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FRANSIZ BAŞVEKiLiNiN MÜHiM NUTKU 

ALMANYA KUVVET DARBESi DEV· 
RESiNiN GEÇTiGiNi KABUL ETMELi 

Fransa ve Ingilterenln akdetdiği 
Bütün misaklar tedafüi mahiyettedir 

Paris : 6 a.a. 1 Radikal fırkası 
icra komitesi, hükümetin harici ve da 
hili siyasetini tasvib eden bir takriri 
ittifakla kabul :etmiştir. 

Bu takririn kabülündcn :evvel B. 
daladier, bir nutuk irad ederek taar
ruza, iaddarlıA"a, ideolojik :taassuba, 
hayati sahalar denilen muhayyel sa
halara müteallık mutalebata kati suret 
te karşı koymak azminde olduğunu 
söylemiştir. 

Fırka ikinci reisi b. jean mistler 
yapılmakta olan bütün itilaflar siste· 
minin temeli mesabesinde olan sov
yetlerle akctedılecek ittifakın ehemmı. 
yetine işaretle, şimdi lsovyet rusyanın 
bir uzlaşma hareketinde bulunacağını 
çünkü kendi için müsavat dairesinde 
ve tam mütekabiliyet esası dahilinde 
bir misak akdi mevzuubahis olduğunu 
söylemiştir, 

Hatib, sözüne şu suretle devam 

etmiştir: 

Almanların kuvvet rdarbeleri dev
resinin hitama ormiş olduğunu %kabul 
etmedikçe faydalı iktisadi muzakere· 
)ere girişemiyecekl~rini anlamaları 

icab eder. 
Biz Almanyayı çember içine al· 

mağı asla düşünmedik. 
Fransa ve lngiltere tarafından 

akdedilmiş olan bütün misaldar, teda
füi mahiyettedir. 

lngil tere n i n 

Hava planı 

B .. ""k b. h . f .k. 1 

Adana'da Petrol 
sondajı yapllacak 

uyu ır avaı aı ıyet 

kazanılacak 

1 
Londra, a.a. - Tayyare inşaatın· 

daki fevkalade faaliyet daha simdi· 
Jen tayyarelerin nerelere konulaca . 
ğı meselesini ortaya atmıştır, Bütün ! 
merkezlerde kafı mikdarda son de·. ı 

t 
reçede modern tayyareler vardır ve 
bunlar erkanıharbiyece matlub olan; 
vezaifi ifa edebilirler. mutahassıslar, 
geçen eylül ayındaki vaziyetin ta· 

mamıle değtşmiş olduğunu ve bü· 
yük fngiliz merkezlerini bonbardı· 
man ettikien sonsa hareket üstlerine 

Bölgemizde petrol çıkacağı 
edilmektedir kuvvetle ümid 

, . ... -

DANZİG VE 
P.OLONYA 
Bir Alman papası dün 

Polonyada tevkif edildi 

Kattoviç : 6 a.a - D. N. B. 
ajansının istihbarına göre, polonyada 
Jipini'de Alman papas krollik, polon 
yayı tahkir etmek cürmü ile ,tevkif 
edilmiş ve kanigshütte hapishanesi· 
ne gönderilmiştir. 

Bu tevkiJ hadisesi geçen çarşan
ba günü vukubulan hadiselerle ala· 
lcadardir. 

Çarşanba akşamı Alman kilise· 
einde dini ayın yapılırken polonyalr 
lır iyini bozmak istemişler ve pa· 
pas iyini yarıda bırakarak .. bunları 
kiliıeden kovmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 

Alman papas yakmda mahke
'meye sevkoluoacaktır. 

Dün yeniden sainte nıarie kilise· 
sinde mümasil ~hadiseler olmuş ve 
iyin yarıda kalmıştır. 

Kilişeden çıkan Almanların biy 
çoğunu dışarıda toplanmış olan po· 
lonyalılar fena muamelede bulunmuş 
(ardır. 

Yukarı ·silezy anın diğer bir çok 
yerlerinde de Alman kiliselerinde 

Şehir meclisi toplandı 
-

Belediyeler Bankasından yapılacak istik
raz hakkında hararetli görüşmeler oldu 

Belediye, Bank.anın kabu! ~tt-~ği ~3,00? l~ra 
ı k istikrazı ihtıyacına kafı gormıyor, ıstık
ı 

0 
artırılması teşebbüslerine geçilecek 

razı 

15 de miktarının aı lırılabilıuesi için son bir 
Ş h' M I' · dün saat e ır ec ısı l lr !tında defa daha teşebbüse geçilmesi düşünc:c 

Bay Kasım Enerin Başkan ıı; 1 a l siyle bu mesele üzerinde müsbet veya 
fevkalade bir içtima yapmış 1~' • menfi bir karar ittihaz edilmemiştir. 

Dünkü toplantı ruzname~ının en Ruznamenin bir maddesini de 
-h· dd . . Belediyenın Bele· mu ım ma esını d- - Seyhan imar Birliğine seçilecek asil 

diyeler Bankasından yapması uşu·. k k 1 

nu··ıen 63 000 lı'ralık istikraz meselesı ve yedek aza hakkında i ·anun ar 
• encümeni mazbatası teşkil etmekte 

teşkil etmekte idi • idi. Bu mevzuda , seçimden başka 
Ş h. M l' . azaları bu mesele h 1 e ır ec ısı . yapılacak bir iş olmadığından der a 

üzerinde uzun boylu durmuş ve ış ' ·ınt'ıhap yapılarak imar Birli~i asil 
- • 1. -nakaşalar ol· uıerınde hararet ı mu . ..zalıkJarına Fa·llı Meto , Hulusi Ak-. fkraz edıl· .. 
muştur. Bir kısım aıa 15 1 dalr, Ziya Akverdi ve Mahmut Bar-

000 r ayı Bele· r; 
m.csi .mu.ta~avver .63,. ır . . las·, yedek iki aulı~a da Mem.dulı 
d _ f 1 t ne yardım ıçın 
ıyenın ımar aa ıye 1 • • • kısım 1 Pekbilgin ile dişci Rasih nyrılmış-

gayri kafi görm<.kte ıdı · Bır d'I \ tardır. 
· fkraz e 1 ıne- · 1 aza da bu paranın ıs ı . 1 Belediyeye yeniden tayın o unan 

. . .. k- B 1 dı·y .. ler Bankasının • d'k" . t' ıu·· sını , çun u e e ' . I B \ memurların tas ı ı memurıye ınc n • 
d . ş an· 

bu parayı ancak, Bele ıyenın . • tedair kanunlar encümeni mazbata-
kasına olan borcunu öd~mek ~~1~ \ ının okunmasını teşkil eden madde 
ikraz ettigini , uıun vadelı ve cu~ ı üzerinde de bazı mutalaalar serde. 
faizli olan bu istikrazın ya~ılmasın a dilmiş ve neticede bu işin tekrar 
bir mahzur olmadığını, aynı zam~n~a kanunlar encümeni ile bütce encüme-
Belcdiyeler Bankasının bundan _ a~ ~ nine havalesine karar verilmiştir. 

ayinler :yapılmamaktadu. 1 
Dantzig, 6 a a -Dantzig nazileri 

nin lideri alberi forster bir nutu irat 
ederek serbest şebir tuafmdan or· 
taya atılmış olan beynelmilel meae· 

para ikraz edeceğinde pek umıt 1 1 Şehir Meclisi 13 Haziran 939 
olma~iklar~ yolunda mutalaalar ser· 1 Salı g-ünü saat 15 de !ekrar to~lan_: 
dctmışlerdır. • k • mak üzere saat 17 yı ieçe dunku 

Her iki noktai naıarda şay.an.ık a saisine nihayet \•ermiştir. 
bul görüldüğünden ve fakat ıstı raz me 

Jelerden bahsetmiştir, 

Mumaileyh, dantıigin bizzat ken s • d 
~i vesaiti ~·.y~sinde kt.ıvvetli olması 1 urıye e 
laz.ım geldıtmı (beyan etmiştir. 

1 
• •ı 

iyi malumat almakta olan maha· şıddetı e 
f'.l•. bu beyanatı dantı.ig polis ,kuvve-: 

--------------------
buhran bütün 
devam ediyor 

dönebilecek mutaattız tayvarcler 1 
miktarının halihazırda ancak yüzde 
yirmi nisbetinde tahmin olunabilece 
scini bevaıı etmektedirler. Bunun se· 

bepleri şunlardır. 

tının yakında takviye edileceğine de· ---------------' ~:1~1~:~~~~..°'d•t• sureti•d• ı.ı. Reisicümhur Ata Eyyubiyi kabine 
Alm1n mahafili, bu tedbirin ge· teşkı·ıı·ne memur etti 

1 - Snratleri diğer memleket· 

ler tkyyarelerin suratinden çok daha 
fazla olan avcı tayyarelerin kalitesi' 

2 - Londrayı himaye eden ve 
<lıneli bakımdan aşılması hayri kabil 
bir obüs seddi vücuda g~tirebilecelc I 
olan hyyare dafii tapların mebzul 1 
mikdarda imal edilmesi bütün bütün 
lıiiyük lngiliz mt>rkezleı! yakında 1 
aynı nıii !af.ı;ı t ·rtibatınrı malik ola 

caktır. 
fngiliz maknmatı, imparatorlu· 

Rıın biitiin sevkiilceyiş noktalarını 
Liiylika bir havai faikiyet vücuda 
getire'Jilrcck asri tayyarelerle techiz 
etmek için bir plan hazırhmaktadır· 
hu. 

Almanya'nın 
gıda politikası 

Leıpzig : 6 (a.a.) - Almanya 
Ziraat nazırı Walter Darre, Alman
yanın gıda politikası hakkında bir 
nutuk söylemiştir. Nazır, rejimin gi
riştiği mücadele sayesinde Zirai mah 
sulatın arttığını kaydederek demiş 
tirki: 

Eğer bu fazlalık elde edilmese 
idi iki milyar marklık gıda madde· 
leri ithal edilmesi lazım gelecekti. 

Nazır. netice olarak Almanyanın 
yalnız siyasi ihatayi değil iktisadi 
ihatayi de nazarı itibare almış oldu 
tun~ kaydetmiş ve Almanyanın si 
yası olsun ıktiaadi olsun hiçbir iha· 
tadan korkmaması lizımgelditini 
söyleyerek Alman milletinin ibatacı 
devletlerin teşkil ettikleri halkayı 

k rmak için Hitlcr' e yardım cdece-
ı .. 

ğini ilave etmıştir. 

Petrol aramaları yapıllrken 

Aldıjtımıı ınalümala göre, mem
leketin ıımhtelif mın~aka?arında bu 
sene için aranacak petrollar hakkın
da maden tetkik ve ·arama ensti· 
tüsü tarafından yapılan hazırlıklar 
temamlanmışlır. 

Plana gÖre. faaliyet dört mınta
kada teksif edilecektir. 

Bu ana kadar arama ve sondaj 
yapılan yerlerdeki tesisat sökülecek 
ve yeni teshil olunan mınlakalara 

gönderilecektir. 
Bu sene petrol aranacak mıntı· 

kalar şunlardır: 
Trakyada Hirebolu civarında 

yalnız jeolojik tetkikat için hendek· 
ler açılacaktır. 

Diyarbakırın şarkında bulunan 
mecıne botazında sondajlar yapıla· 
caktır. Petrol çıkması ihtimali en 
fazla olan yer burasıdır. 

Midyad civannda Gergüşte araş• 
tırmalar yapılacaktır. 

. Almanyadan yeni getirilen ma• 
kınalarla Adana civannda sondajlara 

yakında haşlanacaktır. Bu mıntıkada 

petrol çıkacağı kuvvetle tahmin edil· 
mektedir. 

Büyük bir şeker 
fabrikası yandı 

Meksika : 6 a. a. - ı Zagate
pec' de bir sinemada film gösteri 
lirken şiddetli bir yangın çıkmış ve 
ateş süratle bütün köye yayılmış 

tır. Bir çok bina ve bu arada 
Meksikanın en büyük şeker fabri 
kalarrndan biri yanmıştır. Şimdiye 
kadar elli iki ölü ve bir çok yarah 
vardır. Ateı, garip bir tesadüf eae. 
ri olarak, falimde bir süikaat neti 
cc ıinde çıkan yan~rn töstcrilirken, 
çıkmıotır. 

çenlerde vukua relmiş olan birçok 
hadiıeler yüzünden zaruri bir mahi· 

yet iktisab etmiş oıdu~unu beyan ''S . . tı.kbalı·ni Türkiye gibi dost 
etmektedirler. urıye ıs . . . 

k d b·r hükumetten beklıyebılır,, 
Hatay maliye 
teşkilatında 

Ankara : 6 (Hususi) - Hatay 
nıeclisı. Maliye teşkilatı kanununu 
kabul etmiştir. Bu kanuna göre Ha· 
tayda defterrtarlık teşkil edilmiş 
tir. 

DlkkatDer: 

Ceyhan kebapcılarının 
gram of onları 

Ce_yh3n<lnki oku_yuculanmızd:uı 
Lirinden aldıgımız mektupta, Cc,·han 
çnrşısındaka kebapcılarm sab~htnn 
başlnyıp gece ,\':ll'l'imtı kadar dur

mn<lan zır zır ha~ran gramofonlnrın· 

dnn şikayet edilmektedir . 
Okuyucumuzu . ~ikayetin<len çok 

haklı bulduk . Çunku , "aygısız grn
mofon ve radyo sahiplerinin elinden 
biz de az çckmcmekte~·iz . Gunduz , 
gece erkenden veya gece _yarısında 

pencerelerini arkasına kadar açıp 

gramofon veya radyolarını avaz :ıvaz 
bagırtan insanlar her taraftn mcY· 

cuttur, 
Şuphesi;r; Belediye ve Zabıtanın 

bu yolsuzıuıa mudahalesi faydasız 
degildir ama , her fcyden evvel bu 
çefit insanluın komtu hakkına ve 
baıkalarının istirahatine hurmcti biz· 
zat kendilerinin duşunmesi lazımdır. 

Medeniyetin nimetlerini , ba ka
larınm huzur ve sinirlerini ~ozmaga 
mahsus birer alet gibi kullanmakt 
~-L. _,._ • nn 
.....-ıoıCA ıyi olur • 

ar eş ı 

H 1 6 (Hususi muhabirimi1.· 
a ep . rr artiler ara· 

den) - Suriyede muhte ı h kkındaki 
sında kabine kurutması a .. • 1 tır Reısıcum· 
teşebbüsler akım ka mış · . . k b' . A • Eyyubıyı ·a ı· 
hur Haşim Ettası. ta 
neyi teşkile memur e_tmiş~i\)rimiıden) 

Halep: 6 (Hususı mu a ı B -
• . . Şamdan eyru 

Fransız Ali komıs~n, . r yalnız 
. t" Ali komıse 

ta avdet etmış ır. • e temaslarda 
Fransız memurlarıyl 
bulunmuştur. akul düşü· 

lyi malümat alan v~ m 
• • 1. öyle dıyor: 

nen bır Sunye 1 ş münaseba-

tını Türkiye - Fransa münascbatın· 
dan ayrı görenlerin artık aklından 
şüphe etmeliyiz. Türk - Fransız an
laşması itan edilmckdikçe Suriye me
selesinin halledilmesi beklenemez. Şu 
iyice bilinmeliki Fransa Suriye için 
Türkiye gibi bir devletle dostluğunu 
bozamaz ve bozaınıyacaktır. 

Suriyenin yapaca~ tek şey, Tür
kiye Cumhuriyeti hükumetinin her 
zaman kendisine ibraz ettiti ccmilc
karlıkların tevalisini beklemektir. Su
riyenin islikliilini an:ak o kuv~etli ve 
kardeş hükumet temın edecektır. 

- "Suriye _ Fransa 
------~--

PRENS POLUN 
BERLiN ZiY ARETi 

Bir resmi tebliğ neşredildi; Prens 
Sertinden ayrıldı, Hitler teşyi etti 

R d ) _ Yugoslav 
Bertin : 6 ( a yo b lini ziyareti 
N ·b· ens polun er Kral aı ı pr • t bugün bir resmi 

münasebetilc hük_un:ıe 
tebliğ' neşredilmış_tır. Prensin Berlini 

B t bliğe gore, 
u e 1 vya Almanyanın ara 

• 1• yugos a . 
zıyare ı . b. fikir taatisine vesıle 
sında genış ır · d -. G- ··şmeler esnasın a go· 
vermeşıır. oru d 
"I _ d- k. ı'ki memleket arasın a ru muş ur ı, . 

A lhunun esasını teşk ıl eden vrupa su 
itimatlı bir dostluk vardır. 

Prens Pol ve refikası Berlindcn 
ayrılınıolar ve Hitlerle GNin2' tarafından 

ist tsyonda teşi edil mişlerdir, Prensin 

leşi merasimi çok parlak olmuşdur. 
Belgrad : 6 ·a.a.· B. tsvckovilch 

ile birçok siyasi rical ve binlerce Yu 
goslav ameleıoi hazır olduğu halde bir 
nutuk SO) leyeıı:ayen meclisi reisi Prens 
paul'un Bertin seyahatmın ehemmiyc 
ı ine işaret etmişiir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
Alman Führer'i prens paul'a Al

manya ile Yugoslavya arasındaki müş 
terek hududun ebedi oldu~unu tekrar 
etmiş ve iki memleket beynindeki iyi 
münasebetleren her ikisine de devam 

- Gerisi ikinci sabif ede -



, .................................................. , 
: FEN ALEMiNDE : 

............................................................... 

AGAÇ VE ODUNUN 
MUCiZELERi 
ORMANLARIMIZ BiZE' TOPRA~IMIZIN VERMEDl~İ PETROL 
MUHRiK KUVVETi MUADiL GAZOUNI VEREBiLECEKTiR 

T O R K S O Z O.....,.,.....,.....,..,__ __ __,, __ ...,..,...... ..... "':'_:-----------------~ 

,~------~----------·---------------
' üç halb>eırneır 1 
' , 

Bahadırlı da 
bir cinayet 

;_,ir adam öldürüldü 

l Hava Gedikli hazırlama 
yuvasına talebe alınacak 

Dünya politikaşınt 

Kaşke alimler 
idare etseydi! 

BiR BULGAR GAZETE::ıl: 

"TUrklerl• çok ko1•1 
enıa,ablllrlz,. diyor 

~irmi yedi Mayıs tarıhlı. ~~ rin üz 
l( gazetesinde memleketimtı 1• nalın! 

[ 

Ağaç artık, 
Ve imal 

yalınız 
maddesi 

-2-

bir inşa 
değildir 

Evvelki gün Kadirlinin Bahadırlı 
köyü civarında bir cinayet olmuş 

ve bir adam av tüfengiyle öldürül· 
müştür, 

Hadise etrafında aldığımız ma-
1 lumata göre, vak'a şu suretle ecre· 

yan etmiştir: 

tahsil Buraya girecek gençlere 
müddetince maaş da verilecek 

Hava ordumnzda kendilerinden ı 
istifade edilebilecek elemanları ye· 1 
tiştirmek üzere Genel ı<urmay baş· 
kanlığının tensibiyle Türkkuşu tara 
fından bir " Hava Gedikli hazırlama 
yuvası • kurulmasına karar veril· 
miştir. Türkkuşu yüksek makamlar. 
dan alınan direktif üzerine bu yu· 
vayı derhal açmak üzere hazırlık· 

lara başlamıştır. 

bitiren gençler hava okuluna sev. 
kedilecek ve bundan sonra erbaş 
olarak hava birliklerinde 12 sene 
müddetle hizmet göreceklerdir. 

kınıla ötedenberi dostane) 
zılar yazmakta olan muharrir G0

' 

podin Bızistof. yukarıki başlık attın~ 
da yazdıkı bir fıkrada Sofya üni•tl 
sitesinin kuruluşunun 60 ıncı yıl d~ 
nümü münasebetiyle Sofyada rııub 
telif milletlere mensub ilim adarııl~ 

iki siy 
yol rcı 

ka vü 
turtu 
Rams 
yük v 

Odunun Cellolosu tahvilinde her l ucuz düşmektedir. Onun fikrince glü 
nman büyük israflar oluyordu. Bu kose'in tropik memleketlerindeki ka· 
is•af yüzde 40 50 yi bulurdu lakin mış şekeri derecesinde ucuz olarak 1 
bu son senelerde sülfat hamurunun istihsali mümkündür. Profesör odun· 

1 

fazla (atılacak( aksamından alkol dan Diabet ( mesane hastalığı ) için 1 

sulfik ameliyesinin fazla mevadinden en muvafık bir gıda olan Pentose 1 
da muhtelif nevi reçineler çıkarılabi istihsal olunacağını da söyliyor. Pen 
leceği anlaşıldı. Diger sanayide ol· toseden yapılan ta'i istihsallcr ise 
duğu gibi kereste sanayiide de müm renk, cila ve bu sanayide kıymeti 
kün olan en büyük faydayı elde et haiz bulunuyor. Şimdi de Lignin 
mek gayesile odunun bilki,1,ya mü· maddesine gelelim ki: bu madde şi 
rekkebatını ircasına çalışıldığı daha mdiye kadar odun hamuru yapılır 
bundan 30 yıl önce bile malum bir ken temamiyle mahvolup giden bir 
takım asidler kullanarak odundan madde idi ve bu ameliyede israf olu 
şeker ve alkol istihsali mümkün ol nan maddelerin Üçte bir kısmıRı teş 
duğu biliniyordu Cıhan harbi sıra· kil eyliyordu. Profesor Bergius'un 1 

sında da odundan alkol çıkarılmıştı sözüne göre, l.u madde odun kömü. · 
lakin bütün bu ameliyetle odunun rüni; tahvıl edebilebilir ve bina tahtala 

1 

•·, 30 kısmı faydalı şekilde elde kal rı yapılmakta da kullanılır. Bu içti· 
makta idi. Yine usule göre o mada Pıofesör hazır bulunanlara 
dun o tarzda tahvil o:unurki: odu odundan yapılmış lezzetli çikolota 
nun üçte iki kısmı ham odun şeke· lar takdim etmiştir. : Atmanya'nın 
ri üçte bir kısmı da Liginin olarak Merkez fenni teşkilatı müdürü olan 1 

elimizde kalıyor. Odundan hiç bir Dr. Fon ( Monray ) odunun yeni bir · 
şey israf edilmiş olmıyor. imali bir ham sanayi maddesi olduğunu mad· 1 

kilogram odun şeker, hayvan bes· deten isbata hatta Profesör Bergius' 
leme bakımından bir kilo nişasta gı u bile geçmiştir. Çünki o Berlinden 
da kıymetine muadildir. ve bu da Londra'ya bir ford otomobilile gel 
çok mühimclir. Çünki ham odun >e mişdi ki : bu otomobil o:lun 'gazı ile 
kerini hemen hayvan yemi olarak hareket ediyor, bu gaz da otomobil 
kullanabilirsiniz hu gün elimizde odun i~iude Kayın "ağacı ( Birch ) yonıa 

Bahadırlı köyünden Mehmet oğ 
lu Mehmet Eğritaşla Yusuf oğlu 
Hacı güvel, ayni köyden Mehmet 
oğlu Mehmetle bir kadın meselesin 
den araları açılıyor ve bu suretle 
biribirlerine muğbet oluyorlar. Ev 
velki güo ise Mehmet oğlu Mehme 
de Dere mevkiinde raslıyarak' av 
tüfengiyle öldüıüyorlar. Cinayeti 
haber alan jandarmamız derhal taki 
bata başlanmış ve çok kısa bir za· 
manda iki suçluyu yakalamıştır, 

Gelen mebuslarımız 

Seyhan mebuslarından lsmail 
Safa özler ile Damar Arıkoğlu dün 
kü ekispı esle şehrimize gelmişler· 
dir. 

İktisat Müdüriüğüne 
nakledilen teşkilat 

Görülen lüzum üzerine Mersin 
iş dairesi teşkilatı Adana iktisat 
Müdürlüğüııe nakledilmiştiı. Mersin 
\ş dairesi vazifelerini bundan böyle 
şehrimiz iktisat Müdürlüğü tarafın· 
dan izam edilecek memurlar göre· 

1 

Hava Gedikli hazırlama yuvasına 
ana ve babası Türk ve Türk soyun. 
dan olan ortamektep mezunları alı· 
nacaktır. Yuvaya yaşı en fazla 18 
olan gençler alınacaktır . Fakat yu. 
vaya girmek için bu gençlerin veli 
sinin rızası şarttır . 

Hava Gedikli hazırlama yuvasını 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüzü kıs· 
men bulutlu, hava hafif rüzgarlı idi. 
En çok sıcak gölgede 26 dereceyi 
bulmuştu. 

İspanyadaki askeri 
• 

merasım 

u mürekkebatma ayırmak için bir !arından iıtihsal olunuyordu. iki bu 
usul vardır ki: eskiden odun kömü· çuk kiligram kayın ağacı bir litre .5alamanka : 6 a.a. - 'Portekiz 

ceklerdir . 

Tedrisata derhal başlanabilmesi 
için bütün ortamektep ve lise Di· 
rektörlN"ine bir tamim yapılara:C 
şerefli havacılık mesleğine girmek 
istiyen gençlerin isimlerinin Haziran 
nihayetine kadar bildirilmesi isten· 
mi~tir. Bütün Türk hava Kuıumu 
ve Türkkuşu şubeleri de kayıt mu· 
amelesine başlamışlardır. 

Yuvadaki gençlere tahsil müd· 
delince maaş verileceği gibi ordu· 
daki hizmetleri esnasında hava Ge· 
dikli erbaş maaşı ve tayyareci zam 
!arını alacaklardır. 

Prens Polun ziyareti 
- Birinci sah'feden artan -

lı bir sulh tem in etmekte olduğunu 

ve bu sulhun ayni zamanda endişe 

içinde bulunan a vrupa kıtasının sulhu 
, ile müterafik bulunduğunu söylemiştir 

kral naibi prens, bu sözlerden ve bu 
resmi ve aleni vaidden memnun ili· 
duğu mukabelesinde bu·unmz~tur. 

Papanın 
ültimatomu 

rının toplandığını; mensup bulundu 
H 

Tokm 
fırlad !arı milletlerin elçiliklerine verile~ 

ziyafetlerde Bulgar alimleriyle ço 
samimi bir surette temaslarda bU 

lunduklarından; Sofyadaki elçilik'" 
mizde verilen bir ziyafette de böY~ rünc 
samimi ve nezih bir hava içinde go· yikle 
rüşüldüğünü anlattıktan sonra uııı~ 11 bir 

miyetle ilim adamlarının po.ill tu. 

ka işleriyle meşgul olmadıkları k•· tı: 
naati mevcut olmasına rağmen ~ 
toplantılarda alimlerin mükemıııc 
politik görüşmelerde bulunduklarını yad 
şahit olduğunu söylemekte ve bt1 rusu 
nclmilel politik konferanslarda dip' ğil, 
lomatların maalesef dür.ya hadiselt gibı 
rini ve problemleri böyle ilmi V~ 
nezih bir surette ve her türlü ihtl 
rasdan ari olarak görüşmediklerini ısla 

- Gerisi üçüncü sahifede-
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.. k · ı b"k d'I ı· h. t" · görmekte ·d· D Çı"mentodan alınacak gönüllüleriniıı ispanyadan ayrılışları ru yapma suretıy e tat ı e ı en gazo ın ııme ını ı ı. r, 12.30 Program 
ld k "k · d'd' E k" lb " M d un neler 1 b" • • münasebetile ispanya harbiye nazı· uy usu en ço ı tısa ı ır. s ı usu e ron onroy o un yapı a ı· yenı resım 12.35 Türk müzilloi (Pi.) 

d ğ d d 
r. h d ğ t ı ğ. · b tle göstcrmey· d rının huzurunda büyük bir askeri Londra : 6 a. a. - " Daily Eks- 5 o ru an o
5

ruya avaya a ı ıp ece mı u sure ı e 1 13.00 Memleket saat ayarı, aj•
05 

ne 
k b 1 k 

· d" k ı k t d · ek odundan h k'k· geçid resmi yaratmış ve madalyalar pres • ve " Daily Mail • İn Ro· ay o an ısım şım ı şe er o uyor. anaa e emıyer a ı ı ve meteoroloji haberlerı. 

G k 1 d 
"h 1 d"ld'ğ' · b 1 dağıt lmı t T madan öğrendiklerine göre , Papa 

eri a an kısım, yani odun kömürü gazolin e istı sa _e .• 1 mı ~e u· . Memleketimize dış memleket· 1 ş ı ' 13.15-14 Müzik (Riyaseti Cüııı)· ca 
de Liginin olarak elde kalıyor. Bu nun yine odundan ıstıhsal edılen ga. Portekiz legionlerinin reisi ge. devletlere birer mesaj göndererek hur Bandosu - Şef : Ihsan Künçcr a 

!erden sokulan çimentolardan alın 1 b' th k · · kd' · t kl'f 
da kolayc3 bildigimiz normal o:lun zolin ile karıştırılınca saf gaıolinden , neral astray söylediği nutukta span· ır su ongresının a ını c 

1 ı _ A. Thomas - Hamlet ope· h 
makta olan ton başına elli kuruş d kf 

kömürü haline getiriliyor. O Jun şe daha iyi bir motor mahruku vucude yollarla gortekizlileıin kan . kardesi e ece ır · rasınd•n prelüd ve marş 2 St. Sacos 
gümrük resmi iki liraya çıkarılmış· d D ·ı M ·ı t · P L " kerin: tasfiyeve ileri gidecek olur· geldiğini bildirmiştir. ol uklarını ve bolşevikliğe karşı müş aı Y aı gaze esı, apanın on. - "Cezair süiti"nin 3 üncü parç•·. 
tır · t k .. d 1 tt.kl · · b ·· J draya göndereceği mesaı·da lngiliz- 3 - F. Popy - Provans e11otenti

5
,,
1 1 

samı alkol (hububat alkolü) istihsa· - Sonuvar - ere en muca e e e ı erını le aruz 5 • 

1
, d k I b" . h 

1 
.. 

1 
y d Şimdiden sonra dış memleket. attirmi~tir. Sovyet müzakerelerinden dolayı (Uvertür) 4 - Lacome -"Kotiyon. ·ı 

ı ke o ay ır ış a ını a ır. ine o un ------------ - !erden yurdumuza sokulacak çimen· endişelerini izhar ederek Hüyük (Orkestra Süiti) a) Gıriş b) Şampao ıü 
şe erin:len maya, gliserin ve daha 1 tolar daha evvel fktı'sat Veka"let"ını'n 1 ·ı· h l f ya barda11oı c) Tatlı mükaleme ç) ı<o•~ b k h b" 1 ngı ız nnı a e et Britanva ile Sovyetler Birliği ara· 5 t .. aş ata ammar maddeleri çıkarıldığı I Almanyada ır tren e mu····adesı· alınmak şart"ıylc yurdu· delalar 'e davulcular d) Serpao 

1 

, - f" h t ! sında akdolunacak bir ittifakın bü· • 
gibi hususi kristallandırma yoliyle ·· t k I k . şe l ra a sız - Vals. 
Gl 

.. k d . h bir otobı.ıs çarpış l muza so ulabi ece tır · tün Avrupada bolşevikliğe yol aça· t9 00 p 
u oş e ısti sal olunabiliyor. "Pro . rogram " 

fesör sôzünün burasında demiştirki,. Üniversitelilerin askerlik Lundra: 6 -a.a.- Avam kama cağını kaydeyleyeceğinı ı•azmakta· 19.05 Müzik (Straussun bir oal•' 1 

eger mesela domuzlarınızı bu odun Berliıı: 6 a. a. - Vulfsen ıs· kaınpları rası.nda amele partisinin muhalefet 1 dır. Pi.) 19 15 Türk müziği (Fasıl hcyctı/ • 
şekeriyle besliyecek olursanız kar· tasvonu civarında bir gecidde bir şefı olan attelee ameliyat olmak üze Daily Herald gazetesi ' Papa 20.00 Memleket saat ayarı 8 j;ıO' 
şılıjtı olarak yağ ve eti yani insanı tre~le bir otobüs arasında vukubu· re dün akşam Londra'da bir sıhhat Sovyet paktından korkuyor, başlığı ve meteoroloji haberleri. 
besliyecek bütün unsurları cem et· lan bir çarpışma neticesinde 10 ki. Üniversite talebesi için bu sene evine gırmiştir. mumaileyh, geçen altında yazdığı bir makalede Pa· 20.10 Neşeli plaklar - R. 
miş olan maddeyi odundan istihsal şi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştır. Bun. 

1 
k k la ·k· d · 'h hafta southrport kon grrsi esnasın panın bu pakta muarız olduğunu 20.20 Türk müziği ı - osm•

0 

. 1 1 d d k aları ağı d açı aca amp r ı ı evreyı ı tıva d h t 1 ve enternasyonal bir konferansın b . 2 D den'" etmış o ursunuz. Bu ise pek mühim ar an o uzunun yar r ır. edecektir. a as a anmıştı. eyin - saba peşrevı. - e 
bir muvaffakiyettir. Çıinkü buğday Tren otobüsü 15 metreden f.z· Birinci devre 1 temmuzdan 20 Attlee'nin bir kaç hafta yatakta . akdi için Papanın Londra mümes Saba şarkı - Guşeyle gel büibüll~: 

f f ğ ld d · b' la bir mesafeye kadar sürüklen· kalması lazım gelecektir. silinin her şeyi yapacağını yazıyor . rı. 3- Aşık Mustafanın - Saba ş" 
ye ış ırmeyen ya e e e emıyen ır temmuza kadar sürecek ve eczacı, kı - Bir esmere aönül verdim. •1 ..... 

memlek ti. yal L orm · ı mı"•tı·r. Baltık devletleri dostluk " ,,,... e n ını anıy e yaşa • dişçi, güzel Sdn'dtlar 'akademesi, ik· Kazım Us' un - Hüzzam şarkı 
mağa .. t d' ı ğ - t · Fransız baş kumar danı kongresı· topl nıyo ,,,... mu>< e ır o aca ını gos erır, tisat, hukuk fakülteleri talebeleri iş · a r Benzemezsin kimseye. 5 - . · · • I" 
u d t • ··b ı Hitler Kassele gitti L d • • K ı-ın • zun uza ıya yap ıgım tecru e er ve tirak edecektir. On raya gılh eman taksimi. 6-· ..... -
tetkıkler ban• göstermiştirki: bir ac ikinci devrede 5 ağustostan 25 Kaunas : 6 a. a. - Senelık Bal· türküsü - indim dağdan ovaya. ~:O 
re (dört tlö ıü n J.•n fazl• arazı' mı'k. K H'tl d" 1 · • · . - Halk türküsü - Dam in ' 1• - assel : 6 a. a. - ı er un ağustosa kadar devam edecek ve Paris ;6 (Radyo) - Fransız or tık dostluk kongr~sı Kaunas'da 9 N•s yası) genişliğinden bir ormanda ay· ' ·ı b ı görünür bağlar. 8 - Mehmet ' 1 

akşam saat 19 da tayyare ı e uraya tıp, fen, edebiyat, yüks~k mühendis duları baş kumaudanı Londraya haziranda toplanacak ve 11 hazi· bin _ Hıcazkar şarkı - Görmcı.•c 0

1 
ni g~nişlikte sü ı ülmüş arazide yeti hareket etmiştir. talebelerine ait 11lacaktır. hare:Cet etmiştır. rana kadar sürecektir. eğer. 9 - Refik Fersanın - R

3
' 

şecek mev.adi gıddye kadar gıda , şarkı - Yakdı cihanı ate~in. 
maddesi yetişebilir. Lakin bundan r----------------,-...!---------------------·----------------, 21.00 Konuşma r' 
daha mühim olan bir hu,us vardırki llSVıçRE 1 Reinach bcledir,e Ley 1 ek - M ec 1 is lrğin hem müstakbel yavrularile 21. 15 Müzik (Saksefon solo

1

·'. 

bu da orman ağacın<lan bu ğıda MEKTUBU mrclisi geçe~ g_u~ uğraşması hem de gıdasını le· Nihat Esengin) 
ma~delerınin istihsali daha az za· her zamankı gıbı min etmesi mümkün olamıyordu. 21.45 Haftalık posta kutusu , 

- ' edinmişti. Her sene burada yumurt- dişe gösterdiğini faıkettiler, Ka~aba 
manda, daha ucuz ve nisbeten pek toplandı, fakat her ;zamanki gibi I 1 b 22.00 Müzik (Küçük Orkestra 1 r arlar,· çocuklaıını burada büyu"'tür· lıalkı leyleğin hayatı.le yakından a· şte bu •ebcp1e k~sabanın e. ş k ) 1 H L.<' 

1 

az mesai ile istihsal edilebilmesidir. şehirlilerin dertleri le, su işler ile meş- . ~ . . el: Necip Aş ın - anns _,, lerdi. lakadar olduklarından dişi leyleğin ledıye meclısıl toplanarak bu ı~e _ Hülya gecesi (Vals) 2 Micheh . 
• Prcfesör Berguis i~in daha ile gul olmadı. Yalnız bir leyleğin va· nihayet ümitsizliğe düştüğünü gör· bir çare düşündüler. Nihayet bir !talya şarkıları (Potpuri) 3 - Be•~ 

ri götürülerek ham ağaç şekerinden ziyetini münakaşa etti. Bu sene ele mütad olduğu ü· d 1 h memurun her gu··n dul kalan leylek hard Kutsch - Çıaan fa ntazisi 4 
J 

b
- ··k b" k k' · ı· GI ı::-·ıh k'k b h 1 t zere leylekler gelerek kilisenin Ü· Ü er ve ep birlikte erkek leyle " . , uyu ır ısınının ırısta ıze u· rı a ı a mevzuu a so an ey· Kari Blumc - Güneşde (Vals) ' J 

k 
• 

1 
h ·ı d'I · · b 1 k R · h'd h k · t clığı zerine yuvalarına yeıleşmişlerdi. ği aramağa çıktılar. Nihayet bir le meşgul olmasına ve yiyeceğini k 6 , ose a a vı e ı ecegını ve unun e , eınac a er esın anı , Schmalstich - Ormanda aş 

t 1 d il k k 1 1 ğ' b" f temin etmesine karar verdiler. 7 İnsanlar tarafından bildiğimiz şeker sevdiği bir hayvandır. Bu leylek, Erkek leylek nümune olacak ara a zava 1 er " ey e 1 ır a· Peter Frics - Lejiyoner asker 
yerine istıhlak olunacağını, zaten erkeği ile jbirlikte yuvasını kilise· bir koca gibi her gün uçarak ai· reyi yarı parçalıyarak zehirlenmiş Leyleklerin insandan kaçan bir Paul Lincke -Venu~ (Vals) Z ~~" 
Glüko;e'ın adi şekerden daha kolay nin üzerine yapmış ve her sene lenin nafakasını temin ediyordu. ve ölmüş olarak bulmağa muvaf. hayvan olduğuna.göre bu memur 2300 Son ajans lıaherleri ır ~01 
hazım olunabileceğini de söyliyor, ilkbaharla birlikte gelerek her za. Fakat bir gün halk erkek leyleğin fak oldular. vazifesin~e herhalde muvaffak olmı· esham tahvilat; kambiyo - "

0 

13 b k d Gı··L mankı" yuvasına yerleşmeği adet d.. d' d borsası (fiyan) u a ım an uuosan pancar yuvasına onme ığini ve işinin en· Bu vaziyet karşısında dişi ley yacaktır. 23.00 Müzik (Cazband) P 1 

) 

dan istihsal olunan şekerden daha 23 55 - 24 Yarınki progrartl· 



P-""'!!!!'"'"'!"'-~~"!'!!!I!!!~~....,.~-......,,---~--------~~------- T O R K S O Z O --~~--~~----~----~------~~---- 3-

~------------~------------------------------------~ 1 TÜRKSÔZÜ'NÜN KÜÇÜK HiKAYELERi Nezih bir Aşk hikayesi .. Samimi bir duygunun ifadesi .. Gönül açan 
soadı-tin destanını gösteren şaheser L. 

iNTı AM 
Millet Meclisinde { 

Asri • 
sınema 

Yazan : HiKAYECi 
Sovyet cevabı 
tetkik ediliyor 

Bugün gündüz ve bu akşam 
Büyük Okyanosyanın ortasında dünya Cenneti ( HAITI ) adasında geçen 
ve yerli halkın danslarını, adetlerini göster_en , Yanar dağın feveranını , 
fışkıran lavların müthiş akışını .ve daha bır çok tabii manzaraları ihtiva 1 

Hamamın arkası tokmaklı kapı
~ s! yavaş yavaş açıldı. Beyaz merme· 
hl rın üzerinden geçen suya, yüksek 
ya ~a_lın~ara basan değnek inceliğinde } 
of ıkı sıyah bacağın şekli aksetti. Yol 

Yol renkli bir peştemalla öttüğü sıs· 
ka vücudunun üstüne sonradan O· 

turtumu~çasına iğreti duran başı 
Ram:;esin mumyalı kafası kadar bü
yük ve kuru .... 

Hlmamın kalın kapısı kapandı. 

ile~ Tokmağın vurmasından tok bir ses 
~ok fırladı, kubbeye çarparak kırıldı. Ye. 
bil re düştü. 
. ·. Göbek taşında uzanan bembe, 
1~e beyaz, mermer uücudlu kız.!ar onu gö· 
r ô· tünce adeta dal .;ıtirdısı duymuş ge
g yikler gibi ürktüler. Gözlerinden sır 

11111 lı bir korkunun renkli ışıkları uçuş 
tu. Ve dudaklarında bir fısıltı dolaş 
tı: 

.. Şaht>zer kalfa! ,, 
Bu iki kelime, sanki içinde, dün 

111• yadan büyiik bir mana, daha doğ · 
tY rusu dünyadan büyük bir mana de· 
ip" ğil, dünyadan büylik bir sır saklıyo ·I 
it "b" se gı ı ... 

* * • 
Bir geceydi. Ktran karası, çirkin, 

ıslak koynunda azgın rüzgarlar bo· 
ğuşturan bir kış gecesi .. Saat on i· 
kiyi vurdu. 

Şah ezer kalfa, akşamdan beri hiç 
kapamadığı gözlerini hastaya çevir
di .. O hala: 

- Yanıyorum, diye çırpınıyordu, 
bu sıcak içimi eritiyoıl... 

Soba kocaman bir canavar; İri 
N odunları uf ak lokmalar gibi yutan 
sı.J koc~ bir canavar .. Bu sıcaktan ken· 

di de terlemis, kırmızı dilini çıkar
mış, soluyor. 

Şahe1.er kalfa: 

- Bu gece de kendi kendine 
uyuyamadın, dedi, sana istersen ge 

ııs ne uyku haplarından vereyim. 
Ve onun cevabını beklemeden, 

111· 
er) <ara bir örümceği andıran parmak· 
c· ariyle kutudan beyaz bir hap aldı, 

hastaya içi rdi .. 

Saat biri vurdu. Şimdi yalnız 
ıyuyan hastanın nefes gürültüle-,, 

il ·i ve kudurtan fırtınanın devamlı ök· 
n· ıfüükleıi.. Başka hiç bir ses yok .. , 

or· 
1111 Şah ezer kalfa hala ona bakı-

for ve düşünüyor : Bir zamanlar 
)nu n.! kadar sevmişti. Halbuki 

si) $İrndı ond11n ne kadar nefret ediyor· 

fi} 

İfl 

c· 
r· 

ıı.: 

i· 

lı 

ıl 

dı1! Yalnız ondan mı ? Bütün in· 
1a11lardan ... Hatta onu siyah renk-
. ı 1
• i<alın dudaklı, koca kafalı yaratan 
~ilahtan bile .. insanlardan, keııdisi-

ı, sevmedikleri, ona insan muame
esi yapmadıkları, onu gördükleri 
ıarnan güldükleri; Allahtan da hü· 
•.in bunlara sebep olduğu için .. 

Bunclan on be-ş sene kadar ev
~ · I, daha bu kon.!.ğa ilk geldiği gün 
~ ıç unut mı yor, bütün çocuklar - bu 
a o zaman içleı inde sekiz yaşında 

>lr h!\ylazdı • merdivene toplan-
ııışl aı. "G·· ı ·· f .. d.. f , unr uz ener, gun uz e-
1 rıl,, diye ufak naralar atarak kah· 
•ahafarlar gülmüşlerdi. Ne acı!.. 
:ayatta bir güu kurtulamadığı ve 
•Urtulamıyacağı bir vaziyet .. 

Alp b .. ··d·· G ' uyu u. üzef, gürbüz bir 
~ ı!nç ol.:fu. Artık onun etakderine a· 
•1lıp"G~ cl . f ö· un uz encri, günüz feneri,, 
ıye bagırmıyor,. Eski deliliği yeri· 

•ne şimdi ona bir durgunluk g~I· 
1, 

OndRn sonra Şahezer kalfa kaç 
kere Alpı rıiyasında gördu.. c' · ece 
t1rı l arı uy ndı, yanında onu aradı 
~in le ezici, yakıcı bir sıc~klık du: 
hrak ... 

ğe mahkumCfur. Böylece iç yakan 
hislere, çılgın isteklere "aşk,, der
lermiş.. Fakat o insanlara mahşus· 
tur. O ise kara suratıyle, sıska ka
ra vücudiyle bundan ne kadar uzak!. 

Ah, o da beyaz olsaydı? Onun 
da güzel saçları, güzel gözleri, gü
zel bir ağzı olsaydı! Ne büyük saa· 
detlere kavuşacak, ne tatlı heye'
canlar geçirecekti! Alp'ı o zaman 
manalı bakışlariyle büyüleyt=bilir, 
onlarla bütün gençlik duygularını, 

bütün içkileri ona anl11tabilirdi .. 
Bir gün, taze bahar çiçekleri arasın 
da evlenirler, her mesud çift gibi 
onların da mini mini sevimli bir 
yavruları olurdu. 

Kabul edilen layiha 
Ankara : 6 ( Telefonla ) - Bü 

yiik Millet Meclisinin son toplantı · 
sında Deniz sınıflarına verilecek zam 
lara ve Nahiye Müdürlerine her ay 
onar lira hayvan bedeli verilmesine 
ait kanun layihaları kabul edilmiş 
tir. 

Ankarada resinl sergisini 
Maarif Vekili açtı 

Ankara : 6 ( Telefonla )- Gii· 
zel Sıfüatlar Birliği ta rafınd an Sergi 
evinde hazırlanmış olan 16 nevi 
resim sergisi Maarif V <"kili Hasan 
Ati Yücel tarafından açılmışgr . 

Ne tatlı hulyalar! Dünya Politikasını 
Halbuki şimdi? şimdi bütün bun 

lan Silrl patlak gözleriyle nti anlat alimler idare etseydi 
sın!.. Ne i~renç.. ı · 

Ne iyi hatırlıyor cı gece)'i : Altı \ - ikinci salı ifeden artan 
ay e~vet Alp'ın güze! bir kızla ni ' 
şanlandığı g.:ceydi. Sab1hlara kadar ilave etmektedir. 
kendi kendini yemiş aç köpekler gi Muharrir, Elçiliğimızda vrrilen 
bi siyah .derilerini ısırmıştı .. Peki ya ziyafette \: dindiği l u kanaatı anlat· 
Alp iyileşip evlendiği gece ne yapa tık tan ve dünya politikasının müm· . 
cak? kün o'sa cfa alimler tdrnfmdan ted-

Nefret ediyor } üzüne sanki aca vir edildiğin i görsek .. dedıkten son 
yip bir hayvanmış gibi bakan bütiin ra sözü Türk - Bu lgar münayebet · 
İnsanlardan nefret ediyor. !erine getııİp şöyle denıekur : 

Ah. mümk:iin olsaydı yüzüne gü Bıllınssa bizi 1 iirklerdrn ayı 
len bütün dünyayı ona yaratenla he ı an herhangı Lir Q1esele m vcut 
raber yok!la, Sonra onların külleri dr.ğildir. Mrızi, hizi yekdiğerimizden 

ni avuç avuç azgın rüzgarlara savur ayırmağa değil, sadece yakınlaştır 

sa. Şimdi onunla evlenmeğe değil mağa ve birbi rimize bağlamağa 

yüzüne bile bakmağa iğrenen bu a hizmet edebilir. Bundan 500 st'ne 

Londra : 6 (Radyo) - lngiliz 
kabinesinin harici siyaset komitesi 
avam kamarasında toplanarak, Sov· 
yet Rusyanın lngilizecevabına verdi 
ği cevabı tetkikile meşgul olmuştur . 

Japonya ve Alman 
İtalyan ittifakı 

Tokyo : 6 (R.:rdyo) -Tokyoda do. 
laşan şayialara göre Alman ve 1-
taly ı elçileri Japonyanın , Alman· 
ltalyan ittifakına iltihak etmediği 
t<lkdirde istifa edecekleri s,öylen
mektc.dir. 

Deniz altında geçen 
büyük f . ' acıa ... 

Londra : 6 a. a, - '·Thetis 
deııizal tı gemisi faciası gazetele;; 
f azlasile meşgul etmektedir. Gaze
te! r, kur ta. m iş l P.rİnin müessir 
bir taı zda yapılmış olduğundan şüp 
he et nekte v • resmi tahkikat ya 
pılmasını isternekted ır. 

Ç'l rşanba g üoü lngiltı::renin bii
t ün fimnnlarmdaki kiliselerde d . . . enız 
altı geınısın de ölenler .. için a)·inler 
:yapı lacaktır. 

Seyhan Kızılay cemiyeti 
merkezinden: 

eden ve Holivudun cinsi cazibt-siyle möştehir Yıldızı 
(DOLORES _!)ELRIYO) 

Tarafından ( TÜRKÇE SÔZLU ) Büyük , sergüzeşt filmi 

( Cenne~ Perisi) 
Misilsiz eserme takdim eder 

AYRICA: Biiyük Aşk, Heyecan , Macera filmi 

(Nevada) 
Dikkat : Yaz tarif esi başladı 

S. d. h'I" ··t ddı't vantilatörlerle çok serin bir hale getirilmektedir 
ınema a ı ı mu ea 

Fiatlar : 
Balkon 25 kuruş Talebe ve Ôğrelmtnlerc 20 kuruş 

Duhuliye 15 " " 
Telefon 

I'! 

Asri 
n 1 O kuruştur . 

250 

10691 

---------~------·~ ~----------------------------,----------
ROMANA . 

Petrol Sanai Anonin Şirketi (Bükreş) 
Adana ve havalisi acentalığı 

Hiikun1et cadde~inde 

•• 
Om er Başeğmez· 

. 
Ticarethanesi 

GAZ BENZiN , MAZOT VE MAKİNE y AGLARI 
' 

Telefon: 168 Telgraf: BAŞEGMEZ 
~~e r ~ün öğleden sonra çalışmak 53 

suretıle dısparıserimiz eczane.sinde ~-----------9"".;,; _____ _ 
dam o zaman geiip kara ayaklarını evvelki hadiseler nnsebiyle hiç kim-

kapansaydı. seye hiçbirşey için kızmağH hakkı -

bir diplomalı rczacı çalıştırılac1k v~ 1 ~~~-----------~---------~-~~-
buna göre ücret verilecektir. • 1 

Şahezer kalfanın gözlerinde kan ınız yoktur. Çiinkü. bugün 1939 
cık bır alev yanıp söndü. Koştu, yılında parfümlü milletlerin de aynı 

- isteklilerin şartları öğrenmek yeni çıkan kanuı: ve nızam ar 
uzcre onbeş gün zarfında merkezi· 

kapıyı kilitledi. Sonra pencereyi ar şeyi yaptıklarına şahit olmaktavız. 
dına kadar açtı . ' Bahu:;us ki bugünkü Türkler de 

0

ına · 
*** ziderı memnun d eğildir. 

Bir hafta sonra Alpın göz yaş Bundan maanda gerek Tüı kler mize müracaat etmeleri ilan olunur. 

lariyle yıkanmış vücudunu tahta bir ve gerek biz dalıa yakın maziye ait G. A. 1 -5 10720 
kutu içinde Allaha gönderdiler, bazı milli kahrarrnrnlık güolerinıizi 

Şahezer kalfa da ağladı. fakat tes'1t etmekteyiz. Bunlara da gücen. 
sar.ki gözlerinden yaş değil, tas, tas mek doğru bir hareket olamaz. De-
>•alan boşandı. 1 delerimizin ve babalarımızın h atıra 

!arını anmak ve onlann memlt kete 

1 ~~e~~~!!u:n ~~~~o 
su her yer de ve her bayide 2,5 
kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku· 
ruşa satılmaktadır. Bu fiattan faz· 
la satmak isteyen buz bayileri hak
kında takibatta Lu lunulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü. 
racaat etmeleriııi sayın halkımızın 

menfaatleri icabından olduğunu bir 
kere daha ilan ederim. 

9 - 20 

Buz müteahhidi 
CUMALİ 

10642 

190 numaralı Saimbeyli 
kooperatifi tasfiye heye 
tinden: 

1470 Numaralı zirai kredi koo· 
peratifleri kanununa gö ı e kurulmuş 
olan 190 numaralı Saimbeyli zirai 
kredi kooperatifı muamela• ını 2836 
sayılı kanuna uydurmamaga karar 
vermiş olduğundan 4-5·936 tarihin· 
den itibaren t.ısfiyesine başlanmış 
tır. Kooperatıf ten alacaklı olanların 
bu tarihten itibaren en çok bir se· 
ne içinde alacak vesikalarını ve baş· 
ka suretle iddia edecekleri hakla 

oları bağlılıklarıiyle iftihar etmek 
İşinde herhangi bir kimseye husu 
met telkin edilmemektedir. Hülase
teıı; Türklerle çok kolay anlaşabili
riz. Çünkü, sencleı c: ve asırlarca 
müşterek bir hayat ge.;irm i ş bulunu 
yoruz Bunun içindir ki arasıra ku 
surlarnıızı görmek ve affetmek de 
mümkündür. Kal dı k, Lugiin aı tık 
ku :ur da görmüyoruz. Bu, şükrana 
~ayandır. 

HükGm ıat konağı ılahilindek· b" 
f 

. . 1 U• 

en·ın· bır senelik ic:uı 2- 4 - 939 
tarıh ınd en itibaren 15 g:: 1 •• d ! 

~ • mu r et-
le artımı ığa çıkarılmıştır Taı· 1 . · ıp erın 

21 -6-~3? tarihine müsadif çar 
şanba . gunu saat oıı beşde yüzde 
7,~ yu~dc yeciı buçuk teminat akça . 
larıle bırli ıde Defterdarlık ko . , .. rnısyo-

nunıı rımracnatlaı 1 ilan olunur. 

6- lS • 12-16 10721 

1 
• 

-·~~~~~~~~~~e~s~ 
~RANSIZCA ~ÖZLÜ Şaheserinde tilı..in Seyrcdenleıin takdi r 

na'ZaJ. arını çekın · k 1~dır. B ·ı filmi görmey<rılt>rİn bu son giinlerind('n 

Ka . 

:;tıfade ederek muhakkak Seyretm !erini Tavsiye Ederiz 
Ayrıca Programa ilaveten: · -

lstnnhula teşı ifl rirıi 
r1 illi Şef İS VIET İNÖNÜ'nün 

tespit edt'o I'Üt<KÇE izahatlı •im ıle Renkli çok 
Güzel bir MfKI MAVS 

~D!KKAT 
ünü Akşamı, Ateşli 
Kahramanı 

r!nı heyetimize müracaotla kayd et· 
tırmelcri, ~kooperatıf merkezinde 1 
b~lu ım ıdıkları tnkdırde taahhütlü 
bırer mcklupl11 heyetimize bildir· 
melcri lüzumu ilan olunur. 10719 ~-M_u_s_ik ... '-· _A..-k ___ v_.,;;... dinl,.mr~,. f·fazırlanınız. 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kcmın111111e J\ o: 106/JU 

_ Dünden artan · 

1 1 
makine daireleri ve muhavvile merkezleri te· 

A) Elektrik men la arı, 
· . - h tların basit bozukluklarının çabuk onarılması , 

sısatı ıle kablo ve havaı a . . . . . · • h ı b ·d k . . . "d ·ımesi ıçın hırısı hancı ( at ar ve una aı ı· 
cereyan tehlıkesının gı erı · k ı ) ı ·b . . - (S t ı makine ve buna aıd ısım ar ta ırı atını 
sımlar) dığer dahılı an ra • ) 
b k 

.. .k. ( lektrik işleri onarma takımı , 
aşarma uzere ı ı e . • k' ı k .. t 1 

1 
• • • santral dığrrı ına ıne o ma • uzere san ra 

(Büyük tesislerde ıırısı ' 

takımı da ikiye ayrılır.). ve depoları ile sevk borularının, binalar dahi. 
B) Hava gazı merkez h h'. · . . l -·t hozukluklaıının onarılması , ava gazı ucu-

lındekı gaz tesısatının Jası · · ı b' ı h .. . . . az boruları vasıtac;ile zehırlı gaz arın ına ara ucu . 
munun gıde~.ıl_m_rsı, ~- . brke dığeri merkez işlerini başarmak üzere iki 
ınunun men ı ıçın bırı .şe ' 
(H . 1 • narına takımı), . .. 

ava gazı ış erı 0 • . • Jd di"eri makınede olmal< uzere mcr. 
(Büyük tesisatta bırısı santra e, l> 

kez tekımı dıı ikiye ayrılır . ) . . .. 
· ı . ·ebekesinin, şehır kanalızasyon şebekesının 

C) S depoları ı e su 11 h . u l ı ·03 ve sokakların er ncvı su baskın larından 
bozukluklarının onarı ına~ı. )I • • d · . -. k b 1 rın susuz kalmaması ıçın aım l su .s t: vkının 
koru - ehır ve ascı a 8 

• • oması, ~ 
1 

h" 1. ..zların su boruları ıçıntle depola rda ve ta.sf İ· 
t • · d ·· ha ze ır ı g .. · emırı, st: a mun . · l'llak ve biri su digv eri kanalizasyon 

h d binkmesıne nıanı o ' 
ye avuzların a k .. "ki ( Su ve kanalizasyon işler i onarma takı 
işlerini baş uma uzerr: 1 

mı ) • f t-ı fon tesisııtının, kablo ve havai hatların bozuk ları· 
D) Telgra ve Gole k 1 . 1 • • d . . ·ı . 

h 
i7ra}•an mer ·ez erı n yer crının eğışt ırı mesı ve 

ar ı l ması asara u,, .. T f rırn on ' . . "bi i •dr-ıi başarmak uzere ( elgra ve t1>lefon işleri 
yeni merkezler tc ";; ısı gı ..-
onarma takımı), I "d t · 1 A • A 

E) B
.. .. 1 ·r}•ollnrı v buhara a ı esıs er ve sına ı ımalatın hr.r 
utıın ueını • . 

rı evı bozukl uklarını onc1roıak, varyant t es ıs etmek gibi iş l e ri başarmak 
tiı.ere (D · lu işleri onarma takımı) leşkıl o uour. 

emıryo Ab• . ,. 
Madde 142 - Hava korunmasına ta ı d aıre resını ve hususi mücs· 

t>esc, fabrika ve nıühim tesisler bünyelc-rine ve ihtiyaçlarına göre hususi 
onarma postaları teşki l ederler. 

a- •lede günler, haftalar, aylar 1 
fi • O)f kat 0 bu hislerini öldürme. 
fıCÇlı.. a 1 

Madde ı 13 - 141 inci madd-!eninin D, E fıkralarında gösterilen o
narma teşkilleri bu müessese!erin gerek hususiyetleri gerek seferbeklikteki 

106ql 
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Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
!mi 

- - - - ---
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi . 
En az ı En çok 

K. s. K. S. Kilo 
" Koza ~·· --- - :'=:: --~ 

,_ == -m. 
Piyaı;a parlaf1 • 

-
36 

Piyasa temizi • 

Klevland 40 1 41 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 - Siyah 

ÇIGIT 

~I Yerli "Yemlik., 
.. "Tohumluk,. 5,50 

- . - HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 1 --, 

.. Yerli 2,52 

.. Men tane 
Arpa 3 3,30 
Fasulya 
Yulaf 3,37 3,52 
Delice 
Kuş yemi --Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

- u N 
Dört yıldız Salih -

... üç " 
,. 

:.Ö D Dört yıldız Doğruluk as 
~ ı-= üç ~ ı: " .. 
o - Simit :: iö " ~ :> Dört yıldız Cumhuriyet :;, 

N <.>- üç ...... .. .. 
Simit .. . 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
6 I 6 I 1938 . iş Baukasından alınmıştır . 

Pen~ Santim. 
Liret Hazır 5 49 
Rayişmark - --

Vadeli 1. 4 84 Frank (Fransız ) - ----ı--- 3 35 
Vadeli fi. 4 52 Sterlin (ing-~) - --5 93 
Hind .hazır 4 40 - Dolar (Amerika) 126 -~-~r 

89 - Frank ( isviçre ) - --Nevyork 8 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKArAT 
Kuralar: 1 Şubat, 1 Mayıs , 26 ,\ğustos, 1 Eylul, 

l lkinciteşrin 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 .. 

250 .. 25 .. 6 250 " 
435 32 000 

T. fş Barıkasına paıa yatırmakla, }'alnız para biriktırnıiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de dtnemiş olursunuz 10661 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyoİu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

110-156 10116 Numara: 200 

Doktor Opera tor 

Hadi l(ij>er 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve BerJin hastahanelerinde uzun müd

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahl«;yin saat 12- 8, öğleden sonra 

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

1 Yepyeni bir tesisatla 
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 , 
Ka~aciğer ve mide ağnlarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarif eye bakınız 
lira Kr. 

1 50 Bir gecellk tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kiş i lik ) 
25 Hususi banyo 
15 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Kaphcasını bugürık 
haliyle bir kere görünüzü 

10631 16 
__________________ ....; 

or. Muzaffer Lokman 
f ç hastalıkları müteha sısı 

1 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 
başldmışttr. 

Adana C. müddeiumu
miliğinden : 

Adana cezaevinin 1516/939 ta · 
rihinden 31 - 5- 940 tarihine kadar 
tahmin edilen ( 150) bin kilo ikinci 
nevi üç yıldız undan mamul ~kmek 
ihtiyacı kapalı zarf ll5Ulile 30- 5-

939 günü ihale olunacağı 10, 14, 
18, 21 - 5- 939 günlerinde ilan o
lunmuştu. 

ihale o gün bazı sebepler dola· 
yısile yapılmamış olduğundan ayni 
şartlar dairesinde 15- G- 939 per
şenbe günü aaat 10 a talik olun 

muştur. Talipler (843) lira (75) ku· 
ruş muvakkat teminatlarını yatıra

rak o gün ve saata kadar C. müd 

deiumumiliği makamında toplanacak 
komisyona müracıtatları tekrar ilan 
olunur. 1 - 4 7 - 10 10670 

Bor Belediye Riyasetin
den: 

1 - Oelediyemiı üstün parkı 
gazinosile üç seneliği 9/61939 Cu 
ma günü saat 14 de açık artırma 
ile icare verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli 1000 
lira olup ilk pey parası (15) lira 

3 - Şartnameyi görmek iste· 
yenler Adana, Ni~de ve Bor Bele· 
diyeleıinde görebilirler. 

4 - istekliler kanunun ikinci 
ve üçüncü maddelerindeki be1ge1e· 
riylc birlikte, 

6- 7- 8 - t0710 

w 
YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlu 
. 
lstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

1 Yeni müsteciri 

ı 
10 

Hilmi Kuşçu ı 

Satlık taş ve enkaz 
800 adet 40X50santim boyunda 

MersinSükkari taşile Bulgur döğme 
dink taşı bütün teferruatiyle ve sağ 
lam katran salmaları ve tüm ve ya
rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tahta odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür pazarına dönecek 
y~rde Abdurrahman Şenere müra· 
caatları. 10- 15 10648 

Kayıp askerlik 
sa kat kağıdı 

Adana köy şubesinden 931 de 
aldığım askerlik sakat kağıdını dün 
bir gazete kağıdına sarılı olduğu 
halde kaybettim. Kağıdda başka 

bir şey yoktur. Getirene 2 lira ve 
receğim. 10713 1- 3 

Tarsus k.apusunda tuhafiyeci 
Ömer Lütfi 

' , 

• 

• ·~ 

.. -. ' \ 
ytt'1' ... 

. ' 
trb 

( 

TtJRXtY! 
CUMHU INBTl 

~lRAATıB.ANK~t 

ii 

ı•nl 

ha. 
Bt 

J' 
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Seyhan vilayetinden: 
,,,,,,,,,,/ mc :r'-------·---- ı o 

1- Yeni m~zarhk karşısında k:i 
in ve hususi idareye ait 29-0404 
hektar murabbın1aki eski koşu ye
rinin kirası iki s~ne yani iki mahsul 
için, (237) iki yüz otuz yedi lira mu 
hammen bedelle açık artırmaya ko
nulmuştur. 

Türksözii: 
Gündelik siyasi gazete l:d 

l il 

2- Açık artırma, 22-6-939 
perşembe günü saat 11 de yapıla
caktır. 

abone şartları 

Kıırıış 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

~ 

1200 k. 
600 
300 ri . 
1 ()() 

el 
. /tıt/ IJ 

1 -Dış memleketler ıçın 
bedeli değişmez yalnız posta rıı• 

.... 
zammedilir. 

3- (17) on yedi lira (77) yetmiş 
yedi kuruştan ibaret muvakkat pey 
parasının ihale vaktından evvel hu 
susi muhasebe veznesine yatırılmış 

bulunması lazımdır. 
4- isteklilerin şartnamesini gör ı' 2 - flanlar için ıdarcye ıııo zi 

mek üzere hergün hususi muhasebe _ca_a_t_c0_i_ım_c_li_d1_·,. _____ / ·' 

varidat şubesine ve artırma gün ve 
sa.atınde de daimi encümene müra 
caatlari ilan o!unur. 

7-11 - 15- 19 10716 

Seyhan vilayetinden : 
Hususi muhasebe merkez tahdk 

kuk ve tahsil şubesinde mün ı1al ay 
lık (40) kırk lira ücretli 8 inci daire 
yaya tahsildarlığı iı;in 939 senesi ha 
ziranrnın 9 uncu cuma günü saat 
(15) de musabaka imtih1nı yapıla . 

caktır. 

Kayıp nüfus ve 

askerlik kağıdı 

lst.mbul Eyup ;ukerlik ~ııJ 
sinden aldığım askerlik ves1~1 
niifus kaiıdile birlikte kaybt:.~ 
Yenisini çıkaracağımdan es~ı 
hükmü olmadığını ilan cderi!1l·

6
, 

Dev!et Demiryolları Adana ~f 
Tren Şefi Süleyman Saim fc 

3518 

. 
Adana belediycs1 Orta mektep mezunu veya bu 

derecede tahsil görmüş ve askerli· 
ğini bitirmiş olan isteklilerin istida 
ile müracaat etmeleri ve muayyen 
vakıtta vilayet umumi meclis salo 
nunda hazır bulunmaları ilan olunur 

riyaslinden : a 
~ 

10717 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y enicami civarında 

Toros eczahanedir 

1 - Darülaceze ile emrazı ı~ 
viye h;ast mesinin bir yıllık ;hll

5
t 

olan Et, Ekmek, kuru ve y.ış I , 
o.!un, açık eks'. ltme ile sa tın a ,ıı 
tır. eP 

2- Kuru sebzenin mnha!1l111 ~ 
deli 320,50 lira yaş sebzenin 111 

men bedeli 118,75 lira, odu11 ı.ı 11t~ 
ham men bedeli 120 lir~, ek~11 ; 
muhammen bedeli 540 :ira, etı 
harnmen bedeli 90 liradır. t 

3- Kuru sebzenin muvak~ b 

C. H. P. Seyhan İlyönku
rul başkanlığından: 

minatı yirmi dört lir~, yaŞ stlı 
1 nin muvakkat teminatı dokıJ:t oJ 
j odunun muvakkat teminatı Al 
ı lira, ekmek'in muvakkt terrıi119tı 6 

1 - Adananın Yülcsekdolap ı lira, etin muvakkat teninB11 

mahallesinde Hars Komitası adına liradır. c~ 
yapılacak dört dersaneli ilkokul bi· 4- lhalesi haziranın 19 u~ed 
nası inşaat. ( 9465) lira ( 42 ) ku· zartesi günü saat on beşte b 
ruş keşif bedeli ile açık eksiltmeye encümeninde yapılacaktır. ,' 

d. e 
konulmuştur. 5- Şartnameler bele ı'/ 0(1 

2 - Eksiltme ihalesi 12 - Ha· işleri kalemindedir. isteyenle' 
ziran - 939 P~zartesi günü saat 1 görebilirler. .. ~d 
( 16 ) da Parti binasında yapılacak 1 6 - Taliplerin ihale günı.ıt 1. . a 

1 yen saatta muvakkat 1~nı 111 a 
buzlarile birlikte belediye eıı~ö 

tır. 

3 - Keşifnameyi ve diğer ev
rakı görmek isteyenler Parti flyön 
kurul kalemine müracaat etmelidir. 

4 - inşaata talip olanlar ( 709) 
lira ( 90 ) kuruş muvakkat teminat 1 

vermesi ve nafia müdürlüğünden 1

1 alınmış ehliyet vesikası göstermesi 
mecburidir. 28- 2- 7 

en müraccatları ilan olu~~6 J 
. 4.8-12~ 1 

~ cıar" 
Umumi neşriyat mu 

Macid Güçlii 
Adana Türksözü D'l8 tl1'-' 


