistana 
!ayan rabıtalar bir misaka ınıı• 
dir. Bu m~mleketin Romanya ~~ 
ooslavya ile olanaalakası da nı• 
dur, iki yıl önce Atinada imzal•~ 
Balkan paktı,: balkan devletler~ 
hudutlarını her turfü taarruzdan 
ranti edecek mahiyettedir. Dört 
Jet tarafından meyda~a get~rifell; 
imzalanan bu pı-kt, bıdayetı teŞ 
külünde Bulgar irredentisme'inC 
tev~ccihti. Bununla beraber a~t~ 
bu gayesi, 6ulgaristanl" kendı .'J 
sındaki münasebatın iyi bir inkij 
mazhar olmasına mani teşkil etti 

Vekaletten gönderilecek? 

Ankaradan mevsuk bir men. 
hadan aldığımız bir habere göre 
Adana ve Mersin telefon santralleri 
çok yakın bir zamanda otoma tik 
şekle sokulacaklır . Konulacak bu 
santrallar bin numaradan aşağı ol. 1 

DUn alakadarlardan aldığımız malOmata göre , bu yıl Ha· 
ziran devresinde llselerde yapılacak olan olgunluk sınavla
rından fen kolunun fizik - Kimya, edebiyat kolunun tarih coğ· 

mıyacaktır . 
Bu haber karşısında Adana ve 

Mersin halkı namına büyük bir se
vinç duyduk . Uzun zamandanberi 
müteaddit defalar bizde bu hususta 
yazdık ve mevcut santrallerin hiç 
bir suretle ihtiyacımıza kafi gelme
diğini ileri sürdük . Adana ve M~r· 
sin gibi büyük iki ticaret ve iş 

merkezinin ve beynelmilel bir mu
habere hattının üzerinde bulunan 
Adananın böyle modern bir vası · 

taya kavuşması her halde çok lü· 
zumlu bir şeydi. Posta, Telgraf ve 
Telefon Umum Müdürlüğünün bu 
kararını takdirle karşılarız . 

Belediye Meclisi 

Bugün 

Bugün saat onda , yeni Belediye 
Meclisi ikinci toplantısını yapacak 
tır. 

Bu toplantıda konuşulacak mev. 
zular arasında şu m ·ıddeler vardır : 

Riyaset divanı intihabı, Daimi En 
cüruen in~ihabı, Encümenler intiha· 
bı, Seyhan imar birliğine Aza inti 
habı, 939 bütçesi, Belediyeler Ban
kasından yapılacak 65 bin liralık 

istikraz, yeni tayin olunan memur
ların memuriyetlerinin tasdiki . 

YENi NEŞRiY AT 

Beden terbiyesi ve spor 

Beden ter biyesi ve spor mecmu 
asır.ın 5 inci sayısı çıkmıştır. spora 1 
ait muhtelif yazılarla dolu olan bu 
mecrnuayı gençlerimize tavsiye ede 
riz. 

Çığır 

Bu adlı edebiyat ve fikir rnccıırn 

asının 77 irıci sayısı çıkdı tavsiye 
ederiz. 

İlk öğretim 

rafya sUallerl VekAletten giın
derllecektlr. Dlger derslerin 
şUallerl imtihan komlsyonla. 
rmca tertip olunacaktlr • 

Frzik kimya sınavı 22 Haziran 
' Perşembe, Tarih - Co~rafya im

tihanı 29 !iaziran Perşembe günü 
yapılacaktır. Eylul devresinde lise 
mezuniyet İmtihanına gireceklerin 
metematik , tarih , coğrafya , tabii 
ilimler süalleri 'imtihan komisyon
larınca tertip olunacaktır. 

Haziran ve EylUl devrele.rinde 
orta okul mezuniyet sınavlarına gi· 
renlerin Türkçe , larih - coğrafya 
metematik soruları yazılı olarak ya 
pılacak ve sınavların soruları ko 
misyonlarınca tertip edilecektir. 

İNGİLiZCE BİLENLERE 

Dolgun Maaşlı 
memuriyet var 
Aldığımız malumata göre, faa. 

liyete geçmek zamanı çok yaklaşan 
Karabük demir ve çelik fabrikala· 1 

rının daimi işçi kadrosu hemen 1 
hemen tamamlanmak üzeredir. Fab
rikanın işletme ve idare kadrosu 
da Haziranın on beşine kadar ikmal 
olunacaktır. 

Bunun için Haziranın 12 sinde 
bu kadroya alınacak memurların 

imtihanı yapılacaktır. imtihanlar ~s 
tanbulda VP. ankarada olacaktır. iyi 1 

1 
İngilizce bilen Lise mezunu me-
murlara dolgun maaş verilecektir. ı1 Bu hususta iktisat Vekaletine 
müracaat etmelidir. 

1 
Askeri dersler için ınilli 1 

seferberlik dairesile 
muhabere olunacak 

Bazı okul idarelerinin askeıi 

dersler hususunda maarif vekaleti 
öğretim daircleıilc muhabere ettik· 
Itri göılilmüştür, Bundan böyle 
askeri derslere taalluk eden işler 

• 1 ·" ·
10

• içın dog"' rudan doğruya seferberlik ilk öğretim mecmuasının J 

1 daircl c.- rile muhabere edilt cektir. 
ci ~a.yı.sı !'~clı. l~ teJrisat öğrdıncn I ! 
lerı ıçın ıstıfadelı yazılarla dolu olan ·· .., • 1 
bu kültür mecmuasının ' okunmasını ı O gretme.nlerın n1 eslek_tcn 
tavsiye ederiz. ayrılmaları meselesı 1 

kesir ve korıyada birer köy ~he 

mektebi açılını~tır. bunlar çoğaltıla

caktır. 
Süt ve ınektep çocukları iç.in de 

i ~i yerde bakım evi ve yedi yerde 
de muayene ve m~şavere evi açılmış 1 

ı tır, 

- Sonuvar -

Maarif vekale' i biitün teşkila 
tına bir t~ınim yaparak, yıllaı ca 
meslek içinde kalmış, kiiltür çatısı 
altında olgunlaşmış olan öğretmen· l 

• 1 
lerın meslek derece ve heyt"canını j 
takdir ederek meslekten uzaklaşmı · 
yacaklarırıın ümid edildiğini btyan 
etmiştir. 

Doymayan adam 
da verilen balolarda rengarenk pe
lerinli kadın ve t'ıkckler dans edip 
sarmaş dolaş oluyorlardı. 

16 ıncı Lui devrinde Versailles· 
de bır balo verildi. Z«"ngin, muh
te.şern bir büfe hazırlanmıştı. Kar· 
nını doyuranlar uzu l boylu, sarı pe
lerinli birinin üç kere tıka basıt y~· 

dikten sonra, dördüncü defa tekrar 
Lüfede yemek yediğini ıörürler .. 

Mütemadiyen yiyor, mütemadiyen 
içiyordu .. Fakat ayni pelerinli zat 10 
cu deta büfenin başına gelip yeme 
~e ve içmeğe başlayınca herkeste 
merak ve hayret arttı. Artık herkes 
birbirine soruyordu. 

- Kimdir bu o~mr adanı!.. 
- Bu görülmüş şey değil!.. 

Nılıayet biri adamın peşint: düş
tü \oe işin içinde iş olduğu me~ıda . 

Ticaret ve sanayi 
odaları teşkilatı 

Bunlar ayrı birer 
teşekkül haline giriyor 

Adana, izmlr, Samsun, lstanbul 
ve Ankarada açılacak 

sanayi odaları 

1 değildir. Bulgaristanı Neuilly zi~ 
Ticaret ve iktisad vekaletlerinin terinden kurtaran Selinik anla! r 

yeni teşkilatları dolayısile şimdiye sında da Türk diplomasinin ınııb 
kadar bir arada idare edilen Tica· bir tesiri ve Londranın yardımı~ 
ret ve sınayi odaları, birbirlerinden dır. balkan paktının tam bir şek 
ayrılacaktır. Ticaret odaları ticaret meydana gelmesi, yani Bulgaris~ 
vekaletine, sanayi odalarıda iktisat tın da bu birliğe girmesi imkanl• 
vekaletine bağlı birer ayrı teşekkül ankarada mahalli telılkk edilme~ 
halinde idare edilecektir, mevcut müşkillere rağmen g~ 

İstanbul, İzmir, Ankara Samsun Ankara ve gerek Londra halkı 
Ad d b d 1 gar istekleri meselesinin pratik b' ve ana a irer sanayi o a arı a ··oı' 

zı metodlarla halledilebileceği u 
çılacak bunların teşkilatları hemen 
heman ticaret odalarındaki gibi ola dini beslemektedir. ·ıc 

Türk lngiliz anlaşmasının dı 
caktır. Sanayi odalarının katip umu T .. rlct 

1 
bir veçhesi daha mevcuttur: tJ 

mileri vekalet tarafından intihap edi ye Rusya münasebatının daha ~ 
lecektir. Bu yeni teşkilatın hazırlık zandan beri nekadar iyi ve sıkı 
larına başlanmıştır. Yakında tatbik duğu malumdur. Bıı iki memleket:,, 
sahasına konulacaktır, d k d K deııv 

Çavuş üzümü 

Bölgemizde 
tecrübeleri 

yetiştirme 

ıyı 

ler veriyor 
netice· 

Bir müddet evvel, mıotakamızın 
Ziraat oku'unda Çavuş üziimü ye· 
tiştiril ıneğe ve bu hususta iki sene · 

denberi tecrübeler yapılmağa baş· 

lanmış olduğunu haber vermiştik 

Bir arkada~ıınızın mahallinde yaptı· 

ğı tetkikata göre mezkCır tecrübe· 
!erin iyi ueticeler verdiği anlaşılmış 
tır. Evvelce de yazdığımız vt"çhile 

bu üzüm çeşidi zaman zaman Çu · 
kurovada yetiştirilmek istenmiş ise 
de dane bağlamadan çiçek döktü. 
ğünden muvaffak olunamamıştır. Son 
iki s~ne zarfında mezkür okulun 
bağ mütehassısı tarafından bu mah· 
zuru oı tadan kaldırmak için gere· 

ken tedbirler alınarak Çavıış üzümü 
muvaff akiyetle yetiştirilmiştir: Ha· 
ber aldığımıza göre bu sene Ziraat 
mektebi tecrübe ba~larını genişle. 

terek yeniden yirmi dönümlük bir 
Çavuş üzümü bağı tesis etmiştir. 
lyi kaliteli meyve ve ziraat mahsu 
lü yetiştirmek hususunda cidden 
Örnek olmağa muvaffak olan Ziraat 
okulunu ve mütehassıslarını tebrik 
ve takdir ederiz. 

ni zaman a omşu ur, ara ·~ 

akdeniLe baı7layan boğazlar her 1 

memleket i;in hayati ehemmiYt' 
haizdir hu iki kom~u memleket, 

1 

smdaki idari farklara ve ideal a~< 
lıklarıııa rağmen şimdiye ka~ilr ~ 
olojik mücadelererden tevakı er 

. . T"" k s t .. betle mıştır. ur - ovye munase . 
nin Türk- fngifiz anlaşması haseb

1
; 

1 rıl11 le Londra Mo~kova anl~şm~ 3 Jıf 
mesnedini teşkıl etmelerı lazım lı' 
Eğer Şarki Avrupada yapılacak 1 
hangi bir taarruz karşısında RııS) 

d" e nın tek başına bırakılacağı en ıŞ0;, 
hala mevcutsa, Ankara ve L001co' 
dektarasyonlarından sonrn Mos cı 
nın artık tamamen müsterih ol[llll· 
lazımdır· Büyük Britanya .diplo~; 

sinin bu muvaff akiyetı. lngıltere J 
ya müzakerelerini kuvvetlcndireC b' 
tir. Almanyanın şarki Avrupada ·rıt 
rişçı bir siyaset takip edecegt"' 
dair bize verilrrekte olan te;.• ~ 
bir hakikatı ifade ediyorsa, •1 ',ıı 
lııkiliz anlaşması karşısında Alı1l er 
yanın son hattı hart·keli teıtı~~~ 
yersizdir. İngiliz . Türk anlaşması t~ 
berlcıne politikasının genişlef11,.c 

ş ek in fo telakki ediliyorsa buda tıı' 
rilecek cevap kadar basit ve ti J 
birşey olamaz. bununla boraber 

111
e1 

nomik bir çemberlemenin bah~e~ife 
ZU bile olamıyacağı tabidir. ftlr btt 
Almanya ile olan ticari mün95e ~· 
!erinin i.Jame ettirecektir. ve lıtl· ~,r 
iki memleketin menafii icabıd~'· o'' 
ki Avrupanın diğer devletler• e~e' 
herhalde, ayni şekilde hareket 

, ceklerdir. __,/ 
naçıktı.Kralın muhafız alayı nef ~rlerinl · ~ 
den biri sarı bir pelerin tedarık e· 1"' 

derek saraya girmiş, karnını do_- Sallık taş ve eı I 
yurmuş, yiyip içmiş, sonra alaya gı . bo)•tl•,:; 
dip pelerini başka bir arkadaşına 800 adet 40X50santıın r d~ 
vermiş ... Ve sıra ile bütün neferler Mersin Süickari taşile B~lr "e 
büfeye gidip karınlarını doyurmağa dink taşı bütün teferruatı~; t/~ 
başlamışlar. lam katran salmaları ve tu d'' 

Kraliçe bunu duyduğu zaman rım kiremit ve 6000 kilo k9 b•' t 
o kadar gülmüş ki, bu işe göz yu· tahta odun satılıktır. Ayrıc3lJltlc~ 
mulmasıoı emretmiş. Bu muhafız enkaz satmak isteyenler de dô"t 
alayı neferleri, sıra ile büfeye gelip civarında kömür pazarına "1~' 
karııılarını doyurmuşlardır. yerde Abdurrahman Şenere 

caatları. 8 - 15 10648 
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Casuslarla 
mücadele 

HER HAFTA BİR ÇOK 
GENCİN KAFASI BALTA 
f LE KESILiYOR VE BU 
İDAMLAR BOTUN TAFSl 
LATJLE HALKA iLAN 
EDİLİYOR 

(Berlin - Mayls) 

Almanyanın casusluğa karşı koy 
rnak, bu suçu yapanların olduğu gi 
bi bu günkü nazi politikasına muha 
lif hareket edenlerinde gözünü kor· 
kutmak için resmi propoğanda bü· 
Yük bir mücadeleye giıişmiştir. 

Gaztelerin, cinayet vataniye suç 
larının idam cezalarını bütün tafsi
latile neşretmektedirler. 

Almanyada id11m şekli balta 
ile baş kesmek olduğu için çok kor 
kunçdur. Ve tafsilatile neşredilme· 
sinin müdhiş bir tesir yapacağıda 
muhakkakdır. 

idam edilenlerin büyük bir kıs· 
mı hudud kasabalarırıda yaşayan 

Ren'li ve Silezyalı delikanlilar teşkil 
etdektedir. 

Almanyanın her tarafında par· 
mağını dudağı üzerine "Sus., işareti 
vermek için koymuş Alman askeri 
nin resmini gösteren afişlar asılmış 
tır. Bu Alman askerinin resmi arka 
sında topla, tüfenkle, tayyareler gö 
rülmektedir. Ve üstünde şu üç ke
lime yazılıdır: " casuslar; vatan ha
inleri ve bozğuncular, 

Sinemalarda da casusluğa dair 
kısa filimler gösterilmektedir. 

B0NOUK0 PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

C U M A - 2 /6 939 

12.30 Program . 
12.35 Türk müziği (Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı , ajcıns 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15- 14 Müzik (Karışık Progı m 

- Pi.) 
19.00 Program 
19.05 Müzik (Operetler - Pi.) 
19.30 Konuşma 

19.45 Türk müziği (Fasıl heyeti) 
20.30 Memleket saat ayara, ajans 

ve meteoroloji habeı leri. 
20.45 Türk müziği 1 - Suzinak 

Peşrevi 2 - Mustafa Nafizin suzinak 
şarkı : (Sensiz bu sabah) 3 - Mus· 
lafa Nafizin suzinak şarkı : (Ümitsiz 
h ı r scvişlc) 4 - Ahmet Rasim suzi
n ık şarkı : (Söyle ey cananı ruhum) 
5 - Leminin Hüseyni şarkı: (O gü. 
Z<' I göı.lerle) 7 - Saz semaisi 6 -
Kemençe taksimi 8 - Arifin : (Bir 
ınelek sima peri) 9 - Şevkinin: (Du· 
çarı hicri yar) 10 - Mahmut Celaled· 
dın Paşanın : (Nari firkat) 11 - Mus· 
tara Çacuş : ( Canım tezdir). 

21 .30 Konuşma 
21.45 Esham, tahvilat, Kambiyo 

- nukut ve Ziraat borsası (fiyat) 
21.55 Neşeli plaklar 
22.00 Müzik (Riyaseti Cümhur 

Filarmonik Ork. Şef : Praetorius) L. 
Van Van Beethoven : 2 inci Senfoni, 
Re major Op. 36 a) Adagio molto 
- Allegro ~on brio b) . Larghetto 
c) Scherzo - Trio ç) Allegro mol
to G. Bizet : Roma Süiti a) Andan
lte tranquillo - Allegro agitato b) 
Allegro Vivace c) Andante molto ç) 
Allei'ro vivacissimo , 

k~l.00 Son ajans tıaLerleri ve ya
rın ı program. 

23·15 - 24 Müzik (Cazband) P.1 

zayi makbuz 
27 - 10 9 

143536 _ 17~ 39 Tarihli ve 

1• 1 k k numaralı on beş 
ıra ı azanç ve . . 

· · . rgısı makbuzunu 
zayı ettığımizi ilan ederiz. 10705 

Kuru köprü mahal! . d H 
esın e acı 

Mehmet oğlu Hüseyin v k d . e ar eşı 

Ahınet 

Maarif müfettişleri 
Ankaradatoplanıyor 

Haber aldığımıza ğöre, Maarif 
vekaleti. yeni tayin edilen umum 
müfettişlerle, mevcut müfettişleri 
Ankaraya davet etmiştir. Taşrada 

bulunan bütün müfettişler bu haf· 
ta içinde Ankarada toplanacaklar· 
dır. 

Müf~ttişler, Maarif vekili Bay 
Hasan Ali Yücelin Başkanlığı altın 

da bir toplantı yaparak muhtelif 
maarif meselelerini görüşeceklerdir. 

Ziynet eşyaları 

Harice artık fazla 
çıkarılamıyacak 

Türk parasının kıym~tini koru· 
ma hakkındaki 12 numaralı karar 
nameye, masnu haldeki kiymetli 
madenlerin de memleket dışına çı· 
karılmasının memnu olduğu ilave 
edilmiştir. Böylelikle bazı kadınların 
kollarına, boyunlarına fazla miktar 
da ziynet eşyası takarak memleket 
dışına kaçakçılık yapmalarının önüne 
geçilmiş olacaktır. 

Parti büyük 
kurultayında 

- Biriuci sahifeden artan -

62 inci maddt'nİn son fıkrasının 

memur oldukları için Partiye gire· 
meyip istifa veya tekaütlük gibi 
bir sebeple resmi sıfatları zail olur 
olmaz Partiye kaydedilmiş olan 
münevver vatandaşlardan Parti ve 
Halkevlt-ri teşkilatında derhal isti· 
fade edilmesini temin maksadiyle 

' ilave edildiği Genel Sekreterlikçe 
verilen izahattan anlaşılarak madde 
aynen kabul edilmiştir . 

84 üncü maddenin sonuna " bir 
kimse ayni zamanda iki idare He. 
yetinde bulunamaz ., fıkrası eklen· 
miştir . 

91 inci maddenin • h ., fıkrası 

birbirinden biisbiitün ayrı iki vazi· 
feyi ihtiva ettiğinden ikinci satır

daki " v ., kaldırılarak bundan son· 
raki kısım ayrıca " i ,. fıkrası ha· 
line konulmu~tur. Ve bunu takibe· 
den fıkraların işaretleri de ona gö· 
re ileri doğru yürütülmüştür. 

Mana ve münasebet gözetilerek 
98 inci madde 97 incinin ve 99 
uncu madde 98 incinin yerine ge
tirilmiş, 97 inci madde de 99 nu 
maraya alınmıştır. 

MUstakll grup : 

7 inci kısmın 2 inci faslı olarak 
teklif edilen " Parti müstakil gru· 
bu ,. teşkilat kablosundaki yerine 
mütenazır bir hale getirilmek ve 
Parti grubuna ait bulunan hüküm· 
leri ihtiva eden fasıllar birbirini ta · 
kiben zikredilmiş olmak için 56 
ıncı sayfadaki üçüncü fasıl ikinci 
fasıl olarak 54 üncü sayfadaki Par. 
ti müstakil grubunun yerine geti· 
rilmiş ve Parti müstakil grubu da 
bl!nu takil>eden üçüncü fasıl olmuş· 

tur. Bu fasıl değişikliği münasebe· 
tiyle maddeler de yeni numaralar 
almıştır . 

Encümen, teşekkül eden müs· 
takil grubun, Parti faaliyetinin da· 
imi bir mürakabe ile daha verimli 
bir surette ilerlemeside ve B. M. 
Meclisi mesaisinin memleket işleri· 
ni iki cepheli olarak tedkik altında 
bulunduracak ~ckilde inkişaf etme· 
sine yol açacağı kanaatine varmış 
tır . 

Sathk yayla yurdu 
Bürücekte komser o~man Eron 

çun Cami civarındaki yayla yurdu 
satılıktır. 

Taliplerin karasoku mümessili 
lsmail Yurdözünc nıüracaatlao ilan 
olunur. 1-4 10704 

Adana Belediyesi riyasetinden: 
1. Temizlik işleri hayvanatile, kanarada beslenecek olan hayvanatın 

bir yıllık arpa ihtiyacı olan 57,000·68,000 kilo arpa ile 68.000 79,000 ki. 
lo samanın satın alınması ve temizlik işleri hayvanatı nalı açık olarak ek. 
siltmeye konulmuştur. 

2. Arpanın muhamınen bedeli beher kilosu üç kuruş samanın beher 
kilosu bir kuruşdur. 

3 Arpanın muvakkat teminatı 153 lira ve samanın muvakkat temi· 
natı 59,25 lira nalın muvakkat teminatı sekiz liradir. 

4 İhalesi haziranın 8 inci perşembe günü saat on beşte belediye en 
cümeninde yapılacaktır. 

5 Şartnameler belediye yazı işleri müdürlüğündedir. isteyenler orada 
görebilirler. 

6 isteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat makbuz
Jirile birlikte belediyeye encümenine müracaatları ilan olunur. 

24·28 2·6 10656 

Adana Belediyesi Riyas~tinden : 
1 - Be!ediyeye ait motorlu vesaıtin bir yıllık ihtiyacı olan 2180-2600 

teneke benzın ve 98 teneke muhtelif cins yağ kapalı zarf usulile satın alı· 
nacaktır. 

2 - Benzinin beher tenekesinin muhammen fiatı üç liradır. 98 t k 
ya~ın muhammen bedeli 596 liradır. ene e 

3 -. Benzinin muvakkat teminatı 585 lira ve yağın muvakkat temİJ 
natı 45 lıradır. 

4 - İhalesi haziranın 9inci perşembe günü saat on beşte v b ı d' 
.. . d 1 k e e e ıye 

encu .nenın e yapı aca tır. 

5 - Şartnamaler belediye yazı işleri müdürlüğündedir. isti ı 
d 

·· b"I' 1 yen er ora 
a gore ı ır er. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 
birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

24 - 28 - 2 - 6 10657 

Adana belediyesi riyasetinden: 

. ~- Belediye emlakin~e~ sebze pazarındaki kahvehane 1-6- 939 ta· 
rıhınden 31 - 5 -940 tarıhıne kadar kiraya verilecektir. 

2- Muhammen icar bedeli iki yüz elli lira olup muvakk t t · 
18 lira 75 kuruştur. a emınatı 

3- ihalesi 8-Haziran-939 tarihinde belediye daimA ·· d 
sında yapılacaktır. 1 

cncumen o a· 

4- isteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat tem' ti 
·· B ı d' f . .. .. .. .. ına arını yatırmak 
uzere e e ıye Hc:sap şlerı Mudurluğune müracaatla ·ıA 1 rı ı an o unur. 

10654 23 - 27 -1 - 5 

EN BÜYÜK ARTiSTLERiN EN GÜZEL FILMLERILE 

YAZLIK SiNEMA 

Cümhur Reisimiz Milli Şef iSMET İNÖNÜ'nün 
lstanbula teşrifleri Merasimini gösteren 'J ÜkKÇE izahatlı film ve RenH 

s~nat Harikası ~~TEŞ ~~CE~LER_!) Nefis bir Miki Mavs ı 
Dikkat. Bu Akşamki ilk Suare için Ma;;j;rın Erken 

• Tutulması Reca Olunur. 

10691 

----------~--------------------------------------
Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel şaheseri olan dünyanın en kudretli 

rejisörü Sesi! B Dömillenin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür:Cçe sözlü büyük şaheserin baş rollerinde bütün dünyanın tanıdığı 

ve takdir ettiği bir çift 

Frederik March - Fransika (jaal 
ILA VE OLARAK 

En yenı dünya haberleri 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini lJütün müştcrılerimizc 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 212 10617 

------------..----9"""----~---.... ---· 

3-

~-----------------------------------------------------
Herkesin görmeğe doyamadığı ... Zevkine kanamadığ-ı ... Ateşine 

yandığı tek film 

Asri sinemada 
Bu akşam 

iki büyük beynelmilel şöhret ( JANNET MAKDONALD - NELSON 
EDDY) nin çok büyük muvaffakıyetlerle yarattıkları en büyük Aşklar -

En baygın nağmeler - En kıvrak oyunlar şaheseri 

( Leyliklar Açarken) 
Misilsiz filminin yeni orijinal Kopası 

DiKKAT : - Sinema müteaddit vantilatörlerle pek serin bir hale 
getirilmektedir 

Telefon Asri 250 
10691 

--------------,;._---------------------------

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

32,000 LiRA MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 ,.\ğustos, 1 Eylfıl , 

1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 1000 " 
) .000 .. 

" 
8 500 .. 4.000 .. 

" 
16 350 • 4.000 " 

" 
60 100 • 6.000 .. .. 
65 50 " 

4.750 .. 
" 6.250 

250 25 " 
.. .. 

32.000 
435 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirm iş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar ı 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 

/\ ""u11rı111ı• 11: Jflf1HO 

- Dünden artan · 

olanla h ı d ve çifliklerde hayvan bakımında bulunmuş olanlar, nal 
r, ara ar a d . 

ba ti h bakımına alışkın olanlar an seçılir. 
n ar ve ayvan A . . . . . 

Madde 121 _ Mahalli veteriner amırının emrmde şu teşkıller bulu-

nur: 
A) Gazlenmiş hayvanları koruma ve iyileştirme postalar, 

B t 1 a ısı kursta yetiş111iş ve yarısı yardımcı şahıs olmak 
u pos a arın y r . • • 

.. h ld cud (Kümes hayvanları harıç) 200 hayvan ıçın 8· t O 
uzere o ma a e mev . 
k
. ·d· Ağ t n ba,.ında bir küçük veterıner sağlık memuru veya 
ı~ı ır er pos anı ~ 

b 
' d ,.. · d b' · bulunur Postalar lazım gelen tıbbi ecza ve malze· 

unun e&erın e ırı · 
mc ile mücehhez bulunurlar. 

B t 1 
zlanan mahaldeki hayvanlar ve hayvanlara taaluk e -

u pos a ar ga . . . . A • 

d 
· 1 1 h tarın yiy~cek va içeceklerı ıçın ılk sıhhı yardım tedbır-

en ış er e ayvan . . .. 
1 

• • 
1 

p stalar müstakil olarak ve ıcabında bırleştırılerek çalı· 
erını yapar ar. o . 
şırlar. 

H 
ar yerlerindeki hayvanları hava taaıruzlarından korumak 

ayvan paz . . 
· · b. t bulundurulur Oöyle tehlıkelı zamanlarda hayvanların koru . 
ıçın ır pos a · 
nması kabil olmazsa bu gibi yerlt"r muvakkaten dağıtılır veya tehli -

kesiz yerlerde kurulur. . 
(Haralarda ve "koyun keçi ~ari; .. ~~zla ınıkdarda büyü~ _ba~ hayvan 

bulunan yerlerde ihtiyaç nisbetındt- mu.stahdemlcrden bu gıbı bır posta 

vücude getirilir. 
Bu postalara girecekle~ v~l~yet veya kazalarda ~çılacak kurslarda ye-

. t" ·ı· M h ırı veteriner amırı bu postalarla da alakadar olur.) 
tış ırı ır. a a • 

B) Yaralı ve gazlı hayvan hastahaneleri (50 - 100 hayvanlık). 
Bu hastahaneler depolardan ve mühim tesislerden ve yol kavuşak 

yerlerinden uzak, sapa ve fakat gidip gelmr.yi aksatmıyacak yüksek ve 
daha ziyade ağaçlıklı yerde ve tercihan akar sulara yakın bulunmalıdır}. 

C) Hasta hayvan tavlaları. 
Boğucu gazlarla zehirlenen ve iperitlcnen hayvanlarct mahsus olarak 

iki bölme halinde bulunmalıdır, 
Madde 122 - Mahalli hayvan hastahaneleri, resmi hayvan klinikleri, 

veteriner okulları hastahaneleri kendi emirlerinde birer (gazlanmiş hay· 
van tedavi kliniği) açarlar. 

(Sonu Var) 9583 
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. .t\dana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

---
KiLO FIATJ 

Satılan Mikdar CiNSi En az En çok 
K. s. 1 K. S. Kilo 

Koza -~ 

--ı Piyasa parlağı_ • 36 
Piyasa temizi • 

1 
~ 

1 
Klevland 

1 4~ 

YAPAGI 1 

Beyaz 1- --/ ı --Siyah 

ÇIGIT 

-
Yerli MYemlik. 

• MTohumluk. 4;5o 5,50 
~--

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs 1 -

• Yerli ı--vs--
- - - -

Men tane -- ·- -
• -

Area 3,25- -- , / ~.30 
Fasulya 

'3;37 - ~ -Yulaf 3 52 -Delice 
--+~ -Kuş yemi --Keten tohumn 

Mercimek 
~ 

Susam 18 1 

u N 
Dört yıldız Salih 

~--
~ üç • • -·- .:o Dört yıldız Doğruluk ..c .. --.::ıl. o.;: üç 

E " • • ---· o - Simit == ca " ~ :..: > Dört yıldız Cumhuriyet -
" -- -"" 
..,. 

üç -· .... 
" " ---

Simit 
" . 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
1 / 6 / 1938 iş Baukasından alınmışlır. 

Pene Santim 

Hazır 5 50 Ureı ı-= Rayişmark 
Vadeli 1. 4 82 Frank ( Frans~z) "-T-35 
Vadeli il. 4 52 Sterlin (Tiıgiliz } _ _ -S-93 
Hind hazır 4 135 Dolar( Amerika } !26 1 1)4 
Nev~ork 8/% -Frank(isviÇre) 00 00 

Sayın Müşterilerimize Müjde Müjde 
Doğru işliyen ve şaşmıyan lsviçre mamulatı ARLON marka 

cep ve kol s~atlarımız gelmiştir. Sair marka saatlarımız da bulunur 

Tarsuskapu Numara (9) Saatçı Dilaver Belen 
4-5 10~6-72-·~----~....;.: 

...... ---------------~~-------------------..:.: 
bir tesisatla Yepyeni 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo- Lokanta- Gazino- Otel 
Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

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

Birkaç gününüzü burada 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
1 5 

Bir gecelik tam konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 1. işilık ) 
ikinci baraka ( 4 kişılik) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

geçiriniz 

yatak ücretı 

Büyük istif-adeler görecek, memnun kalacaksınız 
' 

ı O k K S ô :t. U ...... -------------------·-....,.....,,.....,.......,,........,_,....... __ 

Seyhan Defterdarlığından: 
Belediye kadastronun 
Kapu No: Ada parsel 

mahalle 
mevki 

Muhammen 
cinsi kıymeti 

Lira K. 

17 88 7 Sarıyakup M.Sipahi kargir 200 00 
pazarı dükkan 

15 88 8 • • • • 150 00 

11 88 10 • • • • 300 00 

ıo 88 22 • " " • 300 00 

61 93 4 • Saç bedestan • 300 00 
59 93 5 • • • • 300 00 

57 93 6 • • • • 350 00 

55 93 7 • • • • 350 00 

53 93 8 " • • " 
300 00 

51 94 6 • • " • 150 00 

37 94 13 • • • • 150 00 

26 97 21 • Pekmez pazarı • 200 00 

76 
27 101 2 • Y cmeniciler • 300 00 

50 94 26 • Saç bedesten 
" 

450 00 

13 89 11 • Zifirciler • 250 00 

2/11 100 38 • Alemdar sokağı. 300 00 

6 100 40 " Eski un pazarı Mağaza850 00 

10 181 16 .Karasoku kemeraltı kargir450 00 

45 94 9 .Sarıyakup kapalı dükkan 450 00 
çarşı 

7 139 26 Ulucami ırmak hamamı 500 00 

000 421 13 Reşat bey Ars~ 180 00 
1' ekke kur bu Arsa 69 00 

100 32 Sarıya kup 
alemdar sok ağı Arsa 27 00 

93 80 9 Alidede m. Ev kerpiç 120 00 

142 40 Ulucami Hay 
daroğlu sokağı Ev 500 09 
Döşeme Bahçe yeıi 173 05 

Döşeme m. Hane 150 00 

Döşrıne m. Arsa 400 00 

29 u:ucami eski 
Kuyumcular Diikldln 250 00 

3 9\J 1 Sarıyakup 

köşkerler dükkan 150 uo 

Miktarı 

2 
M. 

11 

10 
15) 
13) 
12 
10 
12 
12 
11 
13 
9 

7,5 

17.5 
14. 
12 
15 
79,5 

7 
8 

360 
230 

45 
8 

1153 

375 

14 

17,5 

Tapunun 
Tarihi No Müştemilat 

Üstte ufak 
bir oda 

halen bir dükkan halinde 

1/3 hissesi hamalı lsmailı: aittir. 

864 hissede 28 hissesi Hazine· 
ye ait 1624 liradır. 
Beher metre murabbaı 50 K. 

" " " 30 " 

" " 
., 60 " 

Bır odalı ev 
iki kat üzerinde beş oda iki kömür 
lüğü havi 
Ağustos/3 ı O N o. 6 on altı sehim 
itibarile beş sehmi Maliye hazinesi 
(Beher metre murabbaı on beş k.) 
Tapunun nisan 1938 No. 18 24 se· 
him itibarile 6 sehmi maliye hazi
nesi, iki kat üzerinde 6 odalı havi. 
Tapunun nisan/938 16 No: 216 se 
him itibarile 54 sehmi maliye hazi
nesı. 

Metre murabbaı 

Metre murabbaı 

Yukarıda muhammen kıymetlerı yazılı O.uz puça gayri menkulü ı mülkiy ,,lleri 'i 1 -MJyıs - 939 tarıhin· 
den ıtıbarcn on bq gün müddetle açık artırınağa çıkaıılnıı~tır. ihaleleri 14 6 - 939 tarihine ınüsadif ÇM· 
şanha günü saat on beşte icra kılınacağindan taliplerin yüzJe 7,5 teminat akçılari'e birlikte aynı gJn ve saatta 
Defterdarlık .;atış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 2-5-8 1 2 

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükumet cadde~inde 

• ••• 

Om er Başeğme~ 
Ticarethanesi 

GAZ, BENZiN , MAZOT VE MAKiNE Y AGLARI 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 

50 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bcrlin hastahanelerınde uzun müd· 

det asıstanlık yapmıştır. Hastalaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12-8, öğleden sonra 

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

Dr. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları müteha sısı 

Hergün 
başlamıştır. 

muayenehanesinde h ast •. arını kabule 

Doğum ve Çocuk bakım 
evi Baştabibliğinden : 

Müessesemizin bir senelik yiye· 
cek ve yakacak ihtiyacı açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

ihale 17-6-939 tarihinde sıh
I hat müdürlüğünde yapılacaktır. Şart 

name müessese baştabipliğinde gö
rülebilir. 2-6-10-14 10703 

Adana Ticaret ve S;\nayi 
Odasından: 

Tüccar ve esnafa 
ait ilan 

Ticart>t ve Sana}i Odaları ni 
zamnamesi mucibince mecburiyeti 
kaydiyeye tabi olan tüccar hususatı 
aliyeyi Odaya bildirmeğe meebur 
durlar: 

1 - Mecburiyeti kaydiye be· 
yannamesinde münderiç her nevı 
tahavvülat ve tadilat, 

2 - Tatili tediyat, iflas, kogor 
dato, ünyon ve iadei itibar, 

3 - Terki tiçaret, devri ticaret 
fesih ve infisahı şirket, muztarip şir 
ket, bu mecburiyeti ifa etmiyenler 
hakkında Ticaret ve sanayi odaları 
kanunu .• un 5 inci maddesindeki 
ahkamı cezaiye tatbik olunur, 

#' 
r 
Türksözü 

Gündelik siyası gazete 
-- ····----

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kurul 
1200 
600 
300 
1 ()(J 

.• f.'u' • 
ı -Dış memleketler ıçın sfl 

bedeli değişmez yalnız posta 111
1 

zammedilir. 
'P 

2 - !!anlar için idareye 1110 

caat eclilmelidir. _,.I 

' 
Seyhan Milli Emlak ııı0 

dürlüğünden: 

Karataştaki deniz Plajının ıOi 
Haziran - 939 tarihinden 939 f 
simine ait işletmesi 26-5-939 ll' 
şembe gününden itibaren oPçl 
gün müddetle açık artırmağa ~ 
rılmıştır . Muhammen senelik 
bedeli elli liradır. ihale günü tO 
6-939 tarihine müsadif PerŞ~ 
günü öğleden sonra saat on 
olacağından talip olanların yüıdı 
di buçuk teminat akçalarını harı' 
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Defterdarlığa müracaat arı ı a l 
nur. 26--29-2..-
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Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlıl 

İstanbul Oteli 
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ıul başkanlığıodan: 

1 - Adananın Yüksekdr 
mahallesinde Hars Komitası '

1 
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yapılacak dört dersaneli ilkok~ j 
nası inşaat• ( 9:165) lira ( 42 rııt 
ruş keşif bedeli ile açık eksilt 

konulmuştur. _,, 1 
2 - Eksiltme ihalesi 12. ıJ 

ziran - 939 Pazartesi günU ,ır 
( 16 ) da Parti binasında yaP 
tır. r 1 

3 - Keşifnameyi ve di~elh 
rakı görmek isteyenler Parti ,ıi• 
kurul kalemine müracaat etffl (. 

4 - inşaata talip olanla' ıııi' 
lira ( 90 ) kuruş muvakkat .. 1e.; 

f. .. d"' lıı~ıl vermesi ve na ıa mu ur l 
"sttl 

alınmış ehliyet vesikası go 
mecburidir. 28- 2-7 _,/ 
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Belediye buı~~-
Beıediye buzunun beh~dr ;. 

b ı e ~~ su her yer de ve her aY 25 · 
kuruşa ve beher kalıbı da n fı~ 

B f ıt• Jı'' ruşa satılmaktadır. u ıa. ,~ ı' 
la satmak isteyen buz baY 1 ~, ~ı'. 

. 1 a• ~~ kında takibatta bulunu m 1 I 
en yakın Belediye zabıtası~~,ııı' ~ 
racaat etmeleriui sayın h• rı,..ı 
menfaatleri icabından ordu 
kere d~ha ilan ederim. t 
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Umumi neşriyat mU .• 
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Çiftehan Kapllcasını bugürık ' ı 

1 
haliyle bir kere görünüzü 
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Yukarıda sa ~ılan ticari v~kuatı 
vaktinde odaya bildirerek kayıtları
na işaret yaptırmaları tüccar ve es· 
nafımızın kendi menfaatları icabın. 

dandır. Bu gibi tahavvülatı Odaya 
bildirmeleri ilan olunur. 10710 
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