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Sovget - ingiliz görüşmeleri 

SOVYETLERiN iSTEDiGi T ADi
LAT ESASA DEGiL, ŞEKLE AiD 
Fransız-ingiliz mahfilleri neticeden ttmitlldir 

Paris : 5 (Radyo) - Fransız ma· 
hafili Sovyetler .birliğinin lngiliz 
tekliflerine verdiği cevap hakkında 
ketumiyeti muhafaza etmekle beraber 
Sovyetlerin • anlaşmayı geciktirecek 
mahiyette bir tadilat istemedikleri· 
ni beyan etmektedir. Gerek lngi· 
liz, gerek Fransız mahfilleri netice· 
den ümidli bulnnmaktıtdır.: 

lngiliz • Fransız teşekküllerine 

verilen son Sovyet cevabı hakkında 

neşriyatta bulunan Tan gazetesinin 
istihbaratına göre, Sovyet cevabı ce
saret verici bir mahiyet taşıyor. Ve 
Sovyetlerin cevabındaki tadilat tale-
bi tekliflerinin esasına değil, şekline 

ait bulunmak tadır. ı 

Londra : 5 (Radyo) - Sovyet 1 
cevabı lngiliz Genci Kurmayında tet· 

kik edilmektedir. 
Paris : 5 (Radyo) - Bütün gaze

teler son Sovyct tekliflerinden hah· 
setmekte ve iyi tefsirldrde bulun· 
maktadırlar. 

lngiliz gazeteleri Molotof'un nut · 
kundan sonra Sovyet cevabı yapıcı 

bir vesika olarak kabul edilmekte
dir. 

MüDDü Ş~fümü~ Zigfeld hattı 
çatlamış! 

Almanyada telaş 
1 Parti Genel Başkan Ve
killiğine Saydamı seçti 

inşaatta çalışanlardaı:ı 
bazıları tevkif edildi 

Fransızca L 'intansigeant gazete
sine jean Thouvenin yazıyor: 

Berlinde bir yandan Macaristan 
seçimi neticelerinden memnuniyet gös 
terilmekte iken diğer taraftan askeri 
muhitlerde Zigfeld hattı ile meşgul 

olunmakta ve bu tahkikatın bugünkü 
vaziyeti endişe uyandırmaktadır 

Polonya membalarından bildirildi· 
gine gore Hitlcr crkanıharbiycsile bu 
hattı gezerken inşaatda bir çok kusur 
Jar olduğunu görmüştür bu sebeple 1 
bazı kiıı\selcr şüphe altında görülerek 
tevkif edilmiştir. 

Bundan maada almanyaya komşu 
bitaraf hır memleketten gelen haber
ler Zigfeld hattında _5j kilometrelik 
bir kısmın Ren nehrinin son feyezani 
neticesinde kullanılmaz bir hale gel· 
miş olduğ'unu bildirmektedir, 

Askeri mütehassısların tahminle
rine göre asgari on aylık bir tamir· 
den sonra Zigfeld hattının bu kısmı 
kabili istimal bir şekle girebilecektir 

HaLcr fevkalade ehemmiyetlidir. 
Çünkii mihver idarecileri son siyasi 
hadiselerin inkişafında müstahkem hat 
larındaki bu çıttlağ-ı da göz önünde ı 
tutmağa mecburdurlar. 

işte bu husus da sulh lehine kay 
dedilecek bir unsur değilmidir. 

INGILTEREDE 

Mecburi askerlik 
meriyete girdi 

250,000 genç kayıt mu
amelesini yaptırdı 

Londra; S (Radyo) - fngiltere 
de mecburi askerlik talimi dün me. 
riyete girmiştir. Takriben 20 - 21 
yaşlarında iki yüz elli bin genç lca· 
yıt muamelelerini yaptırmak üzere 
bürolara müracaat etmiştir. 

F ener-Galatasa
ray maçı 

Maçı 4 - 3 Galatasaray 
takımı kazandı 

Jstanhul : 5 (Telefonla) - Fener 
bahçe ile Galatasaray aruanda ya· 

lan ıon maçta GalataNray, fener-
pı 4 ti" .. bahçeyi 3 · mı up etmlftir. 

Genel 
Fikri 

Sekreterliğe de DOktor 
Tüzer intihap edildi 

Keyfiyet bütün Parti 1 

teşkilatına bildirildi ' !1 

Ankara: 5 ( Telefonla )- Cüm· 
huriyet Halk Partisi pegişmez Baş

kanı ve Milli Şefimiz ismet İnönü 
tarafından Parti Genel Başkalığı Ve-
killifine Başvekil ve lstanbul Mebusu 
Doktor Refik Saydam , Parti Genel 
Sekreterliğine de Erzurum Mebusu 
Doktor Ahmet Fikri Tüzer seçilmiş. 

ler ve keyfiyet bütün Parti teşkila· 
tına bildirilmiştir. 

Meksikada büyük bir 
yangın oldu 

Tam 362 kişi öldü 
Meksika: 5 (Radyo) - Burada 

bir sinemada Çıkan büyük bir yan· 
gın neticesinde 362 kişi ölmüş bir · 
çok kimseler yaralanmıştır. 

Bay Refik Saydam 

SURiYE'DE. iNTiKAL 
KABiNESi 

Suriye Meclisi T eşrinievvelde 
toplanmak üzre tatil yaptı 

ŞAM MECLiSi SON CELSE~fNDE HATA YIN 
TÜRKIYEYE iADESİNi PROTESTO ETMiŞ 

Halep: 5 (Hususi muhabirimizden) 
Şamdan alınan haberlere göre, kabine 
buhranı devam etmekle beraber bir 
intikal kabinesinin kurulacağı hakkın
daki şayia gittikçe kuvvetlenmek
tedir. 

intikal kabinesinin başına eski 
başvekillerden Hakkı Azım 'ın getirile
ceği söylenmektedir. 

Suriyedeki siyasi buhrana niha
yet vermek için intikal kabinesinin 
'Hatay istiklalini tanıyacaa-ı da söy
lenmektedir. 

Şam meclisi 104 mevcudundan 
S5 kitinin ittirakiyle bir toplanb ya· 
parak teırinevvef 940 da toplanmak 
ilzere tatil yapmııbr. Bu topJanb es
naaında CebelQddürüz ve Lazkiye 1 
vaziJetJyle Hata)'ln TCbiciyeye iade 1 

edilmesini protoslo eimiştir. Bu ka
rarla~a. ?~ ı:ıevcud 55 kişinin ancak 
30 kışısı ışlırak etmiştir. 

Haber aldığıma göre, Suriye ve 
Lübnan~aki borçlular altın borçlar 
meselesı hakkında Lahey adalet diva-
nına ve milletler cemiyetine şikayette 
bulunacaklar ve bir heyet göndere
ceklerdir. 

Filistinde tedhiş hareketi 
dündenberi arttı 

Kudüs : 5 (Radyo) - Son bir 
iki pn içinde f ilistinin bütün 
bölgelerinde tedhiı hareketi art· 
m11br. Asken tedbirler de arbnl· 
mıtbr. 

Rus-Japon 
hududunda 
çarpışmalar 

Türkiye-Hatay arasında 
gümrükler kaldırılıyor 

Perl• : 5 - Franaızca 
Parls-Solr gazeleal huauaı 
muhabiri J. Frensal••'ln 
Navyorkt.n blldlrdlllne gö 
re Mongoliatan-Mançurye 
hududunda çok •lddetll mu 
harabeler olmu,tur. 

~ 
Japonyadan gelen ha. 

barlere gire 42 Rus-Mon 
gol tıtyyare,ı Bor götU ci
varında du,uroımu,tur • 

> Dlger tarattan gene •Y· 
nl menbalardan ahnen me
IOmata gör• hudut nehri 
Usaurl uznrlnde dokuz ta. 
ne Mançurya-Japon gam
botu Ru• gambotlarının •· 
tefiyle haaera uOramıtbr • 

- Mabadı içeride. -

VOROŞilOF1 

LONDRAYA 
GiDEMiYOR 

SOYETLER DE MANEVRA 
LARA BAŞLAYACA~INDAN 
MAREŞALiN YERiNE YÜK· 
SEK RÜTBELi BiR HEYET 
GÖNDERiLECEK 

Moıkov•: 5 (Radyo) - lngilte
redeki askeri manevralarda bulun 
mak üzere Mareşal Voroşilof lngiliz 
genel kurmayı tarafından davtt 
edilmişti. 

Mareşal Voroşilof bu davete 
gayet nazikane bir cevap vererek 
bugünlerde Sovyet ordusunun d~ 
manavralara başlıyacatını binaena . 
leyh Londraya gclemiyeceğini ve fa. 
kat yerine vakaleten yüksek rütbeli 
s~.baylardan mürekkep bir heyet 
gondereceğini bildirmiştir. 

Askeri heyetimiz 
Londra yolunda 

Heyetimiz Sofy adan 
geçerken karşılandı 

Sofya: 5 (Radyo) - Londura· 
ya gitmekte olan Türkiye askeri he 
~eti dün buradan geçmiştir. Heyet 
ıstasyonda Türk elçiligi erkanı ile 
Bulgar hükumeti adına selamlanmış 
tır. 

İtalyan futbolcular~ 
Belgrad' da taşlandı 

Maçta kavga çıktı 

Belgrad : 5 (Radyo) - ltalyan· 
Yugoslav maçı 2 - 1 ltalyanların 
lehine neticelenmiştir. Maç nihaye
tinde iki Sırp oyuncusu yaralanmış · 
tır. Bundan galeyana gelen halk 
ltalyan takımını taşa tutmuştur. Za· 
bıta tecavüzü ~üç önlemiştır. 

Vaıingtonda manevi 
silahlanma mitingi 

Fransız - Türk anlaşmasının ilanı 
bir gün meselesi halindedir 

1 k d . " (Hususi muhabiri· s en erun . J 

mizden) - Dün aldığım bir haber~ 
- H t 1 Anavatan arasındakı gore, a ay a d - t -- - - c:u üç or gun Payas hudud gumrugu v • 

içinde kaldırılacaktır. Bun~ m~ka~ıl 
Suriye ile Hatay arasindakı gu.mruk 
muhafaza teşkilatı takviye .edılere~ 

• · · mu-essır tedbır 
kaçakçılığın menı ıçın 

ler ahnaeakur. . . 
Hatayla Anavatan arasın~a ıktı~a 

di münasebatın inkişafında zıyadesıle 
amil olacak bu tedbirlerin halkımızı 

memnun bırakacağında şüphe yokdur 
Ayrıca aldığım malümata göre, 

Türk • Fransız anlaşmasının bu hafta 
içinde imzalanması beklenmektedir. 
Şimdiki konuşmalar teferrüata ait ba 
zi meseleler üzerinden ccryan etmek
tedir. Bunların en mühimi Halayın Tür 
kiyeye iadesinden sonra oradaki Fran 
sıı şirketlerile demir yol hattının va· 
ziyetine taa?lük eden meselelerden 
ibarettir. 

ORDU BAREMi 

Verilen son şekilde on 
ÜÇ barem devresi var 

(ANKARA HAZiRAN) 

• Kamutay büdçe encümeni; subay· ı 
lar ve askeri memurlar maaşların~ ~a
ir olan 1453 sayıla kanuna ek layıha 
üzerinde tedkiklerini tamamlamış ve 
layihayı yeniden tanzim ederek ruı· 
nameye alınmak üzere meclis riyase· 
tine takdim etmiştir. 

Yeni Jayih:ı, subaylar ve aske~i 
memurlar için 13 derece kabul etmış· 
tir. 

Birinci derecede Oıgenerallcr ve 
Oramiraller vardır. Bunların asli ~a~ş 
lan 150, tutarları 600 liradır. 2 ın~ı 
dereceden Korgeneraller ve Koram•· 
rall~r vardır. Asli maaşları 125• tut~r
la rı 500 liradır. Üçüncü derecede Tum 
generaller ve Tünı amiraller vardır, 

1• 1 1(\1\ tutarları 400 lıradır. as ı maaş arı ,,v, . 
D- d- .. t ğgeneraller, Tuğamır-or uncu u • 

il t 
. -ddeiumumisi, vekalet a er, emyız mu 

hukuk müşayiri vardır. . 
A 1• 90 tutarı 300 Jıradır. s ı maaşı , . 1 Beşinci derecede albaylar, Temyıı 18 

k · emurlar var· 
ları, birinci sınıf as erı m 

1 260 ti· 
dır. maaş asılları 80' tutarlar 
radır. .k. . 

Altıncı derecede Yarbaylar, ı ınctı 
1 ekilet husus 

sınır askeri memur arı, v 1 70 
kalem müdürü vardır, asli maaş arıb. 
tutarı 210 liradır. 7 inci derecede 

1 
'~ 

başılar, üçüncü sınıf askeri m~mur1 ;~ vardır, asli maaşları ,60, tutar arı 
liradır. Ô _ b ılar 

Sekizinci derecede nyuz aş 
dördüncü sınıf askeri mem,urla~~al~ · 
dır. asli maaşları SO, tutar arı ı· 
radı~ • 

Dokuzuncu derece yuzbaşılar ve 
k-~ emurlar vardır. 

beşinci sınıf as c:.ı• m . 
A 1

• 
1 40 tutarları 120 lıradır. 

s ı maaş arı • 1 
O d .. rccede Üsteğmen er ve nuncu ~ d 

altıncı sınıf askeri memurlar . var ır, 
· t 100 lıradır. asli maaşları 35, tu arı 1 On birinci derecede Teğmen er 

f k • mt'murlar var· 
ve yedinci sını as erı SS lira· 
dır. Asli maaşları 30 tutarları 
dır. l\o enler 

O "k' i derecede Aste.nı n ı ınc • emur• 
k. . . derecede asken m ve se ızıncı t lan 

lar vardır. Asli maaşları 25• tı~ a! -
75 liradır Nihayet olarak on u~unl c~ 

• mur muavın erı 
derecede asken me 60 liradır. 
ve asli maaşları 20. tutarı . 

BUtç• encumenln ;proJ••I 
· meninin hazırladı~ı pro Bütçe encu 

jenin metni şudur : . h 
M dde 1 - Kara, denız, ava, 

Tekaüt ve harcırah hesaplarında 
ve muhtelif kanunların maaş asılları 
s:ıa taallük eden hükümlerin tatbika· 
tında bu cetvelin uçüncü sütununda 
ya zıh miktarlar ve e~sal_ ıha~ıl:na ai~ ! 
hükümlerde de dörduncu sutunrlakı 
rakamlar esastır. 

Madde 2- Terfi şartlarıru haiı 
olduklare halde kadronun müsaade· 
siıliti sebebiyle bir derecede rüt. 
besine mahsus asgari müddetin iki 
mislini geçirmesine rağmen terfi 
edemiyenlere her derecede bir de· 
faya mahsus olmak üzere üst de· 
rece maaşı verilir. Bu hükmün tat· 
bikinde geçecek terfi müddetlerinin 
mebdei bu kanunun meriyeti tari

hinden hesap olunur. 
Madde 3- 1453 sayılı kanunun 

10 encu ve 3140 sayılı kanunun 1 
inci maddeleri mucibince verilecek 
muvakkat tazminat, 1,2 ve 3 üncü' 
dereceler için 60,4 ve 5 inci dere· 
celer için 30 ve 6,7 ve 8 inci de
receler için 22,9,10,11,12 ve 13 
üncü derrceler için lS lira olarak 
tesbit olunmuştur . 

Devlete ait mebanide ve memu
rine tahsis edilen meskenlerde otu
ranlara bu tazminat verilemez • 

Mczuniyd veya muvakkat me· 
muriyetle Ankaradan ayrılanlara 
ayrıldıkları müddetin yalnız üç ayı 
için bu tazminat verilir. 

Muvakkat tazminat olarak verilen 
paralar borç için haciz olunmıyacatı 
gibi bu tazminat maaşlar hakkın. 
daki tediye usulleri dairesinde te· 

dıye olunur . 
Madde 4- Milli Müdafaa V cici· 

leti hususi kalem Müdürü maaşlı 
sivil memur olduğu takdirde, diger 
Vekaletler hususi kalem Müdürleri 
hakkındaki hükümlere tabi olur • 

Madde 5 - Asli vazifesinden 
maada muallimlik deruhte eden su· 
baylar ve askeri memurlar hakkında 
asli vazifelerine ilaveten muallimlik 
deruhte eden sivil memurlar hak· 
kındaki hükümler tatbik olunur . 

- Gerisi üçüncü sahifede-
k • af b "k lar harita subayları ve as erı a rı a • • 

askeri memurlan (asken mektepler• -----------------

Paris büyük elçimiz deki maaşlı sivil muall~mlerle .maaşlı 
sivil maaılı sivil mualhmler harıç ) ve 

Vaşinton: S (Radyo) - Burada jandarma subayları için 13 derece ta· 
manevi ailahlanma nitingi yapıı'rn t yin edilmiş ve bu derecelere ait maaş 
y~kıelc: hülc:ümet ricali miting he ·~~r asıll"'i tutarı ve her dereceye dahil 
hnc mesajlar göndcrmiftir. y subaylar ve askeri memurlar bağlı cet 

vetlde ta.t tir. 

Paris: S (Radyo) - Fıanu ha· 
riciyc nazın dün Türkiye büyük el· 
çitini kabul e · ~· 
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Ağaç artık, yalınız bir inşa 
Ve imal maddesi değildir 

-t-

Aşağıdaki makale •Vaşington'da 
ayda bir neşrolunan ( Forestry nes 
Digest ) yaııi ormancılık haberleri 
adlı mecmuadan tercüme edilmiştir. 

Bu makale odunun ham madde 

miştir. Onun mümkün dediğine gö 
re tahta odunu çürümekten ve yan· 
maktan korumak için ·tatbiki 70 mu 
htelif kimyevi usul vardır. Wilson 
Compton içtimada hazır bulunan . . 

Bölgemizde 
faydalı y;ağmuılar 

Son yağmur 22 
milimetyi buldu 

Pazar gününden beri bölgemize 
faydalı yatmurlar düşmüştür. Son 
yağmur çifçimizi çok memnun bırak 
mıştır. Dün Meteoroloji istasyonun
dan alClığımız malumata göre, pa~ar 
günü yatan yağmurun miktarı 22 mi 
limetreyi bulmuştur. 

Hava Postaları 

Birkaç gündenbcri bölgemizde 
olarak ehemmiyet ve değerini bun larm önünde böyle muamele görmüş • r bA b-ı l ' d h a 
dan daha iki sene evvelki terakkiye keresteden yapılmış bir ev :modeli .. ive şım: 1 g) ar '. ro gc ~~ın A el av · 
ve keşfiyata ğöre izah etmekle :bera nin alevler arasında yanmayıp kal· d~:.ydaamur u, sıstı ~e r~z!ardı gbeçrı· 

. · D ı5 ın en, cumar esı gunun en e 
bcr ormanların mali hayat ve iktisat dığı t~crübcsını de yapmıştır. r. . d' Dü 

C .h b. C il I d hava postası ışlememekte ır. n 
daki büyük mevkiini gösttrdiğinden ompton cı anın ır e o ose ev- d A k Ad t ı . d • e n ara - ana pos ası gc -
Yurttaşlarımm ormanların muhafaza rme girmekte ol utunu, muazzam 

1 'O meıniştir. sı, orman koru yetiştirme işlerinde bir sanayi devresi açı acağım, ello· 
ve ağaç sevgisinde ikaz etmek üzere ıun başka her nebattan daha ucuz 

tercümesi mi:nasip görülmüştür. olarak odundan istihsali kabil oldu· 
Aşağıdaki satırları okuyan her ğunu da anlatmıştır. Yukanda .bah· 

ağaç ve koru yetiştirmenin en büyük fesor Bergıus şu sozlen de f soyle· 

Toros - Seyhan maçı 
havar.ıın yağmurlu 

olmasından yapılamadı Türk ormanlara sevmenin korumanın setti~imiz L.ondra ~~nfe_ransınd~ pro· ı 

va tan vazifesi olduğunu anlıyacak- miştir : Odun ve ağaçtan !kimya usu 
k b ı Pazar günü şehrimiz stadında 

llerile istifadenin pe mü im bir me 
sele olduğuna dikkatinizi çekmek ı yapılması mukarrer olan Toros spor 1 

tır. 

Bu tetkikte en mühim cihetler 
den biri ormanlarımızın bize topra· 
ğimizin verdiği petrol muharrılc 'kuv 
veti muadili gazolini de verebileceği· 
dir. ) Avrupa ve Amerika kimya 

• d "ıle Seyhan futbol maçı, havanın yağ isterim. Çünkü bu yüz en büyük 
1 k murlu olmasından dolayı yapılama-

mikdarda ağaç kullanı ma muvaf-
k mıştır. maç önümüzdeki pazara kal· fakiyeti hasıl olaca tır. 

mıştır. 
-Sonuvar-

alimleri bir vakıttanberi ağaç ve o Sanayi odaları 

Alaturka musikinin Hal
kevlerinde yeri yoktur 

Mer-kez 
mühim 

heyetinden 
bir tamim 

Halkevlerine 
gönderildi 

Halkevlerl Merkez Heyetinden bUtUn Haekevlerlne mühim 
bir. tamim gönderllmlftlf.! • Bu temlmde , Halkevlerlnln TUrk 
ulusu arasında Oarp musikisini yaymak hususunu deruhte 
etmesi llzım gelen role lfaret 
edilerek bu vazifenin yerin• 
getirilmesi için tam bir çalıf
ma beklendlOI kaydedlldlKten 
sonra Alaturka musiki namını 
ta,ıyan,zamanımızda dejenere 
oımue musikinin Halkevıerlnde 
yeri olrnadılı , genc;lllln bu· 
nunla alakadar olması , Hal· 

. kevlerlnln bunu yapması kati
yen dolru bulunmadll• lllv• 
olunmaktadır • 

Halkevleri, ayni zamanda folk. 
lor ve Türk musiki araştırmaları 
ile meşıul olacağı için sadece öz 
Türk halk havaları Türk milli mu. 
siki aletleri veya Garp musiki top· 
luluğunda yer alan modem musiki 
aletleriyle çalınabilecek ve bunlar 
üzerinde çalışılıp halka milli halk 
havaları dinletilebilecektir . Bunun 
haricinde meyhane veya uyuşuk 
t('kke musikisinin Halk-evlerinde yeri 
olmayacaktır . 

Bir kadın 
bıçaklandı 

Fakat polis suçluyu bul
makta gecikmedi 

Şehrimiz doktorlarından Hadi 
Kiber'in yanında hizmetçilik eden 
Ali kızı Emine adında bir kadın bir 
adam tarafından ayağından bıçak· 

lanmıştır. 

Suçlu kaçmış ve yaralı kadın 

kendisini yaralıyanı bilmediğini söy
lemişse de zabıtanın yaptığı derin 
tahkikat neticesi suçlunun Tarzan 
Ahmet adında birisi olduğu anlaşıl· 
mıştır. Suçlu derhal tevkif edil· 
miştir, 

Su işleri teşkilatı yeni 
binaya taşınıyor 

POLiTiK MESELELER 

lngilizlerin 
Stratejisi 

l lg e ir ada milleti olan lngiliıl•'· y 
c:::::I her mitletten ziyade liman \'~ 

' hareket üsleriyle alakadar ol ~ 
maktadar lar. Britanyalılar. bütiiP 
küremize kömür istasyonları ve do· -
nanma üsleriyle örülmüş bir ağ ger 
mişlerdir. Singapur ile HayfarııP 
yeniden tahkim ve inşası da göste· 
riyor ki, irtibat ve muvasala yolla~· 
nı muhafaza etmek meselesi. eski· 
den olduğu gibi bugün daha hali 
İngilizlerin denizcilikteki stratejik 
düşünüşlerine hakim bulunmak· 
tadır. 

lngilizlerin şarki Akdenizdeki 
ittifak politikasının karakteristik ti' 

rafı, ciddi bir vaziyet karşısında 
kendi emrine hazır bulundurulacak 
olan limanları teminden ibarettir. 

Şimdi: Bu stratejik düşünüş tartı 
Baltık denizinde de tatbik edilmek 
isteniliyor. Ancak müstakbel bir 
müttefik sıfatiyle lngiliz stratejileri· 
niA ehemmiyet verdikleri Sovyetler 
birliğinin Baltık denizindeki sahille· 
rinin boyu 100 kilometreyi bile güç 
bulmaktadır. 

Voyçe All!emayne Saytımo 

_____ ..,...,..,. ___ .....,...,..----= __...,,,, 

BÜNOUK.0 P.ROORAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
IPOSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

S A L 1 - 6/6/939 
dunu da. kömür ve demir gibi sana Çimentodan alınacak 

h dd 1 d R J nizamnamesi yii en büyük am ma e erin en US - apOD resim miktarı Su işleri altıncı bölge- teşkilatı 12.30 Program . 
biri haline getirmeğe ç1Jışmaktadır- dünden itibaren' elektrik fabrikası 12.35 Türk müziği 1 - . .. . - su· 
1 k. b ti b' k ld hududunda lkt's t veka"letı' tec'-ı'la"t kanunu selik peşrevi. '2 - Şakir aN-anın -ar. ı: u sure e ır ere e en 1 a .,,K civarında inşa edilen yeni binasına ır; c 

kt k 1 f. · k b'I 1 bu"ku"mlerinden olarak şehrimizde ve Dıc: memleketlerden yurdumuza Buselik şarkı - Sünbiilistan etnı · çı ı tan sonra te a ısı a ı oma. .,, nakle başlamıştır. etrafı. 3 _ lshakın _ Buselik şarlo:• 
yan drmir ve kömür maddelerinin çarpışma Var. daha bazi büyük vilayetlerde kurul sokulan çimentolardan alınmakta _ Gönül verme bir vefaya, 4 _ Jll 
istihlaki azaltıf mış olacaktır. ması kararlaşdırılan sanayi odalarına olan ton başına elli kuruş gümrük Selimin _ Buselik şarkı _ Bir piir 

Şimdiye kadar Amerika.da ağaç, - Bi,inciden artan - ait bir nizamname hazırlandığı haber resmi iki liraya çıkarılmıştır . Şim- Köylerde okuma cefa hoş dilberdir. 5 - Sadettin 
odun yalınız inşa ve imal maddesi Japon harbiye vekaleti, hadise· • alınmıştır. Bu nizamname vrkiller diden sonra dış memleketlerden yur Kaynagın - Buselik şarkı - Saçla· 
kağıt hamuru olarak kullanılıyor şu lerin cereyan etmiş olduğu hudutta heyetinin taslikinden geçdikten son· dumuza sokulacak çimentolar daha seferberlı·gı• rıma ak düşdü. 6 - · · · · · - Bu· 

d ' t · k .. d 1 lk · V k .. 1 · · .. d · selik saz semaisi. yeni üşüncelere göre ise ağaç ve dış mogolistan kuvvetlerinin iki yüz ret menye e gırece ve sanayı o a. evve tısat e a etmm musaa esı 
1 f 1• k · k 13.00 Memleket saat ayarı, aj;ıns odun mensucat, yiyecek, sanayii ve ölü, iki tank, ikisi ağır üçü hafif ol· an aa ıyete a-eçece tır. alınmak şartiyle yurdumuza so u· 

ve meteoroloji haberleri. 
kimya maddeleri olarak kullanılacak mak üzere beş makineli tüfek bı labilccektir. 1400 ko00 yde yenı·den 

Ş HIRDE HAVA 13.15 Müzik (Karışık Progrm -
tır. 

1 
k rakmış oldukları bildirmişlerdir. E köy mektebi açılacak Pi.) 

Bir takım Avrupa meme etle· Diğer Japon membalan da şu- YENi NEŞRiYAT 13.45 _ 14 Konuşma (Kadın sa· 

rinde hususiyle Almandyda'da mdemle. malumatı vermişlerdir. Dün şehrimizde gök yüzü ka. Beden Terbiyesi ve Spor Ankara : 5 - Maarif vekaleti bir ati) : Ev hayatına dair) 
ket dahilinde ham ma e el e et· Pazar gu"nü ö"leye doğru bin 1 · .. 1 ·d· kaç yıldanberı· tatbı'ka bacladıg~ ı köy 19.30 Program ıs palı hava yağmur u ve rüzgar ı ı ı. " ı) 
mek, hariçten ham madde almaktan kadar Rus ve 300 kadarda Moıol En çok sıcak 21 der•ce ı'dı·. kültür kalkmması işine önemle de. 19.05 Müzik (Bir Uvertür - P · 

... Beden Terbiyesi Genel Direk· ti} 
kurtulabilmek için yapılan fcni tet ıüvarisi önlerinde on tank olduğu vam etmektedir. Şimdiye kadar ala 19.15 Türk müziği . (FasılJhcyc • k törlüğü tarafından çıkarılmakta o· · ve kikler ve tecrübeler bir çok mühim halde topçu ateşinin himayesinde Polis mektebine gırme nan tedbir sayesinde 500 e yakın 19.45 Müzik (Halk Türkülerı 

lan hu gençlik mecmuasının becin. · h 1 s d' , Atı•· 
keşifler ve değerli ıslahat ile neti- Mandeho ı mm takasına tecavüz et· ı·steyen talebeler v köy etıioitmeni yetiştirilmiş köylerde oyun ava arı - a ı aveı 

cı sa~•ısı çıkmıştır. Tavsiye ederiz. ı> ) 
celenmiştir. Ancak bu fenni keşif· miştir. açılan köy okullarına gönderilmiştir man 

20.00 Memleket saat ayarı, ııjıınS lerin en çok ve en parlak neticeleri yetmiş Sövyet tayyaresi de bu fçel Vekalet köylerde okuma sefer. Dahiliye vekaleti tarafından An ve meteoroloji haberleri. 
ağaç ve oduna ait Lulunmaktıdır harekete . ı' ctı'ra~k etmiştir. berligine bu yıl yeniden kıymet ver 

• v karada bir Polis kolleji. açılmıştır. 20.15 Neşeli Müzik - R. 
• Beynelmilel odun komitesi " Bütün bu kuvyetlerine rağmen Bu mektebe bu yılda orta okul ve Mersin Halkevinin çıkarmakta üzere 1400 köyde yeni köy mekte '20.20 Türk müziği (Klasik proıt 

Comite mternatıonal du Bois'nin hi. mütecavizler büyük zayiat vererek lise mezunlarından talebe alınacak· olduğu·~·'lçel,. adlı kültür mecmua bi yaptırmaya karar vermiştir. ram) idare eden : Mesut Cemil An· 
maye ve teşebbüyle 1936 senesi pu··sku··rtu"lmu··şlerdı'r, . I k 16 · t'f d ı· Bu köy mektepleri hazırlanan kara Radyosu Küme He"eti 1 - fa~· tır. Leyli ve meccanı o an bu me · sının ncı sayısı ıs ı a e ı yazı · ,, .1 sonuna doğru Londra'da toplanan Japon hava kuvvetleri otuz ka· 1 1 d 1 b h ld k T plana göre hepside ayni tipte ola buri Cemil beyin - Bayati pcşre\ . tebe gwmek isteyenler mahalli emni ar a o u ir a e çı mıştır. avsi- r d B . i -
" Odunun faydalı suretde kullanıl· dar Rus tayyaresini düşürmü~tür. ye ederı' z. caktrr, 2- Tabı, e en i - ayatı sema ı. 

yet müdürlüklerine müracıat etme- k d - d'ld 3 Aş• ması " Konferansın.la profesör Fri· M k b 1 t k . ko .. y mekteplerı·nde çalışacak eg'ıt çı maz erunu ı en. - b os ova u çarpışma arı e zıp · lidirler. Mustafanın - Bayati şarkı - Sebe 
edrich Bergiys ( Heidelberg ) üni· etmekte fakat teferrüat hakkında "Hatay,, gazetesi menleri yetiştirmek üzere buyıl açı ne bakmıyor. 4 - bmail dedeni":;' 
versifesi pröfesörlerioden ) ağaçı, malumat ta vermemektedir. Bir kumarcı grubu lan kurslardarı maada gelecek yıl Bayati şarkı - Karşıdan yar gu .c 
odunu yine bir ham :m~dde diye ta· Japonyanın bu hareketind~ Lon· lskenderunda çıkmakta olan daha geniş mikyasta kurslar açılacak güle. 5 - ...•. - Keman takS'.' 
rif etmişti. Son yıllarda Celfuosc dra ile Moskova arasındaki görüş· Paşa o§-lu Kasım ile Memil adı• "Hatay., gazetesi 12 yaşına girmiş · tır. mi. 6 - Doktor Suphi Ezki - ..ı;· 
hakkında çok şeyler Öğrenilmiş ve meleri akamete uğratmak gayesi da iki kişi meurhk arasında kumar tir. Arkadaşımıza uzun yıllar ve ye- Yeni köy mektepleri binalarının caz beste - Baktıkca hüsnii anın; 
malumatın b"ır kısmı geni• surette b f'll h h · · ff k' 1 · · b d · 'b 7 - Şevki beyin - Hicaz şarı-hı •" ., mi vardır: ? Burada bazı ma a ı er oynarlarken cürmü me.ş ut alin:ıe m yenı muva a ıy('t er temennı e· ıoşaatı temmuz aşın an ıtı aren f k Ş n"" 
tatbik edilmiş olduğu halde, yine ak 1 d deriz. b 1 k ıra · ınla. 8 - I I 1 Selim - e ııı· böyle düıilnülüyorlar. Y alınmış ar ır. aş ayaca tır. şarkı -· Bir nevcİ\ ana dil müpte . 
onun di~er mürekkep k~mı olan ·~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, dır. 9 _ Rıza efendi_ ŞehnazŞ~~l 
Lignin hakkındaki bilgimiz ve tatbi r 

1 
kı - Meramı andelib. 10 - ~s~:, 

katımız henüz çok azdır. Prefesörün 1 l]'ÜNÖAN- 1 Sinema yıldızla· A c: k u ğ r u n a tat öldü. dedenin - Hicaz yürük scmaıs• "' 
bu beyanatta bulunduğu 'sırada Am BUNDAN rının ha~ka k.1~şı ..,,, Suda ölen nebatat pek çabuk yeni neşe muhabbet. 11 - Nil.:0111 

erikalı alim Wilson Compton da ._.........._ gösterdıkle~ı ıl. taaffün eder ve etrafa bakteri usta - Şehnaz saz s~maisi . 
Şikogo'da milli odun ve kütük fab- tifat nihayet bir imza vermek ere.· ler ve konuşmadan evi terketmiye Ballklar neden bojulmaz d . . 21 .00 Konuşma ,1 k k saçar, bakterinin e yaşam1sı ıçın ıra 
rikatôrleri için içtimaında· yıllardan cesini ge;emez. Fakat ne yazı . ı, cetlni bildirir. Sularda Habap, kabarcık halinde h. d 2~ .15 Müzik (Radyo Orkc.S 1111· 

S F . k 'l b' d m bu· okzijene i tıyacı var ır. - Şef : Ferit Alnar) 1 - P. r~c '' beri Amerika fen adamlarına anlat an ransıs o u ır genç a e Bunun üzerine Pons acıkmı poli· hava olmasa balıklar yaşıyamaz • 1 b rıO 'I .. v Gölü istila eden bakteri e ütün ikovvsky - 6 ıncı senfonisi ın• ,.,. 
mak istediği bir meseleden, yani nu bilmediği için Lili Pons a ~~na se teslim eder. Casper mahkemeye Suya okzijen temin eden de nebatat oksijen massedince. balıklar biraz op. 74 (Pathetique) a) Adagio - r~ .. 
odunun cihanın her tarafında ve her sebet peyda etmek hevesine uşer. verilir. Orada hakim, bir daha kı · tır . hava bulmak ümidile suyun üstüne legro non troppo b) Allegro con tı· 
işde kullanılacak bir ham madde ol· Pons genç adımın müracaatlarını zın peşinden lcoşmıyacajma dair 'h razia c) Allegro molto vivace d) 

Geçen ay Amerikada bir küçük sıçramağa başladılar ve nı ayet öl-
mak kabiliyetinde bulunduğundan daima reddeder. söz vermek şartile kendisini serbcs dagio lamentoso. 

göl kıyısınahalisi garip bir hadiseye düler. 
bahseyliyordu. Bu zat sigortacılar ismi Casper olan genç ise mü. bırakaca§'ını, yoksa bir sene hapse h 22.15 Konuşma 

k k d H t... C , .h şa it oldular: : Gölün üstü balık leşlerile Öoldu; 22.30 Mü7.ik (Opera ayarları liburatüvarmın yanmaz ve tütuşmaz temadiyen ızı ta ip e er. a .a u· mahkum olacağını asper e ı tar e. 
h d b·ı kt d k d B' d b. h d · · h gölde canlı tek bir balık kalmadı. Pi ) "" tahta döşemeler [vücude getirmek zak seya atlerin e ı e ona uza an er. Casper aş m an vaz geçemiye ır en ıre ava eğıştı, ararat · . z;rıt 

Bunun üzerine kanallar açtılar, 23.00 Son ajans tıalıcılcrı, • pıl 
imkanına kao~t etmiş olduğunu, odun refakat eder. Geçen gün CasP,er kı. ceği için bir sene hapsi tercih eder. gayri tabii arttı, sonrn gayri tabii esham tahvilat; kambiyo - nıı 
kimyevi muamelelere tobi tutmak zın Norvalk'daki evine gider, yıldız- Şimdi, hır sene sonra tekrar takiba azaldı, şiddetli bir fırtına koptu ; gölün suyunu akıtıp temizlediler, borsası (fiyan) 
ta, hususiyle çürümesine mani olmak Ja mutlaka konuşmak istediğini söy· ta başlamak üzere, hapiste bekliyor göldeki otlar, yosunlar, bütün neba yeniden balıklar attılar. 23.00 Müzik (Caı.band) P.I ,-. 
ta cok ileri gidildiğini de ilave eyle. 23.50 - 24 Y.aıınki proiir 



TÜRKSÖZÜ'NÜN KÜÇÜK HiKAYELERi 

Köle olan Prenses 
Çok kimseler mil 

r. yarderlerio kızı ol
~ nadığmı bir talih 

•• 
11 

!seri sayar. Fakat 

.----YAZAN----· 
gin bir Mısırlının 
kölesi ıolü::ıe girdi 
artık bu köle rolü 

Hikayeci 

!n. zeogi~ mihracelerden kapurtala 1 
mıhracesı Babadur'un kızı, Prenses 
ndira bunu bir felaket bildi ve • 

e· "Köle,, olmak istedi. 
rı· Prenses lndira daha küçüklüğün 

1
• de saraydan nefret etmeğe baş-

•ıi lamıştı. Önünde 500 hizmetçi al· 
ik tında kuştüyü döşekler, üstünde al· 
k· tın yaldızla musanna tavanlar, mü· 

cevherler ve binbir gece hayatı onu 
ki sıkıyordu. İngiliz mürebbiyesinin 

kendisine bahsettiği uzak yerlerden, 
a mütevazi köşelerden, köylerden ve 

köy evlerinden hoşlanıyor. Orala· 
ra hasret çekiyordu.ı 

nü nasıl oynadığı 

nı bir görmeliydiniz! Prenses ve kö 
le.. Aradaki tezadı sevinerek görü
yor; hakiki bir köle imiş gibi candan 
seviniyordu. j 

Fakat Hintli Prensesin Londrada 
köle rolüne çıktığı haberi kaportalı 1 

sarayına varınca, mihrace küpleri 1 
bir.di. Ya bu ha beti Kaportala aha 
!isi de işitecek slursal.. Mihraceleri
nin güzel km Prenses lndira'nın bil 
kuvve köle oluşunun memlekette ih· 1 

tilal çıkarabilecek mahiyette bir mü 
nasebt'tsizlik olarak görüyordu. 

T . H. K. Adana Ş. Başkanlığından : ~-------------------------,------------------------~---

1 - Genel Kurmay Başkanlığının tensiplcriyle Türkkuşu Genel Di · 
rektorlüğünün emri altında bu yıl açılmakta olan ( Hava Gedikli hazırla
ma yuvası ) na orta okul mezunları ahnacakttr. 

2 - Hava Gedikli hazırlama yuvasma girmek istiyenferde 'aranacak 
belli başlı şartlar aşağıda gösterilmiştir: 

Herkesin takdir ve hayranlığını kazanan tek film 

Asri sinemada 
Bu akŞam 

inemacılık tarihinin büyük zaferi,beyaz perdenin sönmez iki büyük yıldızı A - Türk olmak. anası babası Türk soyundan olmak.' 
B - Bekar olmak ve yaşı en az 16 en çok ıs· olmak. 
C - Sağlık durumu uçucuruğa elverişli olmak. ( JANNET MAKDONALD ) ve ( NELSON EDDY ) ni~ yarattıkları 
D - iyi hal sahibi bulunmak. 

1 
ı A vesi~a ~ö~::.::ıc.babasının. yoksa velisini• rızasını gösteren v•z·b adresli • ( Ley lik. a_ r.. .. .. ç .. ar.ken ) 

F - Hav~ Gedikli hazırlama yuvasını ve Hava okullarını bitirdikten 
soma H~~a birliklerinde 12 yıl Hava Gedikli Erbaş olarak vazife görme· . Aynca: Türkçe sozlu buyuk serguzeşt fılmi 
y1 taahhut ~tmek. < .s~ taahhüt Gedikli Hazırlama Yuvasına geldikten ( Beyaz Karta} ) 

ve Hava Saghk Hey etınce yapılacak kat'i muayene iyi netice verdikten 
sonra masrafı Türkkuşunca ödenmek suretile yapılacaktır. ) 

. 3 - Gedikl.i olmadan evvel ve olduktan sonra almacak aylrk tayyare
cı zamlarının .mıkdarlariyle diğer esas ve şartlar hakkında daha fazla ma. 
lum~t al~ak ı~teyenler : Orta okul, Lise ve Kültür DircktörJüklerine, As
k~rlık .~ube~erı Başkanlıklarına, Tüık Hava Kurumu ile _Türkkuşu Şübele 
rıne gonderılen matbu bröşürleri görebilirler. 

4 - Kayıt muamelesine 30 haziranda son verilecektir. LaZJm ı 

şartları hai~ olduğu ~örülen gençler temmuz ayı içinde Ankara Tür~~::. 
na sevk edıleceklerdır. ş 

5 - Hava Gedikli hazırlama yuvasına girmek istiyen ort k ı -

Dikkat : Yaz tarif esi başladı 

Balkon 25 kuruş Talebe ve Öğretmenlere 20 kuruş 

Duhuliye ıs " " 
,, • 10 kuruştur . 

Telefon 
Asri 2.SO 

10691 

1 

Büyüdükçe bu hasret, onune 
geçilmez bir arzu halini aldı. Bü. 
tün merasimlerden uzak tabii bir 

ri· insan hayatı yaşamağı istiyordu. 

Fakat ne kız geri geldi ne de 
ihtilal çıktı! Prenses İndira Londra· ' 
daki sahne hayatına dünyaya kulak 
vermeksizin devam ediyor ve kilo
metrelerce ötede muztarip babası, 

asırlardanber\ muhafaza edilegelmiş 
bir aiJe ananesinin kaybolması kar
şisinda şimdi hayret ve sükunetle 
boynunu eğmiştir . 

ı · .. a o u me-
z~n arı kayıt edıl~ek uzere Türk Hava Kurumu Şübelerine, Ankar d 

1 Turkkuşu Genel Dırektörlüğüne müracaat etmelidirler. a 
8 

"Herkes gibi olmak istiyorum, Ken
er 

di hayatımı kendim kazanmak js· 
e· .. ç ti yorum. Arzu ettiğim yere gitmek 
u 'fe istidadlm olan işte ihtisas peyda 

a 
etmek istiyorum.,, diyordu. 

Sarayın muhteşem dekoru ıçın· 
den bir an evvel kaçıp, herhangi 
genç kız gibi sade ve hür bir 

1 
hayat yaşamak emtlindeydi. Herke 
sin kendisine bakmasından bıkmış· 
tı. 

Filhakika bu hayat çekilir şey 
değildi. Saraydan dışarı çıksa bir 

N sürü muhafız kendini takip ederdi. 
LJ Caddelerde herkes yerlere kadar 

eğilir ve göz önünden kaybolurdu. 
Sarayda yemekleri bile muayyen 
merasime tabidi. Sarayın diğer be-
kar kızlarile beraber, '·koca orucu,, 
denen orucu tutmağa mecburdu ki, 

c bu orucun tutulması başlı başına 
r\.:İ 'bir meseleydi, 
III Muayyen günlerde sabahtan ak-
u-r şama kadar kızlar matem tutardı. 
in B u sırayda ateşe, en güzel koku-
Ja· u. lar ve yağlar atı far ak Alla hl ardan 

yakışıklı, aı;ilzade kocalar temenni 

115 
edilirdi. Ve bu esnada yemek içmek 
yoktu.. Fakat ardından dünyanın 

- en nefıs yemekleri gelirdi. 

sıı· 

ı.) 

ti} 
ve 

\.'j, -

r· 
311 

/ 

~i 

(1 

Halbuki lndira, lngilterenin me· 
sela en ufacık bir köyünde peynir 
ekmek yemeği bütün bu külfetle· 
re tevcih ediyordu 

lndira bu haleti ruhiye ile rüşde 
vardı. Artık kendisinin bir sarayı 

olacaktı. 8abası Kapurtala mihrace· 
sinin 4,000,000 sterlinlik kolleksi 
}'onundan istediği kadar zümrüt al~ 
rnağa mezundu. 

Fakat Hintli prenses bunu yap· 
tnadı da, bütün o thaşmeti geride 
bırakarak yükte hafif pahada ağır ' 
bir kaç ziynet eşyasile Avrvpada 
soluğu aldı. 

Hulyalarını tahakkuk ettirmek 
İstiyordu. fngilterede geçirdiği ilk 
&'Ün heyecanlı oldu. Hayatında ilk 
defa olarak Avrupalı elbisesi ~çinde 
ve mu hafızsız geziyordu. Otobüs ve 
otomobillere alışmak güçtü bundan 
bsşk bu otobüs ve otomobiller kar 
şılarında bir prenses bulunduğunu 
düşünerek durmuyor, ona hürmet 
etrniyorlardı. Fakat indira bundan 
hoşlanıyordu, Aradığı bu idi. 

A Fakat şimdi ne yapacaktı? Evve 
la eski 1 ·ı· .. bb' ngı ız mure ıyesini arndı 
buldu bir mtiddet onun yanında otur 
tlu. Sonra aktris olmağa karar verdi 

Dolmabahçe stadyomu 

İstanbul : 5 - Dolmabahçede 
yapılacak stadyomun projesini İtal· 
yada hazırlamakta olan mimar Vi 
Viyetti Viyeli yedi Haziranda şehri· 
mize gelecek, projesini belediye re · 
isliğine verecektir. 

Proje Ankara'ya tasdike gön
derilecek, geldikte::n sonra hemen 
inşaata başlanacaktır. 

Ordu harami 
- Biriuci sahifeden artan -

Madde 6- Askeri kadrolarda 
iicretle çalışacaklar hakkında Dev. 
Jet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüııe çlair kanunda yazılı hü
kümler tatbik olunur. 

Bu gibilerden halen müstahdem 
olanlar için yapılacak muamele da
hi mezk-Or kanunda yazılı esaslara 
göre tayin edilir . 

Madde 7- 1453 sayılı kanuııun 
1 ve 3 üncü maddeleriyle 2702 sa
yılı kanunun birinci maddesi ve 
3278 sayılı kanunun 2 inci mad· 
desi hükümlerinden bu ·kanuna mu. 
halif olan hükümler kaldırılmıştır. 

Madde 8- Bu kanun neşri ta
rihinden muteberdir. Ancak bu ka
nun mucibince emsal hasılların art
masından ve derecelerin ilgasından 
dolayı tediyesi icabeden fazlalar 
1 Eylfil 1939 tarihinden tatbik olu-
nur. 

Madde 9- Bu kanunun hüküm 
!erini icraya İcra Vekilleri Heyeti 
memurc.Jur. 

--------------------------
Doğum ve Çocuk bakım 
evi Baştabibliğinden : 

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

İhale 17-6-939 tarihinde sıh
hat müdürlüğünde yapılacaktır. Şart 
name müessese baştabipliğinde gö

rülebilir. 2-6-10-14 10703 

4-6-8-10- 11 10712 

, 
Adana Belediyesi riyasetinden: 

ı. Temizlik işleri hayvanatile, kanarada beslenecek ola h 
b

. ı k · · n ay vana tın 
ır yı lı arpa ıhtıyacı olan 57,0~0-_68:000 kilo arpa ile 68.000 79,000 ki. 

I~ samanın satın alınması ve temızlık ışleri hayvanatı nalı açık olarak ek. 
sıltmeye konulmuştur. 

2. Arpanın muhammen bedeli beher kilosu üç kuruş s 
k·ı r.. • k d amanın beher 

ı osu uır uruş ur. 
3 Arpanın muvakkat teminatı 153 lira ve samanın mu kk t . 

natı 59,25 lira nalın muvakkat teminatı sekiz liradir. va a temı· 
.. 4 . İhalesi haziranın 8 inci perşembe günü saat on beşte beledi 
cumenınde yapılacaktır. ye en 

5 Şartnameler belediye yazı işleri müdürlüg" ündedir ·st ı d .. b'I' l , ı eyen er ora a 
gore ı ır er. 

6 İsteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat t · 
1
. ·ı b. ı·k b ı d emınat makbuz-
ırı e ır ı te e e iyeye encümenine müracaatları ilan olu nur. 

24-28-2·6 10656 

STEAUA ROMANA 
Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 

Adana ve havalisi acentalığı 
Hükumet caddesinde 

•• 
Om er Başeğmez 

Ticarethanesi 

GAZ, BENZİN , MAZOT VE MAKİNE YAGLARI 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 

52 

EN BÜYÜK ARTiSTLERIN EN GÜZEL FILMLERILE 

YAZLIK SiNEMA 
BU AKŞAM 

Büyük Sinema Müsameresile Açılıyor 

ilk s·· uper Film, Cazip Ve Ate,ın Yddız 

( VlVIANE ROMANCE) 

Adana Belediyesi Riyasetinden: 

1 - Belediyeye ait motorlu vesaıtin bir yllhk ihtiyacı olan 2180-2600 
teneke benzin ve 98 teneke muhtelif cins yağ kapalı zarf usulile salın alı-
nacaktır. 

2 - Benzinin beher tenekesinin muhammen fiatı üç liradır. 98 teneke 

yağın muhammen bedeli 596 liradır. 
3 - Benzinin muvakkat teminatı 585 lira ve yağın muvakkat temi .. 

nata 45 liradır. 
4 - İhalesi haziranın 9inci perşembe günü saat on beşte ve belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartoamaler belediye yazı i~lcri müdürlüğündedir. isti yenler ora · 

da görebilirler. 
6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 

birlikte Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 
24 - 28 -2 - 6 10657 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kararntıme 1\'o: 10680 

.. Dünden artan · 
\ 

fendA ı t" tı"rı'Jmeleri bakımından liboratuar şefine ve sevk ve 
ı ça ışma ve ye ış . A • 

idareleri bakımından Belediyelerin tanzifat teşkılatı cmrınd bağlıdır. 
M dd 134 

_ ama ve temizleme takımlarının seferde bulunacak· 
a e ar b" d'l' B b · ları ·ı 1 depoları hazardan tcs ıt e ı ır. om a ve gaz tcsır· 

yer ı e ma ıcıne _ 
lerine karşı haZJrlanmış bulunur. . . . 

B t k·ı· · birbirlerine yardım edecek olan ıtfaıye merkezrerıne 
u eş ı ın yen, k k'll . hh' 

Yak b 1 kaz 
kaldıran ve can urtaran teş ı erme ve sı ıye 

ın u unur ve en . 
bak k 1 

• kı ve emin bir irtibat temın olunur. 
ım mer ez erme sı . . 
M dd 135 

_ B" ük şehir vr. kasabalarda bunların tehlıkc yerme 
a e uy .. ' ı· t 1 1 t b' · l" 

b k 
· b'I 

1 
· 'çin mümkün olan sur at ı vası a ar a eç ızı azım. 

ça u yetışe ı me erı ı . . h' d'I l'd' d H ·ı yıcılar bisiklet veya motosıkletle teç ız e ı me ı ır. 
ır. ususı e gaz ara • h • b.. .. b k'I 

M dd 136 _ Hazarda ve seferde resmı ve ususı utun u tcş ı -

1 
· 8 

1
. c b' el•rı'nin ve malzcmeJerinin teftişi vilayetlerde valiler 

crın ta Jm ve ter ıy .. M"d f G 
t f d lcket

teki bütün teşkillerdc Hava u a aa enci Ko 
ara ın an ve mem 

mutan lığınca yapılır veya yaptır~Jır. . . . 
Madde t37 - Bu takımların talım ve terbıye, teçhız ve çalışma tar· 

ı k )1 klarl Vasıtalar ve kimya maddeleri ve bunların muhaf a. 
z arı ve u anaca 
za tarzları talimatında gösterilmiştir. 

KISIM : Vll 
Tarufından Harikulade bir Tarzda yaratılan H k'k' b' H 1 ' a ı ı ır ayat Romanı ' 

Teknik Onarma 
M dd t38 _ J:Ju kısımda, hava bombardımanları tesirile harap o· 

1 l
ak ~k hava gazı, su ve kanalizasyon, demiryol telgraf ve telefon·, 

an e e trı ' 1 t hl'k 1 · · 'd ·ı · · · .b. . I d k. bozuklukların onarı ması, e ı e crmın gı crı mesı ıçın 
gı ı tesıs er c ı .. 1 k t k'll .. .1 . . · d t db' ler ve vücuda getırt ece eş ı er gosterı mıştır. 
ıcap e en e ır . . . 

Kadınlar Hapishanesi j 

Grata Garbo gibi olmak isti· 
Yordu "Sanat Akademisi,, ne deva
ma başladı iki senelik tahsı·ı t. d ne ıce · 
sın e gayesine kavur lu temsı'll 

~ k ~ er ver 
nıege oyuldu. 

Madde t39 - Bu teşkiller pası~ korunma mecburıyetınc dahil bütün 

Adana köy şubesinden 
931 

de şehir ve ka•abalarda, korunma komısyonlarının murakabesinde, Nafıa mü. 

•l_d•ğnu aske.lik sakat kağ•dm• diin Cümhur Reisimiz Milli Şef İSMET İNÖNÜ'nün esseseleri, şirketler ve belediyeler tarafından hazarda vücuda &'elirilir. 
bır gazete kağıdına sarılı olduğu lstanbula teşrifleri Mera~imini gösteren 'IÜ.kKÇE izahatlı mm ve Renk!' Madde 140 - Teknik onarma takımları, belediyeler ve bağlı olduk -

Kayıp askerlik 
sakat kağıdı 

fakat İçcıisinı.Jckı hirs t amam en 
yatı~tırıimış dcgildi. O içerisine do· 
duğll ihtişam haya~ının b~slıütün a~ 
· · yasamak cmelındcydı bir gün 

51111 ' 

Ç
aresini buldu. "Yanmaya kald 

onun • . 

>ır şey yoktur. Getirene 2 lira ve- • -- k roceğim. 
10713 1

_

3 

Dikkat: Bu Akşamki !ık Sua.c için Masaların Erken rası ve sevk ve idareleri ha ımından bir kül teşkil ederler. 

~alde kıybettim. Kağıdda başka 1 S.mal Harikası (ATEŞ BÖCEKLERİ) Nefis bir Miki Mavs 
1 

ları idareler tarafından ayrı ayn teşgil edilmekle beraber vazifelerinin ic· 

1
• k Tutulması Reca Olunur. T k 'k O T k l 
ar sus apusunda tuh'lfiyeci e nı narma a ım arı 

Ömer Lut~ l ~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~~1:0:6:y~t~I Madde 141 - Hava bombardıman~rının ~~ri ik kalaya uğrayan: 

--------------------------------======~----- (SQnu Var) 9583 

. I k'ı bır şark vodvıhnde zen· 
ısım ı es 



• 
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Seyha De er 
Belediye kadastronun 
Kapu No: Ada parsel 

mahalle 
mevki 

Muhammen 
cınsı kıymeti 

17 

15 
] l 
ıo 

61 
59 
57 
55 
53 
51 
37 
26 

76 

88 

88 
88 
88 
93 
93 
93 
93 
93 
94 
94 
97 

27 101 
50 94 
13 89 
2111 100 
6 100 

Lira K. 

7 Sanyakup M.Sipabi kargir 200 00 

8 
10 
22 
4 
5 
6 
7 
8 
6 

13 
21 

pazan dükkan 

" " " " .. " .. 
" " " " 
" 

Saç bedeston ,, 

" " " " 
" " .. " 
ti " n " 
" .. " " 
n " .. " .. " " " 
" Pekmez pazarı ,, 

150 00 
:300 00 
300 00 
300 o 
300 00 
350 00 
:iSO 00 
300 00 
150 00 
150 00 
200 00 

2 " Yemeniciler ,, 300 00 
26 .. Saç bedesten .. 450 00 
11 ,, Zifirciler ,, 250 00 
38 ,, Alemdar sokağı,, 300 00 
40 ,, Eski un pazarı Mağaza850 00 

Miktarı 
2 

M. 

11 

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

7,5 

17.5 
14. 
12 
15 
79,5 

·. 

ğından: 
Tapunun 
Tarihi No Müştemilat 

Üstte ufak 
bir oda 

balen bir dükkan halinde 

'113 hissesi hamalı İsmail~ aittir. 

'' DAK" 
"BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yen i başlayanlar 

bile ç o k n et ve parlak 

resımler ç ekebilirler. 

s : > 

8 25 
lira 

.,.;; .~:, 
~ j t'i . ~ ·. .. 

ı • ' • 

\ . 
ı 

10 181 
45 94 

16 .,Karasoku kemeraltı kargir450 00 
9 ,,Sarıyakup kapalı dükkan 450 00 

çarşı 

7 
8 "KODA K VER i KROM" filmi ile 

26 Ulucami ırmak hamamı 500 00 
hiç bir poz zayi olmaz 

7 

000 

93 

29 

3 

139 

421 

100 

80 
142 

90 

13 Reşat bey 
Tekke kurbu 

32 Sarıyakup 

Arsq 
Arsa 

alemdar sokağı Arsa 
9 Alidede m. Ev kerpiç 

40 Ulucami Hay. 
daroğlu sokağı Ev 
Döşeme Bahçe yeri 

Döşeme m. Hane 

Döşeme m. Arsa 

Ulucami eski 

180 00 
69 00 

27 00 
120 00 

·soo 09 
173 05 

150 00 

400 00 

Kuyumcular Dükkan 250 00 
l Sarıyakup 

köşkerler dükkan 150 00 

360 
230 

45 
8 

1153 

375 

103 

14 

17,5 

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

il 

" " ., 
Bır odalı ev 

50 K. 
30 " 

60 " 

iki kat üzerinde beş oda iki kömür 
lüğü havi 
Ağustos/3ı0 No. 6 on altı sehim 
itibarile beş sehmi Maliye f-.azinesi 
(Beher metre murabbaı on beş k.) 
Tapunun nisan /938 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 rr.aliye hazi. 
nesı. 

Metre murabbaı 

Metre murabbaı 

f'\~At<BUL BİR HEDİYE 

. . '. 
' \. 

. ·. 

B ü t ü n KODA K satıcıları ndan arayınız 

ve ya ŞLı adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbu l 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

iftehan 
Yukarıda muhammen kıymetleri yazılı Otuz parça gayri menkulün mü lkiyetleri 31 -Mayıs - 939 tarihin· 

den itibaren on beş gün müddetle açık artırmağa çıkarılmıştır. fbaleleri 14 - 6 - 939 tarihine müsadif Çar
şanha günii saat on beşte icra kılınaccı~indan taliplerin yüzde 7,5 teminat nkça1arile birlıkte aynı gün ve santta 

Kaplıcasi faaliyete geçti 
anyo - Lokanta - Gazino - Otel 

Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için Defterdarlık .ialış komisyonuna müracaatları ilan oluııur. 2- 5- 8 · 12 

T. iŞ B ' nın 
1939 K. Tasarruf - ikramiye planı 

32,000 LiRA MÜ A AT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 .1\ğustos, 1 Eylul, 

1 İkinciteşrin tarihlerinde .çekilecektir 

1 
5 
8 

16 
60 
65 

250 

Adet 

" 
" .. 
" 
" 
" 

1 K RAM l YELER: -...--

2000 
1000 

500 
350 
100 
50 
25 

Liralık 

" 
n 

" 
" 
" 
" 

2.000 Lira 
5.000 
4.000 
4000 
6.000 
4.750 
6.250 

w 

.. 
" 
., 
.. 
" 
" 

435 32 OÖO 
T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para bi r iktirmiş olmaz, a}ııi 

zamanda talihinizi ele denemiş olursunuz 10661 

Malatya bez ve iplik fabrikaları T. A. şirketi Adana 
mensucat fabrikası müdürlüğünden : 

1- Adanada yeni istasyon civarında 1 No. lu çırçır fabrikası için ke 
şif, proje ve şartnamesi mucibince 6546,80 lira keşif bedelli bir adet an
bar inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2- 14/6/939 tarihinde saat 15 de fabrikada mevcut komisyon tara· 
fmdan icra edilecektir . 

3- isteklilerin ihale gününde 491,01 liıa muvakkat teminat , 1939 
senesi Ticaret Odası senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden se
kiz gün evveline kadar mezkur işe gir<'bilmek için fabrika müdüriyetine 
müracaat ederek ehliyet vesikası almaları lazımdır . 

4- lstekliler, her gün fabrika müdüriyetine müracaat ederek krşif , 
proje ve şartnameleri tetkik edebiliıJeı.10674 27- 30 l 3 5 

Seyhan Milli Emlak n1ü
dürlüğünden : 

Karataştaki deniz Plajının 10 -
Haziran - 939 tarihinden 939 mev: 
simine ait işletmesi 26- 5 - 939 Per· 
şembe gününden itibaren on beş 
gün müddet le açık artırmağa çıka

rılmıştır. Muhammen senelik icaf 

1 bedeli elli liradır. ihale günü 10 -
1 6- 939 tarihine müsadıf C11martesi 

günü öğleden evvel s;:ıat on da 
olacağından talip olanların yüzde ye 
di buçuk teminat akçalarını hamilen 
Defterdarlığa müracaatları ilan olu. 

1 nur. 26--29 - 2- 5 

Seyhan Orn1an Çevirge 
Müdürlüğünden : 

1- Seyhan Vilayeti Osmaniye 
kazaı; ı dahilinde üç pınar orına· 1 

yüzde 50 tenzilat yapıldı 
• 

Muhakkak ziyaret ediniz ! 
Göreceksiniz ki: 

ÇİFTEHAN KAPLICASI 
Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 

Yüksek zengin bh tabiat hazinesidir 

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

Birkaç günunuzu burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucu :.duğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. - 50 Bir gecellk tam konforuyla ote l yatak ücreti 

00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişi l ik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
15 Umumi banyo 

tundan 51 M 3. 033 desi M 3 mik· Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

~~:1~~ış~~;~ elektrik direği satışa Çiftehan Kaphcasını bugürık 
2~ satış 2ı-6- ı939 günü ıl haliyle bir kere görünüzü 

saat on b~te Adana Orman dai· 
10631 15 

resinde yapılacaklır . -------------------·----------
3- Beher metre mikabının mu 

hammen fiatı dört füa doksan ku
ruştur. 

4 - Şartname ve mukavelename 
projeleri Ankara Orman Umum 
Müdurlüğü, Seyhan Orman Çevirge 
Müdürlüğü ve Osmani '(C Orman 
bölge Şefliğinden alınır. 

5- Muvakkat teminat on sekiz 
lira (75) kuruştur . 

6- Satış umumidir. 

10715 6- 12- 16- 19 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak onu acaatlan memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

109-156 10116 Numara: 200 

Satlık yayla yurdll 

Bürücekte komser Osmao ~ 
çun Cami civarındaki yayla 'f'J 
satılıktır. ' 

Taliplerin karasoku müıne.~ 
lsmail Yurdözüne müracaatları• 
olunur. 4-4 10704 

Seyhan Vilayeti Vak1f 
lar müdürlüğünden: 

Yortan mahallesinde 5171 ~ 
lediye 18 rakam numaralı 517 
şın murabbaındaki Vakıf ~~,,~ 
milkiyeti 200 lirada tabibi uıe 1 
dedir. 2016/939 Salı günü saat 
da satılacdktır. idi 

isteklilerin Seyhan Vakıflar 
resine muracatları. 

3-6- 9 10108 

Bor Belediye Riyaseti" 
den: 

~ 
l - Oelediyemiz üstün 1'~0 

gazinosile üç seneliği 9/61939 ~ 
ma günü saa t 14 de açık artı' 
ile icare verilecektir. [ffo 

2 - Muhammen bedeli 1 
lira olup ilk pey parası (15) li~'1, 

3 Ş . .. k •• - artnameyı gorme ıe 

yenler Adana, Niğde ve Bor fJt 
diyelerinde görebilirler. ·kifl 

4 - istekliler kanunun 1 tle' 
ve üçüncü maddelerindeki belg 
riyle birlikte. 710 

6 - 7- 8- tO 

"'~ Sallık taş ve er• JI 

800 adet 40X50santim bO~ 
MersinSükkari taşile Bulgur' ;,I 

dink taşı bütün teferruatiyle ~ 1' 
lam katran salmaları ve türtl d.;e, JI 
nm kiremit ve 6000 kilo ka 

1 t~ 
tahta odun satılıktır. Ayrıca b~ 
enkaz satmak isteyenler de u2 
civarında kömür pazarına d ,!J'' 
y~rde Abdurrahman Şenere 

8 caatları. 10- 15 1064 __ _/ 
Umumi neşriyat müdlİ'jj 

Macid Güçlü 

Adana Türksöıü matb•"' 


