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Türk gençliğine 
1 Türk miJletine 

Milli Şefimizin Mühim Nutukları 

her 
hatab olan 

cümlesi çok samimi a lkı.ş 
Büyük nutukla lnöntt 

Diln tufanlarına mu
neler işaret etti? 

--~------...-----------------
a D D Da 

cdlüyoıroaır kü 

1Cümhuriyetci İspanyada 
Yeni Bir Hükômet 

ononu a 
a 

" Türkiyenin, istikbali üzerinde 
koyn1ak isteyen yabancılar, tahsil 
bulunan gençlerimizin ahlak ve 

lerindeki sağlamlıktan ders 

1 ar . ,, 

teşhis 

çağında 
karakter-
almalıdır-

• 
"Büyük meselelt!rİn Benim öoüınde orta d .. 

k 
.. 1 . d . .. ya o-
u mesın e ve 1mkan derecesi Üzerinde h 1 ... 

k 1 
. aya a-

ta apı maksızın mıllet dertlerinin açıkca müta-
lea edilmesinde haik idaresinin büyük nimetini 
bulurum ., , 

unsur olmak . ideali bütün çalışma 
hayatına hakim olmak lazımdır.Cüm
hııı iyct ,Tiiı k rnilletınc milli de\'leti 
ve yeni ceınıyeti tcınin etti~i ; bu 
iki esas il.? Tüık milleti insaniyet 

ıztırabla Lakıyorlar r·· k .11 . . . . ur mı elı 

beynelmılcl !tyasctiıı yarın için bek· 

lenmedik hadiseler hnırlanma "h . 
1
. k sı ı 

tıma ı arşısmda her tu·· ı·· "f ı_ r u nı e.-tan 

Ankanı: 6 (Tci cfoııla)- Reisicüm : 
llJruınuz milli şef ismet İnönü bug-ürı 
li"<tt rn, 15 Ja lstunbul iinİ\ ersilr!iiııi ' 
Şerefleııdiımi~lcı d i ı. Mılli şdim:z gen· 
çler ve halk t ı r.ıfıııdaıı ~ok bÜ} iik 
çok carıd ,ın ıcz,ıh iir'c: c muhatap ol-

ııııışlardır. 
Mılli şef:nı i 1 i ıı lıcı dinılesi cı!kı~ 

1 aıles !nde kıymetli bir varlık v,ıziyc
titıi a l ıııtl)tır. Hu 'az.iye! ancak temiz 
ideale yetişen g\!nç ıı ,:s , llcı ın karak
ter ku\'vctleriylc muhafcı7.a olunur . 

' r~aınıo .ve ~uteneffir bir halde ken 
dme gııvenır vaıiyelle<lir. Mılletlcr 

- Gerisi ikinci sahifede _ 

lufıınilc mık bdc ı.rören nuıku şudur. 

( A ııad olu ;ıjaıısı veriyor)
lsLanhul ü , · .., ~rs ' te ; in ' n kıym.:ıl 
sııpf.ııı . 

İst .ınbııl.ı gelı~ ı mdc beni muhal> 
betle scliiınl.ıdııırz Bugünde iiııi\'ersi 
lcrıın mücsseselcrincle \'ilkırıdaıı giiı
düğüm rncınlekct ve n;illet için limit 
lerl c dolu olan çalı:jnınları bencle ıyi 
intibalar bıraktı. Size teşekkürıeıiıni 
ve takdirlerııni söylemek isterim. 

Mllll $eflmlz konu,uyor 

Biliı'sinizki cüınhmiyet İstanbul 
Üniversiııin mükemmel olmasırıı reji· 
min ilk giiniınden itibaren emel edin 
di. muhtelif istikametlerde samimi 
gayretlerden sonra üni\'crsitenin bu 
günk li şekli teessüs etmiştir. İlim se 
viyesirıde ve tedrisat ınalzem csind c 
İstanbul üniversitemiıin kı) meline u
mumi olarak güvenebiliriz. Cüoıhuri
Yet hüküm~li yeni Ankara üni\'eı si-
tesini tedricen meydana getirir-
ken lstnnbul ü n i v c r ~ i t e 

bol taleb!mizde mevcu~ olduğu ma· 
, liımdur . Bugünkü medeniyette asıl 
lazım olan ve bir iki asırdanberi 

1 

::inin eksiklerini de dmmadan tamam· . 
Iamaia çalişac~ktır. Fakat asil miihiın 
ol<ın nokta üniversite mensubu tolebe· 
r~izin istikbal için verdiği lt'ıninatlır. ı' 
Kız ve erkek üniversiteli ad:adaşla 
rımıı çalışkanlıkta idealde ahlak \'e 1 
karektcrde Turkiycnin sağlam istikha 
lırıe en inandıı ıcı delil olmak mevki-; 1 
indedirler. dikkat ediyorsanız talebe 
ınizin 'ıneziyelleı inden bahsederken 
zeka ve istidatlaıından yıni daha zi
Ydde fitri olanlarından bahsetmedim. 

Çünkü bu meziyetleriil daima bol 

bilhassa ihmal ettiğimiz temel ve 
hassa muntazam metodik, yornlmak 
bilmeden çalışmak kabiliyetidir. Qnıın 
için Üniversitclilcriıniıin çalışkanlığı 
benim için çok kiymetli bir hassadır. 
Hocalardan ve talebelerden bilhassa 
rica ettiğim nokta da budur . Gene 
talebenin idealist olması vatanın is
tikbali için bir büyük temeldir.Bizim 
ideallerimiz va~an ve millet hizme
tinde taplanır . Hl!r meslekte )' etişen 
Üniyersileliler için Türk milletine ve 
Türk vatanına hizmet edecek faydalı 

-- - - ---- ---
suRIVE 1 Halk hapisanelere 

TEMAMWLE • ' 

1 KARllJTI h Ü c u m e t t 1 • 

Bin kadar müsellAh Süveydiye· 
de büyük nümayişler yaptı ! 

ğılınalaıını istemiştir. Nümayişçiler 

Yükscl~bilir . 

Bilmenizi isterim ki ahlak ve 
karakter sağlam olmadıkça cemi· 

yette esaslı lıir hizmet görmei'e 
imkan yoktur. c .. miyetin kudret ve 
ehemmiyeti vascıti ahlak ve karak· 

1 terinin kıymetine her faktörden 
ziyade bağlıdır . Genç Üniversi~eli 
ler moraliniz ve karakteriniz büyük 
J ürk milletinin yüreğini ümitlerle 

dolduracak güzel örneklerle kendini 
göstermektedir. Türkiyenin istıkbali 
üzerine teşhis koymak isteyen ya· 
bancılar tahsil çağında bulunan genç 
!erimizin ahlak ve karakterlerirıdeki 

1 

sağlamlıktan ders almalıdırlar . 
Bu toplantıdc.n istifade ederek 

lstanbuldaki sayın vatandaşlarıma 
da teşekkür etmek istiyorum . Va· 
tandaşlarım üç dört gündür mu-

--
Meclis Reisimiz 
Renda ÇankırıcJa 

A~DUL HALIK RENDA 
MÜNTEHIBLERı ı L E 
KONUŞMALAR YAODI 

Ankara : 6 (A.A) _ . 
leriJe temas et k .: Muntehıb. 

. ıne uıere ç k 
gıtmiş olan B M .. 

8 °: •rıya 
Ç 

· · Meclısı reisi ve 
aogırı mebusu Abdulhal'k R. 

Jılayct Parti ve ö 1,.d· . 
1 

• cnda 
ten sonra ç k e : ıyeyı 7.ı~ aret· 

oçu Esrrgeme K . 
nun tesis ett·~· Ç uı unıu. 

ı51 ocuk d" 
ve siit damlasını . ıspanscrinı 
halk ve esnafla g~~~mış, Halkevindcı 
lt:kleıini dinlemiş oKnıeşedr~lk ~lnların di· 
k 

. . • n ı erı c m e 1 
et ışlcrı hak k ınd k m e-a onuşmuşluı. 

habbetli muhitlerinde beni bahtiyar 1 • 

etmişlerdir. Bir bakışta sade görü· Çın kuvvet) • . 
nen mevzulara ten1as ederken isti· erın ın 
f~de_ ed~bilmerni temi_n ~decek cid muvaff akiy t. dı bır dıkkat ve samımıyet göster· e 1 
ınişlenlir . 

Halkımızın her tabakasiyle mem 
leketin her köşesinde doğruJan 
doğruya aradığım bu temaslardır. 
Benim için çok istifadeli hatta çok 
zevkli bi usuldür.Küçük büyük mc 
selelerin benim önümde orta) a dö-
külmesinde ve imkan derecesi üze· 
rinde hayalata kapılmaksızın millet 
dertlerinin açıkça mutalea edilme 
ısirıJe halk idaresinin büyiik nime 
tiııi bulurnm . Çok defa ~or.uşulan 
~eyler zaten bilinen şeylerdir . Bu· 
rıunla beraber ayni şeyin mtJhtclif 
muhitte muhtelif vatandaşlar tara· 

fından süylenmesindc bile bir iıti· 

fade vardır. 

Sonra lıazan hiç umulmayan 
könşclerde inkan yeni meselelerin 

vücudurıden haberdar olur. inanılmı· 
yacak kadar ufak tedbirler millet 

.Şanghay: 6 (Radyo'- ç· . 
Çi k ' ın aıilnsı 

n uvvetlrrinin muht l"f 1 d e 1 c~phe-
er c nıuvafıkiyetlcr kazand ~ 

hirla . . ıg.uı, şc. 
r ve arazı ıstirdad cttioini b'I r 

mektedir. • ı · ır 

l ,..,.. -

Negri ve arkadaşları iskat edildi, 
yerlerine başka şefler geçti 

MADRIDDE NEBRI HÜK0METINE KARŞI ISY AN ÇIKTl-
01NpAN BiR MiLLi MÜDAFAA KOMiTESi KURULDU 

Burgos : 6 ( Radyo ) - Nasyo· 
nalist radyo. Neğ"ri ve arkadaşları, 
nın, halkın harbe nihayet vermek is· 
fediği halde mukavemete devam et· 
melerini cinayet addetmekte ve bun 
laı ı cinayet cezasile cezalandın:ca-

\ 

nıiidafaa komitesi kurmuşlardır. Bu 
komite albay Karabl, Badiyeri, Kuvale 

1 
\ e Sanandro'dan müteşekkildir. 

1 Berlin : 6 - İspanya,nın hadise· 

1 

leı i üzerine geç ve mecburiyet tah. 
tında olarak Fransa ve İngiltere ta· 

1 

rafından Frankonun ıanılması tcnkıd 
edilmesine rağmen Alman gazeteleri ğıııı bildirmektedir. 

Madridde Negıi hükumeti alcy· 
hinde bir isyan çıkmıştır. Neğri iskat 
edilmiştir. Muhtelif kimseler bir millı 

gayet dostane ncşriyatda bulun-

- Gerisi üçüncü sahifede -

Paylaşılamıyan sevgili 
,Yüzünden çıkan cinayet ! 

Sl:JL TANI SEVEN iKi GENCiN TARAFTARLARI 
BiRBIRLERINE GIRDl,NETICEDE TARAFTARLARDAN 
AVNi , TAHSINI BIÇAKLIYARAK ÖLDÜRDÜ , 
KAVGAYA KARIŞAN BiR TALEBE DE YARALANDI 

Hadise 
tacelen 

hakkında tafsilat ve müs
yapılan muhakeme neticesi 

Pazar günü şehrimizde feci bir 
cinayet oldu • Hadiseye sebep, iki 
delikanlı amele tarafından paylaşıla
mayan bır kızdır. 

l•ln lçyUzU •• 
Milli mensucat fabrikasının iplik 

kısmında çalışan Sultan adında bir 
kız, ayni dairede çalışan amelelerden 
Mirzaçelebi mahallesinden Mustafa 
o~lu Cemal adında bir genci sevi· 
yor. Cemal da Sultanı 'karşı ayni 
hislerle bathdır. Fakat Sultanı ayni 
Cabrika amelesindeo Tevfik adında bir 
gençte deli e sevmektedir. Bununla 
beraber Sultan Tevfik'a karşı hiç 
meyillgöştcı memekte \'C Cemal'a sa• 
dık kalmaktadır. 

Ylladivo•tok'd•n bir gBrUnU• 

Hedtseden birkaç gan evvel •• 
Tevfik birkaç iÜD evvel, fahri· 

kanın bir paydos zamanında Sult-anın 
önüne çıkmış ve akşam paydosuna 
buluşmalarını istemiştir. Sultan mu· 
vafakat cevabı vermediğinden Tevfik 
tehciit yollu hareketlerde bulunmuş. 
tur. 

Sultan fabrikaya dönünce vazi. 
yeti Ceınala anlatmıştır. Akşam üzeri 
paydos olunca Sultanla Cemal bir· 
Jikle fabrikadan çıkmışlar ve Sultanın 
evinin yl)lunu tutmuşlardır. Fakat 
bu sırada Tevfik karşılarına •çıkmış 
ve Cemal de olduj'u halde Sultana 
t~hditler savurmuştur. Burada iki 

- Gerisi ikinci sayfada -

. lskendenı.1 : 6 ( Hususi Muhabi· 
tıınizden) - Suriyenin ıamamiy!e ka· 
:ışık bir hal aldığı. gelen malümattan 
tılaşılnıaktad ır. 
~ Suveydiyeden bildirildiğine gore, 
b ı.ı~ıarındıı J\bdulgaffar Atraş Paşanın 

11 lırıduğ"u bin kadar dürzü şehrin 
Sok k J • s a laı mda nümayiş yaparak ıapı· 
rıncye hücum etmişler ve ınevkufla 

rırı tahliyesini istemişlerdir. 

elecek cevaba intizaren dagılmışlar
~ır. Mamafih hükumetin de hirçok 
ru~hkumları talıliye etmek kcıraı ında 
olduıtu söylenınekled.~r.. _ . 

f(ürtdağında ınurıtlerın Surıye 
hlikfımetine isyan iUi11 ct~iklerini ve 

l:.ı - 1
. rakolu basarak 3 ıandarmı>yı 

ır .a . 
kestiklerini bildirın ıştım. 

Halep1cn aldığım haberlerde, 

içın biiyük faydalar temin edecek 
hizın ti ere fırsat verir. l>u uzunca es. 
babı mucibe ile anlatmak istiyo· 
rum ki vatandaşlarımla yakından 

meıwleket ınE"selderini görüşmek be 
nim için şuurlu bir zevktir. Sevgili 
Vatandaşlarıma hitap ediyorum 
memleketimizin Büyük Millet Mec· 
lisinın yeni seçiminin başında haiz 

SOVYET-JAPON 
ÇARPIŞMALARI 

iPolonya - Romanya 
dostluğu 

Varşova: 6 (A.A.)- Varşovada 
hulunan Romanya hariciye nazın 
şerefine Polonya hariciye nazırı 
tıırafından verilen ziyafette iki nazır 
taati etmiş oldukları nutukta Polon 
ya · R~manya ittifakını ve doıt1utu 
nu medıh ve sen:ı etmişlerdir. 

1 
Nümayişçiler, Suriyeli hadınler 

kllrafından mahküm t:dilmiş olan rnev· 
,1~fların tamamen masum olduklarını 
''r"ü hak· ı . r d ·ı b~ · ım er tara ın an vı:rı mıyen 

b~kümleri kabul edemiyeceklerini 
b'1dirmişlerdir, NümayisçHerden bir 
ı.cYct hakim vekilini ve Fransıı de · 
--~c .· • . •ıı ~'>mı zıyaret ederek bu isteklerin· 

·'iır. an dökülmeden yerine getirilme 
ıı . 

ıstcmişlcrdir. 

b ı:nınsıı delegesi Beyıutla muha· 
ere . . ' . -

50 
. eıtıkten sonra Cevap vereceğını 

Ylıyer k .. . ·1 e nuınayışçı erin şimdilik da· 

Kürddagında vaıiyetin son der~ce 
, 1 t kesbettiğin, ve gcnderılen 

\:e ıuıoc . . . 
S . · andaı malaı ının asayışı tcmı.n· 
ı uı ıye l ı· aldıkları bildirılmek tedır. 
uen acız · • Bıırad<l icı :ıyi faaliye.~ .eden ta~ teç·. 

1 
.. ti 500 kadar rnurıt vardır. Bun-
ııza ı . 1 • t tmuş 
laı dağlarda bütün geçıt en u . 

J;ırd ır. Söylendiğine göre, burada ~sayı: 
. t ek üzere Fransız kuvet 

şı teının c rn · · ı - k d'lcceklir. Dc ınııyo unu 
lerı sev e 1 .. r . 

f 
• . ·n bir Fransız mu reıesı 

ınuha aza ıçı Meydanı ekbez ci'\arına hareket et· 

miştir. 

oldugu kıymet ve kudret göz ka· 
m.~ştıra~ak. b\r vaziyette bulunuyor. 
T urk mılletı her türlü nifak tesirle· 
rinden uzak ve salim bir birlik ve 
beraberlik havası içinde kendini 
g~stermektedir. insaniyetin geçirdi· 
tı buhran içinde birçok mill~tler 

ufuktaki hadiselue bilhassa .ndi 
içlerindeki nifak ve zaaft.n dolayi 

Viladivostok civarında çarpışmalar 
askeri yaralandı oldu ; 15 Sovyet 

Tokyo : 6 ( Radyo ) _ Bu .sa

bah alınan malUınata göre , dün ak
şam üzeri Sovyet - Manço hudutla· 
rında çarpışmalar olmuştur. Son çar· 
pışmanın vukubuldotu yer Viladi· 
vostok civarıdır. Şehirden 250 kilo· 
metre kadar 9tede vukubulan bu 

çaroışmalarda on beş Sovyct neferi 
yar~lanmıştır . Çarpışmaya Sovyet 
kıtaatı sebebiyet vermiştir . Sovyet 
kolları ansızın Mançuri kıtaatına hü· 
cum etmişler ve ateş açmışlardır . 
Mançuri kıtaatı da mukabele mec
buriyetinde kalmıştır. Musademe ya. 
nm saatten fazla devam etmiştir. 

Royter ajansı Polonya hariciye 
nazırının Londrada yapacağı scya· 
hat csnasmda müzakere edilecek 
başhca mcsc lelerin Danzii ve mÜS· 

temlekelcr meseleleri alacıtını bil . 
dirmcktedir. 



_2 

--, 1 POLiTiK MESELELER : 

fh1 a fb> {® lf 0 ~ lf 0 LebistandD -
Milli ŞEFiMiZiN 

MüHiM NUTUK~A 1 ,,_. ............... ~----1-----------------------·------I- gösterileriV 

- Birinci sahifeden aı tan -

için en büyük kuvvet her silahtan 
keskio, her kudretten üstün en bü 
yük kuvvet kendi evladları arasın 
daki birlik kuvvetidir. 

Bilhassa nüfusları çok milletle
rin henuz insaniyet ideali için istik 
rar bulmamış haris siyasetleri kar
şısında nüfusları daha az milletlerin 
başlıca dayaracakları kuvvet kendi 
içlerinde kendi aralarındaki nifaksız 
beraberlik kut.lretidiı. Memleketimi 
zin hali bu bakımdan çok kuvvetli 
ve çok ümitlidir kırk elli senenin 
türlü nifaklarını, tüılü tecrübesizlik 
!erini ve feliketlerini okumuş ve i 
çinde yaşayarak geçirmiş olgun bir 
siyaset neslimiz varki yeni yetişen 

nelillerimizi siyast!in zehirlerinden 
koruyarak onlara Türkiyeye uygun 
olan en iyi siyasi muaşeretin hem 1 

örneğini, hem terbiyesini vermek 
mevkiindedir 

Gerek matbuatımızda ve gerek 
siyaset adamlarımızda görı.lüğüm hıl 
ve mesleğin istikbal .için çok ümit j 
verici olduğunu vatandaşlarımın ö· 1 
nünde zikretmek benim için hakiki 
bir zevk, samimi bir sevinçtir. Aziz 
vatandaşların cümhuriyet halk par· ' 
tisi şimdiden memleketin bütün men 
faatlarını ve bütün evlatlarını kucak 
lıyan bir siyasi aile haline gelmiştir. 
Vatandaşlar büyük partinin teşkili 
tı içinde her türlü hizmet ve inki· 
şef imkanını bulmaktadırlar. 

Partinin bu mahiyeti istikbalde 
daha ziyade kendini gösterecektir 

Evveli halkev.lerinde nıemteke 
tin ictirııaı !ve kültürel sahalarında 
memlekete h i z m e t etmek 
için istidatlı vatandaş(ardan geniş 

mikyasta hizmet isteyeceğiz sonra 
parti teşkilatında memleketın siyasi 
terhiyesi ve inkişafı için vatandaş· 
!arımız geniş hizmet sahaları bula· 
caklardır. Diyebilirimki gelecek in 
tihaplrrdaki mebus namzetleri hal 
kevlerinin ve partinin dört senelik 
faaliyeti esnasında kendi kendilerini 
kolaylıkla göstermiş olacakladır. 

Vatanda5 1 arım bi'irlerki bir siva 
si partinın yüksek idaresi tarafından 
müntehiplere namzet ıösterilmesi 
tabii bir şeydir. Bizim ananemizde 
böyledir, bununla beraber namzetle 
rin halkla temasını daha ziyade art 
!ıracağız ve riyaset divanının takdi 
ı i ile parti teşkilatını'! taktirini 
daha yakından birbiriyle temasa ge 
tire~k usu lleri şimdiclen tecrübe ve 
tekamül ettireceğiz. Aziz vatandaşla 
ııın. Halkçı bir idarenin bütün yük 
sek ve ileri tekamülleri siyası haya 
tımızda mütemadiyen tahakkuk etli 
rilecektir. Milletin mıırakehesi iduP. 
üzerinde hakiki ve fıli olmadıkça 

ve böyle olduğuna milletçe ;kanaat 
edilmedıkçe halk ıdaresi vardır de 
nilemez. Onun için büyük millet 
meclisinirı vazife ifa etmesi en ufak 
bir tereddüde mahal ver miyecek se 
libette olacaktır. 

Büyük millet meclisi milletin da 
h li ve hariçi bütün emniyetlerinin 
lı kıkaten kudretli ve uyanık temina 
tı olacaktır. Büyük millet meclisi 1 

milletin menfaat ve idarelerini haki 
kalen temsil eden bir millet hüla 
sası vaziyet ve itibarında ! bulunacak 
tır. 1 

Onun için onun teşekkülünde ve 1 
or.un çalışmasında hepimizin en te · 
miz gayretlerimiz ve emellerimiz: 
mündemic bulunacaktır. Geçmiş 

meclisler istiklal zaferinin kazanı! 
masında ve onbeş senedir iftihar 
attiğimiz butün icraatta başlıca mes 
net ve kudret olmuşlaıdır. 

Geçmiş büyük millet meclislerini 
ıı.illetimiz: ve tarihimiz hürmetle ya 1 
dedecktir. 

A ~- f llltnJ lflT • 

Bizim büyük millet meclisinin 
yeni intihabı vesilesiyle onun ·vasıf 

Atatürk Günü 
Hazırlıklar devam 

ediyor 
25 Mart 939 Atatürk günü için 

proğram hazırlanmaktadır o günün 
çok iyi bir surette tesit edilebilmesi 

icin Halkevi esaslı şekilde çalışı
yor. Mart ayında çıkacak olan Gö. 
rüşleı Mecmuası Atamızın Adana. 
daki hatıralarına tahsis edilecek-

1 arından ve vazifelerinden yeniden 
bahsetmemizin sebebi ona millet ha 
yatından yeni bir tekamül temin et. 
tirmek içindir. Şüphe yokturki bu 
gün istikrar bulmaş bir milli yarlık 

tan ve feyizli inkilap!arla : tqekkül 
etmiş ytni cemiydin emniyet ve 
huzuı urıdan bahse debilmrmiz 
onbeş srnelık Atatürk idaresinin 
müsbet neticesi olarak mümkün ol· tir · 

maktadır. Atatürkün ef,edi admı 1 B } d• .. 
hep _beraber_ yür~kler.imizden tasan . e e ıye encurnen 1 
sevgı ve tazım hıslerıyle yadedelim 1 "' h• t) • 
Onun hatırasına karşı samimiyet Se a ıye eri 1 

tezahüratımızla ver yüzü göklere 

kadar l>ir daha çl'ılasın. Aziz vatan Artırma ve eksiltme kanunu mu 
daşlarım, biz halk idaresinin, mille· cibince belediye rncümenlerinin 
timizin bün~esine ve . arzu~una en 50,000 liradan fazla mübayaat ve 
uygun geldı"'i kanaatındeyız Halk · · · k - ı · h' ı; • ınşaat ıçın arar vermege se a ıyet· 
idaresininsen nazik tarafı bunun a- 1 · ı 1 d ğ d t dd"t d'I erı o up o ma ı ın a ere u e ı -
narşıye ve zora meydan vermemesi mekte idi . Bu hususa dair Vekiller 
ni tanzim edebilmektedir. Çünkü 
gerek anaışı gerek z:or halk idaresi 
nirı muhitinde külfetsitce dolaşabi 
hilen ve o idareyi kökünden tahrip 
etmeğe istidadı olan hastalıklardir. 
Bu hastalıklara kı.rşı yetişmiş vatan ' 
evlatlarının kafi derec~d~ olgun ve 
yurt düşünur olmaları!· mukavemet 
edilebilir:. Büyük Millet Meclisinin 
bünyesirıde ve şuurundaki tcsa 
nüd ve vatanın yüksek emniyetini 
muhafua•kaygusu teminatların en ' 
başında olanıdır. 

Görüyorsunuzki, halk idaresinin 
feyizli hizrnetleıini tahakkuk ve te· 
kamül ettirebilmek içinde kıymetli 
şutlar vardır. 

Sevgili vatandaşlarım; yeni seçim 
başında hükumet programının ve 
icraatının yeni icraatının çerçevesi 
haricinde olan bir iki noktadan aziz 
memlekete hitabetmek istedim' Bü· 

' tün dünyanın dikkatli gözleri önün· 

de li rlik ve beraberlik kütlesi gös ' 
ttreıı kudretli Türk milleti kendine 
ve id•resine itimadını göstermek 
için yeni bir fırsat bulacaktır . Hep 
beraber bu imtihandan şerefle ve 
muvaffakıyetle çıkacağımıza emi 
nım . 

~ lstanbul: Reis'cümlıur ismet ine 
nünün bugün Üniversiteyi ziyaret 
!erine ait tafsilat aşağıdadır : 

. Mılli Şı f saat onu çeyrek geçe 
Üniversiteyi şereflendirdiler. Gerek 
Üniversite için gerek etrafı ve Ba· 
yazıta gelen yollar Reis'cümhur sı· 
fatiyle ilk d..fa lstanbula gelen Bü 
yük Ştfi selamlamak ve beklenen 
mühim nutuklarını dinlemek için 
toplarnıı•, Üniversite gençliği ve 
halk yıgınlariyle do1u idi . Kendile 
tine Dahiliye Vekili ile Vali, lstan· 
bul Komutanı, yaverleri ve hususi 
kalem Müdürleri refakat ediyorlardı. 

Coşkun alkışlar ve muhabbet 1ı tezahürleri arasında üniversiteye I 
giren Rei.•icumhur öııce rektörlük 
oda ında kısa bir müddet dinlendi · 
lcr Sonra yukarı kata cıkarak Hu 
kuk Fakült(siniıi ikinci iktisad fa
kültesinin birinci sınıflarında bir 
miıddet bulundular ve aşağı ine· 
rek fizyolojı enstitüsünü gezdiler . 
Milli Şefin balkonda görünüşu ken· 
disini bekleyen muzzam gençlik 
kitlesinin sürekli alkışlarına yol 
açtı . 

Bu lezahurdt beş dakikalık bir 
fasıladan sonra Reisicumhurun tek. 
rar balkooa çıkışında azami had· 
dini buldu. Büyük lnönü kelimele· 
rine sesinin bütün kııvvetini ve 
kalbinin bütün samimi elini koya· 
rak, yukarda metnini lıildirdiğimiz, 
nutuklarını ırada başladı . 

Nutkun hemen her cümlesi gen· 
çliği heyecana getiriyor ve uzun 
alkış tufanlariyle kesiliyordu. Bil· 

1 a...: 

heyetince ittihaz olunan karar, Da· 
biliye vekaletinden vilayetlere gön· 
derilmiştir. 

Bu karara göre, belediye daimi 
encümenleri, elli bin liradsn fazla 
inşaatı ihaleye selahiyettPrdır. Bunun 
için ihale kararının Vekiller heyetin
ce tasdikine lüzum görülmemektedir. 
Buna sebep, Türkiyede 519 bele
diye mevcut olm1sı, bir kısmının 
uzaklık sebebile Vekiller heyetinden 
karar almak için geçecek zaman 
yüzünden inşaatta icabeden süreli 
göst~rmiyeceği endişesidir. Ayniza. 
manda bu işler, Ve~iller heyetini de 
fazla işgal edectktir. 

Talebenin bilgisi -----
Sık sık ders yoklamaları 

yapılacak 

Maarif vekaletinden yapılan bir 
tamime göre, bundan böyle her 
mektepte talebeni:ı sık sık derse 
kaldırılması ve dersine göre yazılı 
yoklama yapılmasının, ve yoklama 
lan mütrakip talebenin aldığı notu 
derhal öğrenm~sinin teminini iste 
miştir. 

Bundan böylo orta tedrisat okul 
larında, yazılı ve sözlü sık sık yok· 
lamalar yapılacaktır, 

Mekteplerde 
muaşeret adabı 

Konferan~lar verilecek 

Talebeye muaşeret kaidelerinin 
öğretilmesi hu<usunda öğrdmenle 

rin titiz davranmal•rı icap ettiği, 
hürmet izhar ederken, konuşurken, 

bir ziyaret esnasında, selamlaşma. 

da nasıl harrt edilmesi lazımgeldiği 
hakkında sık •ık konferanslar veril 
mesi ve her fır~attan istifade ederr k 
bu kaidelerin itiyat haline getiril· 
mesi maarif vekaletinden okullara 
tamim edilmiştir. 

HAVA VAZiYETi 

Dün ;ehrimizde gök yüzü açık, 
hava hafif ı üzgaı lı idi . En çok sı · 

cak 14 derece, geceleri en az sıcak" 
2 derece. 

hassa milletimizin kudretine, milli 
birliğin selametine ve Ataıürkün 
yüksek hatırasına ait kısımlar sü· 
rekli alkışlarla karşılandı . 

Mılli Şef, çok sevdiği gençliğe 
yine iiniversiteye gelmek vadinde 
bulunarak ve yaşa, varol avazeleri 
ve muhabbet tezahürleri arasında 

uğurlanarıık ıırıiversiteden ayrıldı-.-

Avcılık 
kulübü 

ve Atıcılık 
kongresi 

Yeni 
kulüb 

idare heyeti 
faaliyetini 

seçildi ; 
artıracak 

Valimiz Ali Rıza Çevik Kulübün Koruyucu 
Başkanlığını deruhte ettiler 

Adana Avcılık ve atır:ılık spor 
kulübü yıllık kongresini yapmıştır . 
Kongre çok samimi bir hava içinde 
cerayan etmiş idare heyeti ile Mü· 
fettiş raporları müttefikan kabul 
edilerek faaliyetlerinden dolayi es 
ki idare heyetine Umunıi heyetçe 
teşekkür edilmiştir · 

Kongrada, Kulüb faaliyetinin 
bu yıl bir kat daha artırılması ve 
genişletilmesi meselesi de menuu 
bahsedilmiş ve tedbirler ittihazı 

kararlaşmıştır . 
Kongreda yapılan stçimde 

Koruyocu başkanlığa Valimiz Bay 
Ali Rıza Cevik, Onursal başkanlı· 
ğa f'üm komutanı tümgeneral bay 
lsmail Hakkı Akoğuz, idare heye· 
ti başkanlığına bay Cevdet Bcnker, 

Paylaşılamıyan 
seygili yüzünden 
çıkan cinayet 

- Birinci sahifeden artan -

delikanlı arasında bir kavga çıkmak 

üzere iken amtleler araya ıriı mişler 
ve işi yatışlırmışlardır. 

Cinayet günü 

Pazar gür.ü milli mensucat fabri· 
ka~ı amelesi, fabrikanın sinema sa
lonuna dolmuştur. Sinema seyretmek· . 
le olan ameleler arasında Cemal ve 
Tevfik de vard:r. Keza, gerek Cema· 
lın ve gerekse Tevfik'in arkadaşları 

da orada bulunmaktadır.: 
Sinema tatil yaptıktan sonra aıııe. 

le dağılıııağa başlan.ıştır. Fabrikaya 
gıden yol üzerinde Tevfık ile Cemal 
yine karşılaşmışlar ve birbirlerinin 
üzerine atılmışlardır. Tevfik'ın, Ce· 
malın altığı bir yumuı ukla yeıe yı

kılması üzerine Tevfi~ın arkadaşı 

fahsin ileri atılmıştır. Talısinin işe 

karıştığını gören, Ceınalın arkadaş 

laıından Avni süratle bicağını çek· 
miş ve Tahsine saldırmıştır. Neticede 
Tahsin İKİ yerinden ağır surette bi· 
çaklanaraJ.. derhal yere yıkılmıştır. 

Tahsin o dakıkada öJ,~üştür. Kavga
ya karışan Şaban adındd bir talebede 
yaralanmıştır. 

Cinayetten sonra .. 
O esnada ortalıktaki boğuşma 

durmuş, kavga daha büyümeden ara
lanmış ve derhal polıs va2iyetten 
habeıd~r edilmiştir. 

!Ylüdd•I Umuınt ı, bafında •• 

Gelen polisler luçluları ve ha 
diseye karışanları yakalamışlardır • 
Bu sırada Müddei Umumi Muavini 
Bay Şeref Gökmen hadise mahal 
line gelmiş ve derhal tahkikata baş· 
lamıştır. Tahkikat gece yarısından 
sorraya kadar devam etmiş ve dün 
öğleden evvel evrak tekemmül ede
rek suçlular mahkemeye sevkedil· 
miştir . 

Mahkeme huzurunda •• 

Son çıkan kanun1 göre Ağırce 
caya temu eden suçlarda meşhut 

suçlar kanununa tevfıkan muarr.ele 
gördüğünden cinayete ait evrak 
dün öğleden evvel Adliyeye verilmiş 
ve öğleden sonra Ağırcez:a mah 
kemesindcı duruşma miistacelcn ya 
pılmıştır. 

Geç vakta kadar devaın eden 

idare heyeti üyeliklerine : bay 
Seyfi Tezer, Naci Temel, Sabri 
Pekçetin ve Ali Dayı , 

Yedek Üy<!:liklere : bay Hamza 
Say, Abdüssemet Kut;sl, Mehmet 
Eken ve Salih Zeki Buğay , 

Müfettişliğe : l ar G~lip Sert,.r 
ve Yedek müfettişliğe de Fevzi Ô
zın , 

Disiplin heyetine: Avukat Hüs· 
nü Ôzbey, Durmuş Akçaıı, Ziraat 
mücadele müdürü bay Sadettin, 

Yedekliğe: Bedri Yahya Dön. 
mezer ve Mahmut Nedim Kiba
roğlu seçilmiş;erdir . 

Büyüklerimize de sayğı telgraf· 
ları çekilmesi ittifakla karar altına 
alınmıştır. Yeni idare heyetine ba· 
şarılar dileriz . 

Halkevinde 

Verilecek konferanslar 

11 mart cumaertesi günü akşa
mı lstanbul üniversitesi hukuk do· 
çentlerinden Bay Hıfzı V "ldel tara· 
fından "G 1yri kabil tedavi hasta la 
!arın öldüı ulmesine cevaz varmıdır? 
m~vzulu bir konferans verilecektir. 

Diğer kanferansçıların konferans 
vertcekleri ve verecekleri konfe 
ransın mevzuları aşağıda gösteril · 
miştir: 

21 Maıtta doçent Nihad Tar 
lan "Sanat bakımından edebiyatı 

mızın tekamülü., 23 24 martta pro· 
fesör Mahmut Esat Bozkurt "Türk· 
köylü "e iıç isinin hakları., 8 9 Nisan 
da doçent Cemal Tukin "Balkan 
ittifakının teşekkülü ve harbi,, 8 9 
nisanda doçent Sıtkı Baykal "Koca 
Ragıb Paşa - Büyük f' redirik,, 
819 nisanda doç· nt Altundağ "Tiir 
kiye Purusya münasebetleri., 21 ni 
sanda daktor sadi Irmak "Spor ye 
ilim,. 22 rıisanda Profesör Kerir.ı ' 
Gökay "Karektere lojinin terbiyede 
yeri., 6 mayı~ta profesör Sabri Şa -
kir "Yeni hukukumuzda kadın., 13 
Mayısda doçent Zeki Ragıp ".Sıt 
madan koıu.ıma çareleri,, 

Doğum 

Vilayetimiz Su işleri teşkilatı 
Müdürü Bay Hıkmetin dün bir er· 
kek çocuğu doğmuştur . Yavruya 
uzun ömürler , hayırlı istikballer 
diler ana ve babasını tebrik ederiz:. 

Doğum 
Su işleri nıüh• n 1islerinden bay · 

Rabi'nin bir kız çocuğu doğmuşıur.1 
Yavruya uuun önıürlcr diler, hayır 

lı istikballer temenni ederiz, ana ve 
!babasını tebrik ederiz. 

muhakemede suçlulardan Avni ile 
Cemal suçlarını ikrar etmişlerdir . 
Hadise ile diger alakadarlar da bu · 
na yakın ifadede bulunmuşlardır . 
Şahitler de dinlenmiş ve Şaş Ah
met adında bir şahidin ifadesine 
müracaat için muhakeme bugün 
saat 14 e talik edilmiştir. 

Mahkemenin kararını bugün 
vermesi çok muhtemeldir , 

A 

manası ne 

D anzig'deki hadiseler vı 
Ciyarıonun geleceği gü~ 
bir gün evvel Varşo 

yapılan Alman aleyhtarı 

hürler , şark politikasındaki 
zarayı epey bozmaktadır . Bu 
bitenler, Alman-Leh münase 
kaygıyı mucip olacak dereced 
tüleştireceğine şimdilik ihtima 
rilernez. ihtimal ki , bu tezahü 
ltalyanın da Leh taleplerin~ ııı 
heret ettiği Karpat Rusyası 
lesinde Almanyanın takınmış 
ğu tavırdan dolayı , bundan 
ay evvel Varşovanın politika 
fillerinde de paylaşılan hayal 
sarından ileri gelmektedir. Anc 
muhakkak olan bir şey varsı 

da,Lehlilerin büyiik bir kısmı Bı 
tutmuş olduğu politika yol 
yürümemek azminde oldukları 
fiyetidir. Onlar , bu tezahürleri 
mihverin takındığı tavır netice 
umumi mahiyette bir ihtilaf çı 
takdirde, Lehistanın, bitaraf d 
bilakis , Almanya ile olan anı 
ıhtilafa göre vaziyet alacağını 

barüz ettirmek istiyorlar. 

RADYO 
• Bugünkü program 

Tiirl•İyr. Radyo dıfiizi) 011 PQ · 
Türkiye Rad)osu - Ankara Ro 

Salı 7 3 - 3· 

12.30 Proğram 
12 35 Türk müziği - Pi 
13.00 Memleke! saat ayar 

jans, meteoroloji haberleri . 
13.15 Konuşma. ( Kadıo • 

ti ) - Pi.) 
13.30 - 14 Müzik (Karışı 

rogram - ) Pi. ) 
18.30 Program . HalkevıP 

naklen . ) 
18.35 Müzik - Pi. ( Melölı 
18.45 Müzik ( Fıüt solo -

med Andiçen ) Rıyaseti Cuo 
Bandosundan . 1 - Michel B 
- Sonata N. 2 ( 1100 - 11 
Andente Allemande ( all~gro 
votte ( les Capuets ) Sara' 
( Largo ) f'inalı~ ( allegı o ) 
Cesar Ciardi - Karnaval ( 
yasyonlar ) 

19.00 Konuşma ( Türkiye 
tası ) 

19.15 Türk müziği ( Fa 
yeti ) Tahsin Karakuş ve S· 
Tokayın iştirakile . 

20,00 Ajans, meteoroloji hl 
leri, Ziraat borsası ( fiyat ) 

20.15 Türk müziği Çalanlar 
cihe, Ruşen Ferit Kam. Cevd 
zan. Okuyanlar: Mustafa Ç• 
Radife Neydik. 1 - Osman 
- Nihavent peşrevi. 2 Fai~ 

Nihav~nt beste - Visali 
3 - Rakımın - Nihavent şaı 
Ne yanan kalbime. 4 - Ar,f 
- Nihavent şarkısı - söyle 
baisiahın 5 - Vecihe tarafıod 
Kanun taksimi. 6 - Rahmi 
- Nihawnt şarkısı - Saçl 
bağl•nalı ey peri. 7 - lsmail . 
kı bey - Nihavent ağır seli' 
Seni hökrnü ezel . 8 - SeJab 
Pınar - Kürdilihicazkar şarkı 
kınla yanan kalbime. 9 - Sel' 
tin Pınar - Kürdilihicazkar ş' 
Ne gelen va ne haber. 10 
lahattin Pınar - Kürdilihict 
şarkı - Akşam yine akşam· . 1 ı 
Sepoh - Kürdilihicazkar -
havası . 

21.00 Memleket saat aya 11 
11 

21.00 Konuşma ( Huku~ 
yayma kurumu ) ~,ııı 

21.15 Esham, tahvilat, 

d 
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MAÇI ŞiLT 

Seyhan· Yurt 
ınaçı son: 3-3 

yer bulamadan döndük diyenlerE \
.--;::::;::=:-

Montrö Rady__..o ..... ~~~~a \ Asri sinema 

k f 

Köse İvanof Bir harika - Bir şahika Bü ··k 
on eransında yu hir ~·hem Ayn~ ortalarına doğru Şekisperin ölmez eseri 

Türkiye radyosunun 
yeri değişmiyecek tir 

Montrö: 6 (Radyo) - iki mart. 
t~ toplanan radyo konftran ı, Mont 
ro palasın salonlarında çalışmalarına 
devam etmektedir. Sovyetter K • 
k f 

, o~ 

on eransa iştirak etmemişlerdir. 

Radyo işleri ve dalga tevziatı plim 
değişecektir. 

memleketimize gele::ek ( R J ı· 
lstanbul: 6 (Hususi)_ Haber . omeo ve U ıyet 

B I ~ ı mini göstermeğe devam ediyor. Yalnız bir gün bı" . alındığına göre, Bulgar Ba•vekı"lı" F 1 
ay Köse vcnof martın ortalanna r gecenız doğru Ankraraya gelecektir. AYRICA : Fırsatı kaçırmayınız 

Muhterem· misafirimiz. A k 
d 

. n ara 
a hır kaç gün kalacak h"" ~ ~ • u ... umet 

erkanımızla temaslarda bul k unaca · 
lir. 

( Hem Yumrukçu - Hem Şarkı 
Kişe her vakıt açıktır. Yerlerinizi , Localarınızı erken temin 

Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 

~---------------------GELECEK PRoGRAM: 
Oyun idaresizlik ve hakeınin tarafgirliği içinde 
devaın etti. maçın hakemi Seyhana mensuptu 

Pazar günü güneşli ve fakat so· ı ettiler. Ve çok geçmeden birinci 

Konferans 200 - 2000 arasındaki 
1 dalğalar işi ile meştuldur. Türkiye 
. radyosu 1639 dalğayı mu haf aza 

~decektir. 

Filistin konferansı 
y ah udi delegeleri 

konferansı bırakacakm1 

Görenlerin hayranlığını kazanan fil 

( Beyaz Melek ) 
Yıldızı : Simone Simon tk bir hava vardı. Bununla bera- hafıayioı nihayet bulmuştu. ::ı:es sa:: as: LE Londro.: 6 (Radyo) - 1 · ı· 

t ı · y ogı ız ga 
1 Styhanspor-Adana idman yur 1 ikinci haftaym 

du şilt maçı st~d>·oma kalabalık , • biı s ' . . Son devre başladıgı zaman yurt 
par sever kıtlesı toplamıştı. 1 1 d h 1 b" h k t .. d 

M d S 

· ·ı b l u ar a a can ı ır are e ıçın e 
uta eramorıı ı e aş ayan . . illa "lk fh I h "k' t" ıdı)er. Fakat lı ır çok gol fırsatları 

çın ı sa a arı er ı ı tara ın k kt .d. 
tehlikeli akınlariyle geçmekte idi. O açma a 

1 1

' 

Y•nun dördüncü beşinci dakik•"•~• Bu fusatların kaçabilmesi sebe 
lop idman yurdu kalesı önünde bu · bi yüzde elli şanssızlık olmak üzere 

lundujtu bir anda topun yurt oyun· ha' em tarafından v<rikn haksız ce
~ularından Aur inin göksüne çarpma · zalar olarak gösterebil iz. 
sını hakem çok yanlış bir görüş Fakat yurtluların azmi kırılmı 
neticesi penalı addetmiş ve derhal yordu. Ve nit~kim be-ş 'on dakika 
düdük çalmıştı . içinde arka arkaya üç gol çıkardı · 

Mensup bulundugu bir kulübün )ar. Fakat bu goller arasmda aleyh 
dahil oldugu herhangi bir maçta o !erine ıki golde kayd edildi. Çünkü 
kulübe mensup bir şahsın (diploma hak,.m. yurtluların her go1ünü müte 
lı dahi olsa) hakemlık yapması usu akip çok h~ksız ıki penaltı daha 

le asla muvafık olmadıtı hilinmiş vnmişti. 
olmakla beraber bu maçta bay Rıza Oyunda gerek açık tarafgirlik 
Salih hakemlik vazifesini almıştır. hareketi ve gerekse idaresizlik hem 

Bu sebepledirki, daha ilk dakika maçtafdleri, bemcfe s~yircileri çolc 
larda Bay (Rıza Salih. haksız bir sinirlendirdi. 
penaltı çalmakla taraf girlitini gös-
termeğe başlamıştır. 

Penaltı çekildi. Fak at gol olma
dt. 

Bundan bir kaç dakika sonra. 
Seyhanlılar mükemmel bir iniş ve 
güzel bir vuruşla ilk goılerini kayt 

M. Gören 

Yumurta kontrolu . . 
n1za mnamesı Okullarda yeni in· 

zibat tedbirleri Memleketimizden ihraç edilen 

M ı \'umurtaların kontrolüne mahsus ni 
uallimler Slnıflara, tale• ~amnamt'.de yapılması kararlaştırı 

bel erden evvel girecek ı ıan değişikliğin alakadarlara bildi. 
' • rilmesi beklenmektedir. 

sonra çıkacak 1 Yeni değişikliğe göre, fazla kir- 1 
Mekteplerde, dört beş sene ev- li ve hava boşluğu çok olan yumur-

veı · •ne nisbct edilmiy~cek kadar ar· talar da yalnız çatlak olmamak şar-1 
tan, talebenin mellt ip~&: · ·• tilf~ · erilcbilecektir. Ana- ı 
Zaınını , yalnız ıdare vaziftsı a ı dofu9 m ta sevkiyatı fazlalaş · 
bull!nan ötretm ft nlerle değil, bütün l•i' için JUmur~ ,;hracatçıluı harice 
otrctmenlerin yardımı ile temUl yı.mıurt f~ğe başlamalc ,tüı& 
Clrnektir. Bunun: için öğretmenler re yem kararın çıkmasını beklemek· 

okula girdikleri andan itibaren ta. tedirler. lıın ve lerbiye vazifesine başlamış ~z•a...,...z~s~~~"'''m~'"""'!!!!~--r-1•;.....-ıayılacaklardır. dershanelere talebe Bay LitVİOO 
den önce girecekler ve talebe dtrs L 0 n d r ay a 
~aneden çıktıktan sonra · çıkacak· d:dır. Böylece talebe, d~rs esn~sın gidecek mi? 

ve d şında nezare tsız kalnnya· ----
c-.ktır. Maırif vekaleti bu yoldaki Moakova : 6 - Moabva büklı · 
~i •likadı•lır> tebliıt etnıiştir. met mıbfillennde soylediline göre 
y - alb•Y Belc'ın Loadrayı yapacağı 

0 

2
- nulı:ut borsa11 ( fiyat ) ziyaretten sonra Utfiııof dı oraya 

2 
1.15 Neşeli plaklar · davd olunacaktır. Jlier bu ziyaret 

" l.3o Müzik ( Radyo Orkestra- gerçekleşecek o'wsa o zaman ihti· 
C.°t Şef: Haaan Ferit Alnar) 1 - yaç zamanıodı Sovyet Rusyı, pet 
op 'l Hındel: Concerto grosso, r.,1, keıeste, hububat ve bam mad 
ı,,· 60 Nr. 2, fa majör. Andante de teıninini ıealıhüt edecelı:tir. 
...._ 'l.hetto Allergo Largo Allegro Bu yakıolaşmı tısavvurlaıından 
ı . ftoo troppo 2 - R. S. bumann: -r• Sovyet ba-• lııcilttre'ye I 
~ci Senfoni, ııi bemol majör • karşı kullandığı dil detişmiı ve •on 

to •n
1
te un poco maestoso Alleg zamanlardı kabul edilen 800000000 

~o ll'ITo .to vivace Larıbetto Seher lıralık si ihtanma proıraau bu ga 
' rıo 1 • • V< 2 Allegro animatu zetelerde " dünya sulh••• en de· 

•• "ilrazioso 3 O N" . v· . - tte ıcolaı : g· erli bir yardun,, şeklinde ta•vir 

•ndaoru k ""d n şen adınları ,, opera edilrr1ştir. _ .. an uvertü Milli istihsal ile alakalı butun 

.22 30 M- ·'k ' f 23 ()() ~zı ( Virtüozlar - Pi ) komiserlikler•, Rusya'nın miitle ik· 
2:İ Muzık ( Cozband Pi. ) !erinde icabı takdirinde ve•el-ilecek· 

.45 - 24 Son aians haberleri leri maddelerin tesbiti hakkıada 

Cümhuriyetçi is
panyada bir 

hükumet 
Birinci sahifed~ artan 

Sencnıa En Büyük 

DANIE.LL 

AYRICA: 

~e ef erı. ahudi deleğelerinin Filistin 1 
on eıansını terk edecek! . k 

ti d d 
trı anaı· 

n a ır. .. 
Yahudi delegeleri k f 

:yrı!ırken, Yahudi ajansı:' ;::~·:• 
ac~klardır. konferansın talık t' dılr·a 

mesı pek muhtcm ld" e ır. 

Macaristanın il;,. 1• k . n ı o-
m ı n tern paktına iltihakı 
. Varşova: 6 ( Radyo ) _ M 
rıstanın Anti Komı"nt k aca-ern pa ta d 
hulu hakkında bir takım . u. 
çıkmıştır. şayıalar 

Macaristan bu pakta h 1 

bir cnter mu temel nasyonal teca - - d 
k d

. . . k vuzun en 
~n ısını orumak için iltih k mıştır. a et- ı 

JOHN CARROLL T l d ara Ul an o H 

Meçhul TaYY~~;~ir Film 

Pek v .. ında 
Biitün Seyred~nleri H ·k Pek Y•llında 

1 
ıç ıra , Hıçkıra Ağlatacak t.ı.. 

P ERREDECORCELLE . Ş ransa Akademisinden 

W"IKİ ZAVAll.I YAVRRomanı 
Bütün Ana ve J3aba!arıo G'" . 1 UCUK ... ormesı azım gelen emsalıiz bir filan 

103 

Asri 250 
Telefon 

103· 

((( SICl\K VE iHTiRASLI BiR MEMLEKET MEKSlt 
Can Yakan Kadınları ••• 

"Nefis Musiki, Baş döndürücü Dansları" 
[[ MiL YONLUK FiLM ]] 

HEYEC 

Ve Fevkaladelikler Arzeden Bir Şaheser On Senedenberi ( 
Filmlerin En Büyügü 

AŞK 
MACERA 

-ŞAHANE VALS: 
•••d•n B•t• Renkli Bir Sanat ve Sinem• Harlk -

Tan Sinemasında 
Pek Yakında 

1 
GÖSTERiLECEK VE BÜTÜN HALKIMIZI TESHiR EDE~ 

~--------...... 
Yeni çıkan kanufj ve nizamlı 

Tütün ve Tütün İnhisarı 

1\ ıırıuıı No: 3137 
l\ııbul tarıhı: 10~ 

Ve§rİ tarihi:25161 

• Dünden artan -

aşatıda yazılı heyetler tc:ıekkül edecektir: • 
1 - lktiıad ve ziraat Vekaletleri tarafından seçilmiş tüt 

da mütehassıs birer zat, 
2 - Mahalli ticaret ve ziraat odalarından seçilmiş ve tütü 

eh mütehassıs birer zat, 
3 - inhisarlar Uınum müdürlüğünden seçilmiş bir mütch 
Madde 70 - 69 uncu maddede yazılı heyetler işbu kanu 

1ete girdiği tarihten itibaren en çok üç sene içinde vazifelerin 
ve l>u babda yapacakları tetkikat neticesini havi raporlarını in 

mum Müdürlüğüne \'ereceklerdir. 
Heyetlerin tayin ve trsbit tdrctkleıi imal tipini, lkfüat Gümrü 

lar ve Ziraat Vekal:!tleri tarafından merkezde davet edilecek 
ğe vakıf mütehassıslardan ve mütehassıs tütün ihracat tacirler: 

rrkkeb bir komisyonca tetkik olunur 
Tetkikat neticesinde teıbit olunacak kat'i tip, mezkur V 

tasdikına iktirından sonra ilan edilir. 
• işbu heyetltr, üç seneden sonra da her senenin rnünasib 

minde toplanarak evvele'" tesbit edılmiş olan imal tiplerinin 
tetkik ve icab ettiti takdirde bazı tadilat icra veya yeniden 

tcsbit ve usulÜ üzere teklif ederler. 
Madde 71 - 70 inci maddeye göre tayin ve ilan edilen · 

dairesinde ıhracatta bulunmak isteyen tacirlert", diledikleri ta 
lit metkezleriadeki ticaret ve ziraıt odalariyle Jdhisarlar fd 
biri tarafındın b=rer yeminli mütehassıs seçilerek teşkil edlec 
kişilik heyetin vereceti ekspertiz raporu üzerine mahalli lnhis 

ıio~ şahad~m• verilir. 
Şu fcadar ~i. menşe şehadetnamesi bu hükümden müstesna 

yen imal tipi üzerine imalit ve ihracatta bulunmak istemeyeni 
pi şahadetnamesi almaksızın mallarını imal ve ihraç ctınektc 
Birinci fıkrada yazılı heyetin huzur hakkı, mahalli ticaret 0 ial 
dir ve tüccar tar .... tesviye edilir. 
. Madde 71 "T~c~~~ v~ tet~ik heyetlerinin masrafları h 

hiaarl#- Umum Mudurluğu butçesme bu iş için konul k b ·ı,..:.. .... kt' aca ta 
ftn:çt: ır. 

(Sonu Var) 
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Kambiyo ve Pa,a 

l'cn~ Saııtun 
iş Baukasınd"n alınmı"tır. 

Hazır 

1 

Seyhan vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammt'n Muvakkat 
bedeli teminat 

Liıa 

400 
800 
800 

1500 
1500 
700 

1000 
750 
800 
850 
400 
350 
400 
300 
11)() 

1000 
300 
200 
550 

600 
300 
250 
500 

850 
400 
200 
250 
700 
200 
300 
150 
100 
50 

tutarı 

Lira 

30 
60 
60 

112 50 
112 50 
52 50 
75 
56 25 
60 00 
63 75 
30 00 
26 25 
30 00 
22 50 

7 50 
75 00 
22 50 
15 00 
41 25 

45 00 
22 50 
18 75 
37 50 

63 75 
30 00 
15 00 
18 75 
52 50 
15 00 
22 50 
11 25 
7 50 
3 75 

Vakfı 

Hindi Şıhmurat 
.. 
.. 
.. 
.. 

" .. 
.. 
.. 
" \ 
.. 

Alidcdc imameti .. 
Alided~ mescidi .. 
Alidede hitabeti .. 
Hasan kethüda 
had~meJ~ri 

.. 

.. 
u 

Hasan kethüda 
imamtti .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 

Sarı yakup .. 
Acem oğlu 

Mevkii 

Karşıyakada Misis yolıı .. .. 
.. .. 

Misis ve Karataş yolu 
Karşıyaka Misis yolu. .. .. 
Karşıyaka Karataş yolu 

.. . 
" .. 
" .. 
" .. 
" Misis yolu 

Salcı Rifat çıkmazı 
Batta) ağa ve salcı Rıfat 

ilattal ağa sokağı 
Türbe sckağı 
Hacı sakıp çıkmazı .. " 

Şıh ağa .. 

Hasan ağa camii sokağı 
Tatar oğlu 

Hasan ağa ca ,,ji 
Şıh ağa çıkmazı 

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

S:ırı yakuµ mahallesi .. .. 
Hasan ağa camii sokağı 

Cinsi 

Dükkan .. 
.. 

furun 
Dükkan 

" .. 
.. 
.. 
• 
.. 
" 

Hane .. 
Ah ur 
Hane .. 
Arsa 
Hane 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 

Ar!a 

Belediye No 

16 
20 
22 
1/5 
3/5 

.... 
I 

9 
1J 
13 
15 
17 
19 

107 
135 
56 
39 
(74) 

o 
151 

120,122 
52 

ı 10 
169 

153 
15) 
156 
ı59 

1 tl ı 
167 
118 

Mdğaza vt oda 
Dükkan 

82 
84 
o Arsa 

Vakıf gayri 
menkul No 

1 
2 
] 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 ı 
12 
13 

305 
306 
304 
206 
286 
287 

. 300 

299 
301 
3U2 
325 

322 
321 
320 
319 
318 
323 
32•1 
J 3 .~ 

J 3'1 
199 

Tarsus belediye ı ei 
den: 

Tarsustı vagön teslimi 
rakkale taşı almak şartiyle 
mizce ( l 00,000) adet pa 
kapalı zarf usulü ile satın 

tır. Beher taşın muhamm 
sekiz buçuh olup heyeti u 
nin muvakkat temınat akçe 

50 kuruştur. ihalesi 23 mar 
şembe ıUnü ıaat 15 de 
encümeninde yapılacağıud 

lerin şartname örneklerini 
mizden aramaları ilan ol 

10347 7-10-12 

Adana belediye r 
tinden: 

iktisat vekaletinin tebli 
ne çimento fiyatları aşağıd 
rildiği şekilde. tespit edilml 
fiyattan fazla talep edildiği 
lediye zabıtasına haLer 
ilan olunur. 

Portland çimentenun 5 
bit çuvalı : 130 kuruş 

Çabuk seıtleşen Portla 
siıncn ) çimentonun 50 kil 
valı : 145 kuru~ 

4-7 

Vadeli 1. 
Vadeli il. 
Hind hazır 

Nev ork 

1-2. 3-6 

ı~_Ql 
5 97 

1 4117 

·- Lır"ı 1 
Rayişmark - --

-Frank (Fransız ) --Y ~ 
-Sterlin ( ingiliz ) -- "'5 '93 

Dolar (Amerika-) -- !26 40· 

Yukarıda yazılı vakıf gayri nıenku'lerin mülkiyeti açık artırma ile satılacaktır. ihaleleri 8 3 939 çarşamba 
gü'nü saat 13 de Seyhan vakıflar müdürlüğu binasında yapılacatından isteklilerin ve tafsilat almak isteyenlerin 

Bu gece nöbetçi e 
Y .. nipo! lcıh ne civarı 

Fuat eczahane 

8 71 -Frank ( İsviçre) -00 -00-
muayyen saate kadar vakıflar idaresine nıüracaallan' 21-26- 3- 7 10301 

____________________________ ....., ____________________ __ 
Tesviyeci ve tornarı 

alınacaktır Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistc:n, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan c'ogıuya müessese na

mına gel irilen rn n ür.tel ap. tne ve kc ku1u çaylardaıı vııkuf ve itina ile 
yapılan haın anlaı dır. Her zevJ..e göre dt ği~ı n numaralı trrlipleri vardır. 
~'ul.telif ciıs ve lü)ükliikte lulu \e pahtlu İÇt'ti sinde satılır. Ambalaj· 

ıa rıncaki A }bayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tık eti nefast l ve 1 alisİ)elİııirı h nıiııa tıdır. 

Ada nada : A li Ri1a Kt ll<·~t-kf'r ticaı l'tlı<ınf'sİ ve İ)i cins mal salan 
bök~ a1i)eterde satılır. 

Umumi dt·ı olaıı ; ı~trnl ul 1 al mi~cı.ü l\'o. 74 ( Kuıukahvcci ham 
altında) 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 
f 

Kırıkkalede çalıştırılm ık üzere tesviyeci ve tornacı alınacaktır. istekli· 
lerden Ankara la bulunanların Sila1ı Fabrikasına, lstanbuldakilerin Zeytin· 
burnu fa 1lriknsınt1, İl nirdekilerin de lzınir.Jeki Silah f <1brikasına, bu yer· 

ler haricinde olanların dt1 ıstida ile Umum Miidürlüic müracaatları . 

7-9-11-14-- lt>-18- 21 - 23- 25- 27 10346 

Tabip alınacaktır 
Bahçeka pı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

· Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
Telgraf adreı,i : ALBA YRAK - lstrnbul . C. .. ---------------------------1 Ankara, Kırıkkale ve Küçükyozg~.tta istihda.:n edil~ek üzere U? ~a 

' bip alınacıtktır. fo;teklilerin şutları otrenmek uzere şıfah~n veya ıstıda 
1 ile Umum Müdürlüğe müracaatları. 

na oıırnr 

1 28- 3 - 7- 10- 14 10325 
ı 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum E.lddıik taabhlidat ve lt~isatı her tiirlü Eh ktrik ına~inaları 
ve malzemtsi telefon nıakinala'ı ve lf'sisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 

Noter 
7 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac11k n ; uracaatları memııuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

53-156 10116 Numara: 200 
~ı•t!lllll!llWSZZml!!&W!lm!il ...... ._~~&.-!111!11 .... ll!l!l!lllll!!l!llB!!ll!!llB!!lllmıl!l!~!Bi!Rll ..... AZ ... XRZBBBIJU~WWW--A•& 

..,....... - ... ~ 

1 Malatya Bez ve iplik fabrikası Türk Anonim 
' Adana mensucat fabrikası direktörlüğünden: 

iktisat Vekaletinin 19-8-938 laıihli ıesnıi gAztttde neşretti 
bn fiatlaıı fsasları dahilind,. fabrikamızın imal etmekte olduğu 
brzini aşağıdaki fiatla sataca~ımızı ifan ederiz. 

Cimi 

Çıfçi bezi 
Adana 

Tip 
No. Genişliği 

2 90 
5 90 

Beher 

Top m. 

36 
36 

Beher 
Top Fi 

729 
728 

1 -S1tışlarım ı z p ::~in Vı! fa brik t le ;li ni ı l i r. 2) toplan aşağı 
sıparişlere yiiıdc 2 zam yapılır. 

2-Kahul edilen siparişlr.r sıraya M·al edilmek şartiyle gönd 

13 10054 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yfnİ, temiz ve ucuz ilaç salmakla ~öhrcl kazanını~tır. Rec 
bıiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan ecıalıanemizdc yerli ve 
lıiitün mlistahzarat hıılunıır. 10305 4-10 

9- 15 10269 g.a 

Uınuıni neşriyat ınüdi.İ 

Mclcid Güçlü 
Adana Türksözü matbı 


