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SAHiP •e BAŞMUHARRIRı 

KUNJut Tarihi . 
l Klnunuaani - 1924 

Türkiye 
Tllrklyenin 
kararı 

NEVZAD &0VEN 

U zun zamandanbcri İngiltere 
ile huk6mctimiz arasında de· 
vam eden mılzakercler ~ona 

erdi. Bllfvckilimiz, dun anlllfma netice· 
s~ni hulasa eden mUfterck beyann:ıme· 
Y• meclise arzetti. Buyttk millet mcc· 
lisi, memleketimizin ytıksck menfeat
lerini buyuk bir titizlikle koru~·an 
hult<ımctimizin elde cttigi bu neticeyi 
ittifakla tasvip etti. 

Hiç tcrcddut etmeden diyebiliriz 
ki, buk.imetimisin bu kararı, ve BU· 
yuk. millet mccliainin yUluek tasvibi 
Turk milletinin arzu ve:.kararmın tam 

1 
bir ifadesidir. 

Lo:san muabcdeıindcnberi Turki
,yenin tak.ip ettili politika daima, ııulh 
•e anlqma politikası olmu' Ye Tur
kiyc butun kom,ularilc uyu1arak , 
aralarındaki puruzlu İflcri anl&§ma 
yolile hallederek, bu politikaya ne 
kadar ballı oldu&unu butun dunyaya 
bir çok defalar isbat ctmiftir. 

Tttrkiyenin •n hayati menfeatleri 
ancak sulhun devamındadır. Halbuki, 
bugtııı, Avrupayı tehdit eden mutbif 
bir tehlike içindeyiz. Dun erta A vru· 
pada dolaşan bu tehlike, bugtın buyuk 
menfeatlcrimizin Yllfadılı ve sahille· 
rimisi çeviren Ak Ye Karadeniz kıyı· 
larıAA do&ru istikamet almıf bulunu· 
yor 

Yaptıkları kuvvet darbelerinin 
mefl'uiyetini yalnız kuvvetlerinde ve 
A ynpanın Jhnda bulan bası millet· 
lcrin icat ettikleri { hayat1 saha} for· 
mulu bizim için tehlikeli bir müphe
miyet içindedir. 

At•f Balkanlara da sıçram•f , 
Balkanlı bir millet bir anda ortadan ı 
kalkmıştır. 

Gittikçe alevlenerek ve bize dogru 
gelen bir yangw• karş1Stnda. bizim ı 

daha ziyade passif kalmamıza elt>cttc 
im kin bul unamudı . 

Bir tarafta,dunya ıulhunu tehdit 1 
eden bir kuvvetler manzumesi ve obir 
tarafta da bu manzumenin vnkmak 

1 

istcditi yangına mani olmak: sulhu ' 
l<arumak isteyen bir cereyan vardı • 
Her ne bahasına olursa olsun, sulhun 
mulıafazası Turlr.iyenin menfeatlerine 
en uygun bir politika olduğu gibi in-
sonlılt mutbif bir faciaya dalıa ma· 
ruz .kalmaktan korumak ta, milU im· 
lı:inlarımızan mUsaade ettiği nisbettc, 
bize du,en bir borçtu. 

J,te bis de, İngiltere ile böyle 
bir ittifak yapmakla, bir taraftan 
memleketimizin bayatt menfeatlerine 1 
en uygun şekilde hareket etmiş ve ay· 
ni zamanda in:.anhğa" en buyuk bir 1 
hizmet yapmıf ohı.yoruz. 1 

Çunku; kuvvetli bir Şefin idare· 
1Jide bir tek insan gibi duşunen, bir 
tek İnsan gibi hareket eden, milli 

1 

menf eatlcrinin müdafaasındaki kahra· 
manhğı tarihi bir karekteri olan Turk 
milletinin iltilıakile, sulh cephesi en 
kuvvetli bir unsur kazanmı,tır. 
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- İngiltere 
Büyük Millet 
beyannameyi 

... veklllmlz nutkunu elılerken 

Ankara : 12 ( Hu9ust ~ - Buyuk Millet Meclisinin 
bugunku toplantısında bazı kanunların mUzakeresini mUtc
akip Reis celıeyi tatil etmif ve saat 16,10 da ikinci celse 
açıldıgı zeman B&fvekil Refik Saydam kUrsUye gelerek 
barict politikamız baldund.a beyanatta bulunarak bir mUd· 
dettcnberi logiltere ile bokdmetimiz arasında devam et· 
melde olan müzakerenin neticelendiğini bildirmiştir. 

Yapılan anlaşma bak.kında izahat VC"rcn Baf vekilimiz, 
Avrupadaki siy:ıııt ve askeri v"ayiin son ıamanlarda 

oe yOlda inkitaf ettilinin iaericaçe malim bulundoluno, 
dUnya aulhuoun buyuk ve kanlı vekayile haleldar olma· 
masanın idare mcsuliyetinİ ellerinde tutan insanlar için 
en mUhim mevzn teşkil ettiğini söyledikten sonra " Mem·: 
leketimizi yarının tehlikeli hadiselerinden mUmkUn mertebe 
uzak bulundurmak ve bitaraflığı muhafaza etmek Cum· 
huriyet hukdmetinin siyasetini teşkil ediyordu . Fakat ha
disatın Balkan yarım adasına intikal etmesi ile , huk<ımc· 
timiz keodisirıi ciddi ve milli bir emniyet meselesi karşı

~onda bulmak ve manlcketi tehlikelere maruz bırakmamak 
için likayd ve bitaraf kalınamıyacagı kanaati.ne varmış· 
tar . ,, 

Dedikten ~onra bi:rim göz önünde bulundurduğumuz 
~eyin daima bir milli emniyet meselesi olduğunu bu ~art· 
lar içinde hukdmetimizio milleti harp badiresinden azami 
derecede uzak buluodurmanm en emin çaresini sulh için 
birlc1cn memleketlerle t"şrikimesaide bulduğuııu ilave ct
mi,tir. 

Bundan ııonra İngiltere ile buyuk tecrUbeler geçiren 
mıınascbetlerimizio ve aramızdaki dostluk bağlarının Mec· 
lisin tasdikına iktiran etmiş ana siyasetimiz bulundugu 
ve Avrupadaki tehlikenin Balkan ,·arım adasına intikal 
eder etmez İngiltere ile hukftmeti~iz arasında samiml bir 
mUşaverenin başlamış olduğu ve bu mUukereler netice· 
sinde iki bukClmctin de iki memleket mukadderabnda daha 
esaslı ve faydalı bir clbirliği yapılmaoı;ı kanaatine var • 
makta gecikmedilini söylcmittir . 

Müteakiben Ba~vekil İngiltere 
relerin neticelendiğini ve müşterek 
landığını söylemiş ve beyannameyi 

içinde ] 

ile .)apılan mUzalcc
bir beyanname hazır· 
okumuştur. ( Çrrçevc 

ittifakı tahakkuk • ettı 

Meclisi 
ittifakla 

müşterek 
kabul etti 

NEVYORKTAKI MODERN SA· 
NAT M 0 Z E S I AÇILIRKEN 

Ruzvelt'in nutku 

" Hayatın cazibesi olan 

sanatlar ancak bir sulh Müşterek beyanname dün 
k d 

1 havası i ç i n d e İn· 
amarasında okun u l_k_i_ş_a_f _e..:..d-eb_il_irl-er-1-,, Avam 

1 
· Başvekil Meclisin tawibine arzetc"İ b :....--'illi~_..;f!!:~~~~-.., ' ı.•e. eyannamevi _ 

okuduktan :ıonra beyanatına devam ederek demiştir ki ~ t"'::
- Aziz. ar.kadllflanm ! 
Görduğunuı vcçhile Turkiye-lngiltere münasebetinde 

bir temel taşı olan bu anlHmayı iki buk6met d .,. arasın a 
devamı. taahhutler takibedccektir. Ve bu tun anla l b • . . fma arın 

edcfi . birdır. sulh, e~na~et [ Şiddetli alkışlar J Tur kiye 
ve Jngıltfl'enın umumı sıyasetlerinde ana vasıfları t~şkil 
eden b~ k.~at dunya sulhunu temin edecek . Sulhu tut-
mayı kımscnın hakkına tecavüz etmemeyi umde h.l .· 

· • d · ı en sı· 
yasctimuı c buton gayretlerimizi sarfda devam e·ı ts• . uececız. 

Fakat bır gUn mUşterelt hak ve menfaatlerimizi ihlile 
kaUtı,ırlar•a si)Ahla mani olmakta tereddut et · . . . . . . . mıyecelız 
Bunun ıçındır lu, mefktb-emızı tarif ederken sulh 
· t k )' ] • · k 11 d ve em· nıye e ıme ennı u an ım. Fransa ile de do t s ane mU· 

zaheretlere mevsu te~l etmektedir. 

Bu görUfmelerin yakında iyi bir neticeye varaca
&.,ndan eminim. buyuk dostumuz Sovyet Ruıya ilede sıkı 

mllnuebette dcv.-n etmekteyiz. sayın mUsa.firimiz pot • 
k" . A 1' em ınan n ~rada geçirdigi muddet zarfında iki memleket 
arasında bar görUt ve anlama beraberli~i bulund lj. t t· 
k 'k, d"l • • UeıU e 

ı e ı mı~tir. 

Dunya ~uhranı içinde mevkii çok mUhim olan Bal 
kan adasında kı mcnfaatlarımızla mUaıase'- -tl • · d . • uc erımı:r.e evam 
edıyoruz. TurkiyeniD bir sultt uusuru olan Ba'La • -_ ,_ dak' 

• • ı& n mı .... ın 1 
yerı de&işmemifw. 

_D~ikten <ıo~ra beya_nnameyi meclisin açık reyine 
arzetuuştar. mUtealuben oskı maarif vekili Saff t A ık 
Fethi Oky•, General Kizım Ôsalp söz alar.: ln ... ltaıı, 
·ı 11 k" "ttilalun akd · 8' ere 

dı e Urh~ycb•. ın eaız •e avrupa sulhuada neka-
ar mu 'm ar unsur oldu&unu tebarua ettirmi 1 b 

lak 
• . ld cd f t.r ve u 

par ne~cyı e • en huklmetimizi ı.ktirl , d 
etmi§lerdir. hatipleri mUteakib reis ..daha yedi katib~n .)s:z 
almış bulundulunu fak at kifayet müzakere · · b" 

k . ·1d· . • " l . ıçın ır 
ta rır vcrı ığinı suy emış va takrir reye konarak ekse· 

riyctle kabul olunmuşdur. bundan sonra da oku .1 • . . nma sureb e 
but Un mebuslaı· reylerına ver mı~lcr ve '-'apılan t · f 
· · d t • 5 :r .J asnı ne-
tıcesın e mevcu o 3 mebusun iştirak ctti~i ı· . . c ve mec ısın 
uçyuz ellı Uç reyle ve mUttefikan müşterek b . . · · 1 • C.) annamen 
kabul e tigı an aşılmıştır. • 

Tasfiye neticesiniaı ilanından sonra ba v •-·1 t k · Ş e•ı e rar 
kursuyc ıelerek demişdir ki : 

Arkadaşlar l huk~metimize kuvvet J• . b . • . . ver ınaz. ugUn ol 
doğu gıbı yarındt ".) nı ıııiyasctde. avni voltla '-'Uru . 
ğiz teşekkur ederim. ~ ~ ,; J ece-

• 
Başvckilmiz den akşan saat "O ıo .ı A k . . ' .. • an n ara ralh o 

oıunda meclısdekı beyanatını a"'nen tekr ı l l 
.J ar ama, ar< ır. 

• Dün meclisde kon"şanlardan: 
Fethi Okyar, Kazım Özalp 

Vatington : 12 a. a. - Nevyork
ta modern sanat müzesinin küpdı 
münasebctile B. Roossvelt, bir nutuk 
söylemittir. 

Radyo ile neıredilmiı olan bu 
nutukta, müşarünileyh ezcümle ıoyle 
demiştir: 

"Hayatın birer cazibesi olan sa· 
nallar, ancak bir sulh havası içinde 
inkişaf edebilir.,, 

Reisicümhur, yeni müzeyi ıulh 
davasına ithaf etmiıtir. Mütarinilcyh, 
sanatlarla demokrasi arasındaki sakı 
münasebetlere işaret etmiı ve ıöyle 
demııtir : 

Siyasi hususalta hürriyet dedili· 
miz ıey, ayni zamanda sanatlarda 
mevcut olan hürriyetten dotmakt•· 
dır. Sanatların inkiıaf etmekte oldu
A'u cemiyette kendilitinden :ılfkaru 

\ 

bir hayat mevcut olmadıkça •nat e· 
serlerinde hayat olamaz. Gizci ıey· 

t 
terin viicude f"'tİrilmesini tetÇi ot• 
mekle demokrasiyi tefÇİ etmit olu· 

1 

yoruz. 

Alman - ltalyan 

pakhna 
.. gore 

Almanya - f talya 
istişare etmeden 
hiç bir harekete 
kalkışmıyacaklar 

Paris : 12 a. a. - Buraya 1ole11 
bazı haberlere göre halihazırda tan• 
zim edilmekte olan ltalyan - Alman 
muahedenamesi, iki . taraftan birinin 
yapacatı herhangi bir yeni hareketin 
diter taraflı istitare mevzuu tqkil 
edeceA'ini natik bir maddeyi ihtiva e· 
decektir. Filvaki Milano görüımeleri 
esnasında ltalya hükumetinin esuh 
kaygusu, bu olmuıtur. 

Dun gice saat 8,10 da iki İngil' d . t 
1 . . . . •z ra yo ıs asvonunda ı --------------------Turk · ngılız ıttifakı hakaında konfra ı ·ı ·. . ı. ns ar vcrı mışbr. 

Londra : 12 (Rrdyo) - Çenberla ·n L u · l · . J ug n avam ka· 
marasında 1 Urk • ngıhz mUşterck bcvan · · k 
d Ç b 1 

~ namesını 0 umuş 
ur. cm er ayn muhalif et lide.i Atlinin U 1. T k • 1 T k s a anc ur 
ngı ız urmay görUşmelerinin kati anlaşmanın akdından 

evvel olmıyacağ kanaatında oldulh• c b . 
eı~ eva ını vermıtbr. 

f ransız Başvekilinin 
mühim beyanah Öyle zanncdiJ·oruz ki: İngiltere 

ve Fransanın, hikimiyeti munakafa 
götUrmez d.lniz kuvvetleri ve maddi 
iınUnlarile, tarihi tccrubelerden geç· -

k'!~ı.!~:\:rxkd:n~:d:i:~it~cb!;z!:ı.: 1 -Mu ŞT EREK BEYANNAME- ı----- DALADYE DiYOR Ki----
niye.tinde olanları hayli duşundUrecek 1 
nıulııın bir hadisedir. 

Bizim İngiltere ile yapmış oldu· j f"111uz ':-ıu ittifakın hiç bir millet a-
cylıiııc '°uteveccih olmadığını söyleme· 

ie. hile lusum yokfur. Çunku, hiç bir 
nnlletin toprakları U:crinde en kuçuk 
bir d• •b' ·11A k l luıı avamtt olmadılt gı ı, ~ı. ı . a • 

rna ve ink.ipafımızın da hızı, daıma 
~~u k.orum&1a sevk ettiıi muhak· 

tır. 

n yalnız, sayın Bafvekilimizin d Un 
·~~·Uk Millet Meclisinde söylediği 

gı 1
' biz lllenfcatlerimize tecavüz et· 

:eyi dUfUnenlerc karşı tedbir almak· • 
Ylz. 

~ t~llı.u korumak hususwıdaki arzu 
l'tl 1~zlılimizi on bcf yıldır takip et· 
et ~ız harict politika ile çoktan isbat 
ra:;•. buluouyorus. Millt menfeatlc· 
f ~ :!...Y'~ topraldanmızı nasıl mUda· 

- .. qlinıiae de tarih palıittir. 

roi, .,er tarihin bu dersini qreııme· 
lılı 0 anlar varsa, ve bu dersin ağır· 
s ... e:.ı:oda ezilmeyi g8zc almak cc· 
biz ~ 1 kendilerin de balayorlarşa, 

hanna ha.aru. 

1 - Türkiye ve bOyük Britanya hükumetleri birbirlerile sıkı bir iıtitı.arede bul ı d A 
d h l d k 1 

v unmuş ar ır. ralarında 
cereyan e en ve a en evam etme te bu unan müzakereler görüşlerindeki mutad b. ı·ğ· t b ·· . . 

il 1 
' ır 1 ı e aruz ettırmıştir 

- ki devletin kendi millT emniyetleri nefine olarak karşılıklı taahhüdl · t ·· d · 
detli nihai bir anlaşma akddetmeleri takarrür etmiştir. erı azammun e ecek uzun müd· 

111 - Bu nihai anlaşmanın akdine intizaren Türkiye hükumef bü ··k B · .. • . 
bir tecavüz hareketinin Akdeniz mıntakasında bir harbe saik olm~s7~ r yu rıt~ny~ huk~m~t~ v~k~~ulacak 
mac)a ve yedi iktidarlarında bulunan bar· d . . . 8 ı~de yekdığerıle bılfııl ışbırlığı yap
beyan ederler. un yar ım ve müzaharetı bırbırlerıne göstermeOe hazır bulunduklarını 

iV - Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen anla ma h. b. · 
Ancak lüzumu tahakkuk ettiOi takdirde T'"rk· ş ıç 1 ~ memleket aleyhıne müteveccih dec)ildir. 
teminine matuftur. u ıyeye ve Büyük Brıtanyaya karşılıklı bir yardım ve müzaharet 

V - Nihai anlaşma ·k r d h arih bir 
8 

nı~ .' ma ın ~n evvel karşılıklı taahhütlerin mevkıi file geçmesini icabettirecek tartlar 
dha ~k~ hükO t urektteb tayın! de dah.ıl olmak üzere bazı meeelelerin daha derin bir tetkika ihtiyaç göeterdis)i 

er ı ı me ce a ul edılmektedır. Bu tetkik halen devam etmektedir. 
VI - iki ~ükumet, Balkanlarda emniyetin teeHUaünü temin etmek IOzumunu dahi tasdik ederler. Ve bu 

gayeyi en serı bir surette iıtihsAI için mOıavere halindedirler. · 

Vlf - Şurası mukarrerdir ki yukarda zikredilmif olan hOkOmler iki hOkumetten herhangi birinin sulhun 
takviyesindeki umumT menfaat iktiza11~dan otan diger hOkOmetferM anlqmalar akdetmesine mani des)ildir. 

ttfr•n9lz HUkGmetl, TUrkly• il• ••rkl Akdenlzd• eul
hun muh•l•z••I l9ln garanti anlafmaeın• d•v•m edl• 

TUrklY• il• uzun zemandanberl •r•mızd• h•lledl· 
~:!~mlf bulunan bir m•••YI d• r•kın z•m•nd• do.._ 
bir ••klld• te•Ylr• edec•llmlzden emin bulunuroruz.,. 

P 
. . 12 (Havas) - Fransız Baş· 

arıs. - rl en· 
vekili Bay Oaladiye b~~n pa em • 
toda bir nutuk söylemıştir. Bay Dala 
diye evveli silih altanda bulunan ~nç 

• ti' seJAmını bılFransızlara cumhunye n . 
dirdikten sonra millete hıtap cdaheakrek 
A d ha• kı"m olan davanın t • 

vrupa a . . . ld 
küm mü? yoksa iş birlıtı mı? o utu 

alı . wzcrinde uzun uzun durmuş, 
su erı u • . b" ı·x.· 
fransanın bütün milletlerıe. ış ı~ 'lS' 

ak emelini, f ransanın sıyasetımn 
yapm . . . l b. 
sulhun müdafaası ıçın ınsan ann ır 
araya toplanmasında hulasa edilebile· 
cetini söyledikten sonra, Başvekil, 
lngiltere - Fransa münasebetlerinin 
izahlnı geçmiş ve Paris - Londra 
ara11ndaki tesanüdün her zamankin
den daha sıkı oldutunu tebarüz ettir-

miştir. Bundan sonra Oaladiyc Ame· 
rika Cumhurreisi Ruıveltin meaajına ·, 

Gerili ikinci aobifede -

Akşam ve Haber 
Bugünden itibaren 
intişara başlıyorlar 

Ankara : 12 ( Telefonla ) -
Vekiller Heyeti , bir kıç gün ev. 
vel lcıpıtılın Akpm ve Haber ıa
zetelerinin intiıarlanna müsaad• et. 
miıtir. 



Ri 
Yugoslavyanın Antikomintern p~da 

._.,..,--i mrakine ihtimal ,eritmiyor; Görüşmeler-
dende müsbet netice umulmuyor 

Kopacak harbe İngiltere 
gırmeğe karar veımiştir 

Loodra : 12 (Royter) - ln~liz 
başvekili Bay Çenberlayn düo avam 
kamer.-ıında vaki beyanabnd~, Dan 
zit meaeleiinin iyi bir şekil de ham 
nin ,ayanı arzu oldutunu ve fakat 
Danzit Ü%erinde bir cebir ve şiddet 
ıös erilirse dünya harbinin kopa 
c,ajıoı ve harbe lngilterenin de gire· 
«~ aöyıemifdir. 

lngiliz - Rumen 
iktisa görüşmesi 

Yapılacak istikıaz 

ra buı komıuluk m~leleride bu a· 
rada mevzuu bahsedilmiştir. 

Fakat söyl~diğine ~re P.reu 
Polla ltalya şefleri arasıDdH.i :bu gö 
rüşmeler Yugoslavya ile ftalya ara
sında bir anlaşma neticesi ver i e· 
cekt r. 

Keıa Belgradın Antikomintern 
.. kir ~iha"ı hakkında ~ı a a WQbii 
imade bulunulmamak tadır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALARI TQRKIYE RADYOSU 

ANKARA RADYOŞU 

CUMARTEel - 13181939 

13.30 Propam • 
13.35 müzik (Virtüozlar- Pi.) 

14.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. j 

14.10 Türk müziti Çalanlar: Veci· 
he, Reıat Erer; Ru,en Kam, Cevdet 
Kozan. Okuyan: Semahat Ôıden11es. 
1 - Hüzzam pqrevi 2 - Leyla ha· 
nımın hüzzam ~rkı : (Ey Sabahı 
hüınü an) 3 - Hayrinin ,, ,, : (ô~ ' 
Jürıem yazıktır Sam kan.) 4 - Ley: 
la jıanımın " .. : (Harabı intizar 
oldum) 5 -· lsmaiJ Hakkının Karcı· 
tar prkı : (Sanyor gün reçtikçe) 
6 - Lemiaia Karcıtar şarkı : (Bir 
rölge ol beni peıindcn .. ) 7 - Seli· 
bittin Pinarla Karcıgar şarkı : (Sana 
Gönül verdim.) 

14.40-15.30 Müzik (Neşeli mü. . 
zik) PJ. 

ı 7. 30 Prorram. 
17.35 Müzik (Dans saatı) Pi. 

18.JS Tlrk müıiti ( Fasal heye-
f 

Şah 

PORTAKALLAR 
ADANANADA ~ç'81E;>K KAl.MA· 
Dl; OIGER BôLGEt!ERDE iSE 

ANCAK MAHALLi PAZARA 
KAFi PORTAKAL VAR 

Dün alakadarlardan al8rfımız mı· 
llimata gör,, Adana merkez mmlı· 
kasında yefi~en portalca llardan hiç 
stok kalmaR1"tır. Dö,tyol, Kozan
qe~lian, O.naaniye Prr öelli bişlt 
dört portakal böJge~inde de l<eza 
stok yoktur. Bu dört "1ıntakada 

aac k lll81i&ffi ~~rı ~ müif d1 
için idare eClebilecek mi1'tarda por· 

• takat kalmıştır. Bu mevcud da her 
ıün azalmakta ve fiatlar yüksel 
mektedir. . 

Müstahsil pazarda yaptlan pe
rakende satışlara göre, orta boy bir 
portalCal 8-1 O kuruştur. 

939-940 mahsulü için porta 
kalcılar ıimdideı;ı hazırhklara başla
mışlardır. 

Ônümüzd~i yıl miibim miktar
dı portakal fidam dikileceti anla
şılmaktadır. 

Mesken bedeli alamıya
cak olan öğretmenler 

Kısa hizmetle silih altına alının 
ofrctmenlere 789 numaralı kanu 
nun 11 inci maddesine ger.! mes· 
k~ ~li verilm~sine mahal ol· 
madıtı, ÇÜDkÜ, rnmbe tı.ır.deJiain 
bilfiit vaıif e görenlere veı ihneti i
cap edeceti dahiliye vekaletinden 
viliyete bildirilmif tir. 

Askeri mekteplere 
girecek talebeler 

1 Aile ve ahlak v•ıiyeti 
ti ) Tabsbİ Karakut ve Safiye Toka· 
yın iştirakHe 

19.00 Konaıma (Dış Politika ha. iyice te\kik edilecek 
diseleri) • 

19.lS Türk müziti (Saz eserleri Vekalet vilayetlere, askeri mck· 
ve tabimler) Çalanlar Kanun : Ve- teplere ~girecek talebe hakkında 

J 8tJ 

Mayıs için 
· hazırlıklar 

t!tlf: ' 

Bürücek'de 
be ~ampı 

Kampta kurslar ve oku
ma o4iataıı a I~ 

Biitün memleket rÇİlf ıe~li 
Bu yıl titil ajla ~ ı B!HitftCle 

1 eslCiden Amerif(afif ar k1tmp of arak 
kullandıkları saha ve binalarda bir 
kamp açılacaktır. 

ve spor bayramı olarak kabul tdi 
len, Ebedi Şef Atatürk'un Samsun· 
da Anadolu topraklarına ayak bas. 
~nn yıl döniimü olan 19 mayıs 
için Sütün yurdda oldutu gibi şeh
rimizde de geniş hazırlıklar yapıl
makt~. Talebeler haftanın birkaç 

1 

günü, okul babçderinde ekzersizler 
yapmakta ve yeni lnyafetler haZ1r· 
lanmaktadır, 

Bayrama ittirilc edecek bütün 
okul talebeleri dün tehir ıtacllada 
umumi bir prova 1apm11lardar. 

Bayramı kutlama komiayOllll. 
vali ve parti bqk1111, ukeri komu· 
tan, belediye reİI vekili, Gaaarif mi 
dürü, halkevi reİIİ, apor mümetlİIİ 
ve pııtbuat mümeaillerindea mürelc· 

Kamp üç ay devam edecektir. 
Kampta talebeye müzik (mandolin 

1 ve k"man) beden etitimi gösterile
ceti gibi talebenin zayıf olduğu 
dersler de mütehassıs otretmenler 
tarafından takviye rdilecektir. 

Kampa sağlam, hastalıksız ilko
kul talebeleri alınac;1kbr. iki ve da· 
ha fazla kardeşler için kolaylıklar 

1 gösterilectıldir. 
Kampta bir okuma .cMl.sı, mUll 

teGf etfence vuıtalan, mükemmel 
fldı ve iıtirahat va11taları temin 
edilmiftir. K•pm , ....... lmatrol 
eclecek bir d" dokter Mbı..,tar. 
Kampa yızalmalc ve daha fazla ma 

keptir. 1 
ltmat almak iıteyealer. Seyhan oku· 
la Bqöiretmenlifine müracaat et· 
melidir. 19 mayıs kutlama talimati da 

vdci,etten vilayete gelmittir. 1 

t 
ı Yüksek müllend~ ; 
'grubunun tetkikleri 

ŞEHiRDE HAVA 

Hararet 31 derece 

Tarsus kanatlarında da 
dün tetkikat yapıldı 

Evvelki gün şehrimizden Mersine 

1 Dün Adımadı gök yüıü bututhi 
ve kesif ıisli idt En çok sıcak 31 
dereceyi bulıpuJtu. Hava gece ya· 

' rı1111a kadar rüzgarsız.da . 

hareket eden yüksek mühendis mek· 
tebi su şubesi talebeleri gruhu, lla
~er aldığımıza göre dün tarsusa geç • 
mi,Jerdir. Şehrimiz su i~leri baş mü- ı 
heodiai Bay Hikmet te gruba iltihak 
dmiştir. Kafile, Tınusta açılmakta 
olan lcanaff ar üzerinde tetkikat yap 
maktadır. 

Grup buradaki etüdleri bitirdik 
ten sonra profesör Bay Rafkımn baş· 
kanlığı ve muavinleri Bay Abdullahın 
r< fakat.le Ankaroya avdet edecek· 
lcrciir. 

Aava kurumu büyijk İtu· 
rultayı tehir edildi 

Hava kurumu büyük kurulta
) mın 26 mayısta l\nkarada · topla. 
nacağını ve ber viliyettin ltuı ulta
ya delegeler gidttctini yaımıştık. 

Dün aldıtamız malumata göre, 
• 

kurultay toplant11mı ikinci teşrine 
tehir etmiştir. 

Güzel bir 

Kısım: 5 

20 senedir Torosları ve ÇukurO 
vayı yaya, atlı yiizbin zahmette 
:ınck muhitimize bıttşlan 
kısımlık cenupta Türkmen ovmak 
rı etnografya ve folklor bılgileri 
bir yurddaşimaı Yalman Yaljln"u• 
kurovaya armapnı olmuştur. bü( 
mevcudiyet ve sevgilerimizle muh 
riri alkışlarken eserin müod, r~ 
hakkında karilerimizi haberdar et 
mek te vazifemizdir. zira bu ner 
deta ıım.rrlamı olarak çıkmış ve 
yüz tane basılmış oldutu içio kı ' 
lerimizin ço~ bir tane bile edi 
miyeceklerini rannediyt>ruz. parti 
umumi kütüpbl'neferine malolan 
eserin beşinci kısma Suriye bu:ıu 
dan Sivıı ve ~ayseri men..CC.a 
kadar sürea ve en çolc Marı11 afi 
kadar eden (Binbofa) rıportasadıtı 

Eserin i~de WQbota, S.rit, 
lara, Marq, Zeytinti, Elbistan G 
sun k•sabaf•rr ile füriilc kavfcal•• 
oöalar, kadın kayafetleıi, ve bir 
köylerle halka ait cofrafi adllw 
şıyan vadiler, ırritakt.r, gelin add 

ileri, ve Nurhak dağı ile burada 1 
' şayan obacddar şöyle mülüm · 

panboma zevki veıirkea bu11lı 
arasında madffi ve manevi etnogr 
ya m.teryallerımiz cidden biz .ha · 

1 halin4edir.. 
Bundan aonra yüriildeıin lcul 

, dıkları çadırlar, atlar, gı Jalar, pe1 
nircilik ve kadın tuvaletlerile süsl 
nme maddiyatın için~e dosenlerile 
yeni bir etnograf ya dolrumacılrtı 
ren bilgiler arasmda yütükferde tt 
baktık ve bunların kullandıkları 
zeme elbette dikkatle okunacak ,.-mnı 
hifelerdendir. 

Fıraijsız başvekilinin! 
mühim beyanatı 

cihe, Keman : Reıat Erer, Cevdt:l 
Çatla. Ud : Cevdet Kozan, Kemen- Dibim Lir tamim yapmıştır. ı 

Bundan sonra laskeri mekteplere 
çe : Fahire Fersan, Ruıen Kam, Ke· Belediyenin sebze ve 

kasap dükkanları 

MERSiNDE 

Kitabın bütün münderecat 
kıymeti müsavi oldutu için d 
kiymctli demete cesaret edeme 
ğimiz motifler, damtalar ve bilh• 
sa Romalılann .küçük Asyadıb al 
rak adına (Roma raka1n1) dedikte 
rakamfarın okuma yazma bilmiy 
halkın arasında hala yaşadıi• - Birinci sahifeden artan -

mal Niyui Seyhun. Tınbur : Refıik girmek üze1e yaJ?ılacak müracaat· 
Fersen, Santür : Zühdü Rardakotıu, ' lar üzerine alakadarlara verilen 
Nısfiye, Basri Üfler. ı hüsnühal mazbatalara ehemmiyetle 

19.35 Türk müziti Çalanlar : tahkikat yapıldıktan sonra verilecek 
Vecihe, Rüşen Kam, Cevdet Kozan. ' tir. Vilayet makamlarına bu husus· 

bir defa daha temas ederek Fransız hüku-ı Okuyan: Radife Neydik. 1 - Bimen 
1 

ta yıpılacak müracaatların mek· 
metinin Ruzveltin mesajına bütün kal· Şenin Bestenigar şarkı : (Herzaman 1 tebe a-irmek istiyeu çocutun ve 
biyle iştiıak ettiğini ve bütün Fransız 

1 

serde .. ) 2 - Selahitlin Pinarın hüz- annesi ile babası ve ailesinin ve 
milletinin hissiyatı olduğunu söylemiş, zam şarkı : Aşkınla sürünsem) 3 - yavıusunun kötü alıval ve ahlak sa 
Fransa - Polonya ,. .. .. .. : (Seviyordum onu .. ) hibi ve milli hudut haricine atılmış 

- Bütün milletlerin istiklal ve 
hürriyetlerim teminden başka bir he
def\ o11'111J8n Fransa, bütün milletler 
iWı # eOi bir suJh iı~ktedir. bu· 
Wf tell)jq YBJunda her fedaUrbtı gös· 
termete azmetmiştir. 

~ - Faiz. Kap.aqıcıDID •• ... : (Bük- veya yurda girmesi menedilmiş bu· 
ffim biiltHim ıırmı saçın eminim.) 5 lunan muzir e~astan olup olmadık 
- Saciettin Kaynağın, türkü : (Sarı lw1, ~Whal v~ şöhret sahibi ol· 
Kur~le) 6 - .Halk türküsü: (Karan-
fil oİJıgıuw:ılıi duklarım meyd•na koyacak mevku· 

20.00 Memleket saat ayarı, ajans fiyet veya mahku ıniyetleri bulunup 
ve meteoroloji haberleri. bulunmadıtı varsa, mahiyeti bele 

20. ıs Temsil (Uyuyan kadnı - diyeltl_Ce h~rlfwc~ ilf~b 
Mualla beyin hanımlara) Yazan : Ek· lerle vili)!Jtle11 ·.~irifeeclifiiJ 
rem Re,it. evrak vilayet idare heyetine~ tetkik 

• 21 ,lS Esham, tahvilat, Kambiyo olunarak alakad2rlara, hasıl olacak 
- Nukut ve Ziraat borsası (fiyat) kanaata göre mazbata verilmesi 

21.25 Nqeli plaklar - P. veya verilmemesi kararlaşhrılacak-
21.30 Müzik (Kuçük Orkestra - tır. 

Şef : Necip Aşkın) 1 - Meinzer -
Seranad 2 - Shilk - lspanyol Dan· 
11 3 - Walther - Dans eden Kuk
lalar 4 Födref - Viyana şarkısı 5-
J.Strauss - Sabah havadisltri VaJs 

22.00 Haftalık Posla Kutusu. 
(Yabancı dillerde) 

22.30 Müzik (Opc:at, Romans, 
vesaire) ' 

23.00 Son ajan tıaberleri ve ya· 
rmki program. 

23.15-24 Muzik (Caıbınd- Pi.) 

Belediye memurlarının 
tasnif cedveller.i 

Varidata yirmibeş bin Iİf a ve da 
ha fazla olan belediyeler bütcc-lerin
den maaı ve ücret alan .ıneD)ur ve 
müstahdemlerin tasnife tabi olduk 
)arı ve bu tasnif cetvellerinin vekiller 
heyetinin tastiki ile tekemmül ede
ceji bunlar üzerindeki tadi11hn da-l ~ hi a;oi merasime tabi tuttilma11 ..,.... .. d~ .,,....... . . ~ . .. • 

abUJ•rJfil~ 4Mtl IJlll.,._ez liZ1mgeldıtı dahılıye 7ekaletınden 
- viıay ete tebtii ~<lihutıtw. 

Sahte Belediye 
müfettişi! Şehrimiz belediyesi, helediyeye 

aid olan Sf'bze ve kasap dükkanla
rının kaffesini kiraya vermiştir. Dük
kanların icarı için belediye meclisi 
salonunda artırma yaprlmışhr. 

gösttın kılişe pek Orijinaldır . 

. Mersin : 12 (Hususi) - BuraCJa, i Sahifelerimizin darlıA'ı dolayhJ 
ktndisine belediy~ müfettiıi süsü diha fazla uzatamıyacağımız 
verip dolandmcalık yapan bir ~dam mevzuda kısaca şunu bildirmek 1 

Maliye resmi mühürl.eri yakalanmrşhr. , 1 zımdır ki bu kitap ıerisile bere 
M I' 

1 
j _ .. i Elbistanlı şükrü oğ'u Hüsevin bütün meslek adamlarını sıkıca 'I 

a ıye memur arın an re!mı mu· ismindeki bu adam, mahalle arala kadar edeceji şüphesizdir \ 
hür kWlanmağa salahiyetli olanlar 1 ,..., 

1 rrnda baıı evlere giderek sıhhi teof Sözümüze nihayet verilir5vc 
meyanına vilayetlerdeki tahsildarla· tişlerde bulunmuş ve temiılite ria- Çulenrovalılar namına R. Yaltn 
rın da idhal edilmiş oldutu Maliye tt yet edilmediğinden bahisle ev aa· tekrar tebrik eder gençle,rimi{in 
v~~ctinden tamimen vilayete bil· ~i ene ile teh Jit etıniıtir, Bu sahada çal&şmalannı hararetle t•~ 
C.ri 1 lllifti r c.a l evlercımı elli, ı kurı,aş fİÖİ para siye ederiz. 

ı ____________ ._...-~ lar dolancfırmaltta of an Hiiseyin ni 
j hayet yakayı ele vermiştir . 

Belediye intihap en-, Mersin zabıtası sahte müfettişi 

1 
yakalamrş ve derhal adliyeye ıcv 

cümeni riyasetinden l_k-etm-işt-ir_. _____ _..... 

1 - Belediye intihabına mayısrn 
17 inci çarıamba günü uat [ 9 ] da 
başlanacak ve intihap ayni gün saat 
18' de nihayet bulacaktır. 

il - lntibap ya\naz bir yerde 
yapılaca~ından ve sandık belediye 
ıltındaki mezat salonuna konuiaca· 
tından bütün müntehiplerin 17 ma 
yıs çarıamba günü reylerini vernıek 

1 üzere intihap yerine gelmeleri ilin 
o'unur. 10550 14-18 

Konferans 
Ada~a Halkevi başkan 

lığından: 

Türksözü 
Gündelik siyasi razete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Aylık 

l -Dıı memleketler ıçin f'! 
bedeli detif*ez y.taız p•t• ıa 
ıamatediür. 

Tıp fakülte.i 0oçfnt dolcor Zeki 
Yalam tarafından 13 mayıı cumar 
lesi pnü saat 21 de evimizde (Sıt 
mad~ korunma ~releri ) mevzu! 
bir konferans verilccetindea bu fa 
dala konferanu haJkımwn dinleme 
leri ve Halkevindcn ıir!f kartı alm• · 

1 

'------------ lan rica olunur. 10616 ._ _____ ..,...,.....,~rırr· 
Sıhhat en bUyUk ••adettir 

~ - llinlar için 
cut adilmelidir. 



Entellektüel Kadın 
fı•IM adam An. 

Fransızcadan - j u va n e;t 
. . Farg mü· N d r:J •• enı 

nin halli için 
ıığraşdı. niha 
yet birgün ak· 
lına bir fikir 
geldi: 

dl'hır:n bır şahsiyetti evza u uv 
i~ Boyle olacağını ta . 
'!' lcüçükrügtindenberi de i5bat dmi;ti. : 

ki Zengin bir ana babanın biricik : 
Bunun çok itimat etdigi bir ka 

dm sekreteri vardı. bu kadın bir hay 
Ii yaşlı olduğu gibi uzun yıllardan 

\>eri Forj ailesine liizmet etmiş ve 
sa<lakatile tanınmışdı. 

1 

estr çocuğu olduğu i,ein derin bir şefkat 
nkid ve hayranlık hislen arasında büyü 
ğıı rnüştü. Kendisine karşı duyulan bu 
urO b~y~anlığa hak da kazanmıyor de· 
gd. !ıl~ı. Uslu zeki ve çalı~kandı, Pro 
bdfı~orleri çalışkanlığını, faziletlerini, ze· 
kll itasını methede ede bitiremiyorlardı· 

~ t~!akibettiti mekteplerde. hemen da. 
,
1 c/rna. birincilik mükafatlarını alıyor 
.~~fı' \'~. bütün arkadaşlarına örnek olarak 
uhat rostcrili yordu. 

tı Antuvanet, bakaloryasını, yaşı 

ca küçük otauğu için hususi bir müsa 
et ide ile geçti. Hukuk fakültesini 

r ~}ayret edilecek bir muvaffakiyetle 
e ~itirdi ve evlendi .. Fakat bu kadar 
.'~&engin, güzel v~ zeki olduğu halde 
ıneJiçin Alberik Forj ile evlenmişti? 

ti "Bunu evveli kimse anlayamadığı gibi 
~lberik F orj da anlayamamıştı. Za 
du'ıallı adamın, Antuvanet gibi mü · 
'W! emmel bir genç kızın on, on beş a· 
ara 6p arasın(Jan kendisini seçmesi kar· 
ıd1'·11smda duyduğu hayret adeti ap-
d.frallık derecesine varmıştı. Filhilkika 
ök-ıendisi de çok zengindi. Fakat ba · 
faıı.»asından miras kalan koca fabrika 
çotıı.yısız para getirditi halde ktndi 
tl"ine en·küçük bir şöhret bile temin 

det demiyordu. bir gün bir toplantıda 
y•' umral saçlı, ptnbe yanaklarının 
bil ıiııdcki siyah gözleriyle insanı 

arı' erhal çeken, garip bir güzelliği kar 
,,f ısında Antuvanete derhal vurul· 
azi4uşlu . Uzun müddet iztirap çekti. 

-• akat ona karşı olan aşkı mabcu 
lfl'tiyctini mağlup etmekte gecikmedi 
ey vveli mübhem, mütercddid ifade· 
slc rle hislerini ona anlatmak istedi. 

enç kız tarafından yumuşa' lıkla 
~bul edilen bu sözleri daha açık 

kat'ileri takip etti ve bir gün Al· 
rik herşeyi göze alarak ona ev· 

., tneyi teklif etti. Antuvanet bu 
klife (Evet!) dediği zcman itiraf 
meli ki, Alberik'in hayreti sevin
den çok daha fazla olmuştu: 

Fakat izdivacı takibeden sene 
lhaf r zarfında Alhr.rik kendisinin An· 

Alberik kararını verir vermez o 
tomobiline atladı va Parisin içinde 
dolaşmağa başladı. ve çok ğeçme· 
den aradığı küçük apartmanı b ulôu 
basit bir surette döşedi ve birde 
daktilo makinesi alarak bir köşeye 
yerleşdirdi. ve bu işleri bitirdik:den ı 
sonra kadına şu mektubu yazdı : 

" Madam J s"neferdenberi ihmal 
ettiğiniz kot:tnız bir dalctilo kızla te 
selli bulmağa çalışmaktadır. pazar. 
teıi ve cuma günleri saat dörtle, al. 
tı arasında şu adrese [ apartmanın 
adresini koydu [ giderseniz bizzct 
tahkik imkanını bulursunuz,,. 

Bir dostunuz. 
Alberik mektubu zarfa koydu ve 1 

Üıf!rine karısının adresini yazdıktan 1 
sonra postaya attı doğru fabrikaya 
koşdu, sekreterini yanına ~ağırarak: l 

- Madmazel Alis dedi 1 bu gün ı 
l.!rde size yazdıracağım çok mühim 1 
mektuplarım var. bnr ada rahatça ça ' 
lışmak imkinımiz yok. bunun için kü 
çük bir büro tutdum. orada çalışacağız , 
rica ederim haftada üç gün saat üç 
le, alb arasındı bu büroda çalışmak 1 

üzere işlerinizi tanzim ediniz. yarin t 
gelip ~izi alacaıım. ' 

Sekreter kadın hayret etmişdi 1 

fakat hissettirmedi .. 
- Peki efendim 1 demele iktifa 

etti . 

~ 

I 
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"KODAK\VERftKROM''.. 28° ile 
Daima a .poz ıgüzeı,~ net ve detaylı 

.... 
1 

resirnı eldeı ed~ebilirsiniz / ::fi' 
\ 

SÜRATLI, EMINlve "MÜNTAZAM EMÜLSYONLU 
" 

"KODAK \VERİ KROM" Filmi 

" Kalitesi ve~rat\diMarie itibariyle , 

.DAHA' UCUZDUR~ . ~rr 
.. ?A lJ l · ı. ':/ (~ ~~~~~(i~~..., • 

Kopyalaranız için: ~ ı· l::tı~;;~·l~J'rttfıtf~;-r/ 
Daima güzel, canl~de{ayl~ .Yesim veren ·ve 

zamanla sararmayan VE LO K-S kağldına 

Bütün 

8 poz da güzel ! 

Ertesi gün cuma idi. saat dörtle 1 

Alberikle sekreteri yeni bürolarında 
bulunuyorlardı. Albcrilc sokağa ba· 
kan lir pencerenin perdelerinin ar 
kasında ayakda duruyor. ve müte· 
madiyen sokatı gözetliyerek mırıl. 
danıyordu: 

- Gelmiyecek 1 eminim ki gel 
miyecek .. sekreter şaşkınlık içinde 
idi. patronunun aklından şüpheye 
düşmeğe başlamışdı. bu suretle l>ir 
hayli zeman geçmişdi. 

____________________ ...,. _____ _ 

Alberik birdenbire sıçradı : 
- işte 1 Geliyor .. 
Sokakta bir otomobil durdu . 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Sinema kainatının göz kamaştıran kadını , Kasırganın unutulmaz Yıldızı al• vanet tarafından niçin seçilmiş 

Jeti duğunu yavaş, yavaş anlamağa 
iytll şla ,lı . Çok geç'Tled n Antuvanet 
1~ıııl şhur olmuştu. Bir çok hayır mü 

Sesclerinde aza olduğu gibi {Ah-

Otomobilin penceresinden bir kadın 
j başını uzattı ve apartmanın numa· 
rasına baktı . 

DOROTHY LAMOUR 
En son, en yeni ve en güzel eseri 

ı ~jfe ki yekinme) adında büyük bir ce· 
lJıl ·Yetin de reisi bulunuyordu. Kon-
11 tanslar veriyor ve zevkle dinleni-
t,,t rdu. Çünkü mtziyctfcrinden baş· j 

kuvvetli bir hitabet kabiliyeti dt: 
rdı. 1 

F ?kat Alberik bet~ahtaı Fil haki. 
nıllı Antuvanet'in başına kakacak hiç 1 

bil -c Şey yoktu: O entellektüel l ir 
tat' ~dınloldutu kadar da mülCemmel 

zevce olmuştu. Evini de başın· 

' bulunduğu müesseseler kadar 
1'Jic~rneı idare ediyordu. Fakat 

r-' derık k~ndi kendine şöyle di 
Dr u: 

ırl" 

.. Evet 1 zaten o benimle, bana üs 
n oldu11. ' . b . b· K1, •<;ın evlendi. ve enım 
k·ıır suretle ihtiraslarına l:iir mani 

11 

1 
cdemiyccegimi düşündütü için 

~ r~zı oldu, onun meşliur olmısı 
tdcnıın fabrikadan başka biç bir e , .... 
lir.1 ra:zumün teçmemesi bana vız 
htırrı ~t bununla beraber bir bet 

arırıd · «;unkü hiç olmazsa onun na· 
- b• terirrı ır ehemmiyetim olmasını 

• . on . 
ldigitrı . ~ sevıyorum. ve kendimi 
u se..,c ıçın diye bilirim lci, daima 

Cc · 
İnirn le' lr1rn. fakat hem~n hemen 
katiy ;j 0 ?eni seviyori. fakat bu 
AyJac e bılmck için ne yapmalı?. 

'et, Albetik bu acı mesele 

Alberik kısık bir sesle tekrar 
ediyordu 1 

- Aman geliyor 1 Geliyor 1 
Aradan bir dakika gtçmişti . 

Sert sert kapıya vuruldu . Sekreter 
kadın sap sarı bir çehre ile maki· 
nesinin önünde ayağa kalktı. 

Antuvanet bir fırtına gibi içe. 
riye girmişti. O anda bir silah pat· 
Jadı. Fakat kim,eye isabet etmedi. 

Antuvanet'in gözleri Sekreter 
kadına ilişince o müdhiş öfkesi 
birdenbire sonsuz bir hayrete inkı
lap edivermişti . 

- Siz ne geziyorsunuz bura
da ? Diye batırdı . 

- Çalışıyoruz madam 1 
Alberik mesuttu . Yaphğı · işin 

ne kadar büylik tehlikesi olduğunu 
patlayan silah ihtar etmişti. Fakat 

0 karısının kendisini ne kadar kıs· 
kandı~ını binaenaleyh sevditini gör. 
müştü. Sevinçten titreyen dudakla· 

riyle : 
_ Antuvanct 1 Antuvanet 1 Çok 

mesudum 1 Sana o anonim mektubu 
ben yazmıştım . Beni kıskanıp, kıs· 
kanmıdıfını, sevip sevmediğini an
lamak istemiştim .. dedı . 

Hali titreyen Sekreter kadın 

ilave etti : 

( MANUELLA) 
F tansızca sözlü aşk , hıs , güzelli:C şaheserinde pt:reslişkarları · . . . na sınema 

mevsımı.ıın en son ve en müstesna bedii ziyafetini çekecektir 

ILA VE OLARAK 

En . 
yenı iki kısım dünya haberleri 

Dlı<KATT: Sinema 8,45 de başlar. Locaların evveldtn temini rica oh.nur 
el : 212 10617 

- Fakat bu çok tehlikeli bir 
şeydi .• 

Antuvanet uzun , uzun güldü . 
v~ sonra hıçkırıklarla atlamağa 
başladı. Alberik onu kolları arasına 
aldı. 

.. - Antuvanet 1 Attığın kurşunla 
olsem de, mesut ölecektim . Eğer 

buraya gelmeseydin asıl o zeman kah· 
rolacaktım . 

Antuvanet ıslak gözlerini , ince 
parmaklarının uciyle sildikten sonra 
kocasının boynuna sanldı. Ve Al· ı1 berik'in o zemana kadar onun se
siDde duymadıtı ıeflcat ve sevgi 1 
dolu bir ahenkle : 

- Aptal 1 Dedi . 

Tarsus belediyesi riya-' 
setinden: 

Tarsus be'ediye parkı büfui ı 
haziran 939 tarihinden 31 mayıs 
941 tarihine kadar iki seneliti açık 
artırma suretile kiraya verilecektir. 
iki senelik muhammen kira bedeli 
(1000) lira olup muvakkat teminat 
alcçHı (75) liradır. ihalesi 18 mayıs I 
939 perıembe günü saat 15 de be· f 
lediye encümeninde yapılacıtındın 
iatelclilerin şartnamesini · belediye ... 
den aramaları ilin olunu•. 

13-16 

~ -
-===--------------------------------------------------• ;Asrı 

Bu 
sınema 
Akaşam 

Mevsimin en büyük konseri 
Bayan MuaJJa 

Ve arkadaşları Kemani Sadi, Piyanist Şefik 
tarafından en müntehaµ pa~çalarl<l süslenıniş 

Büyük Proğram 

Localar · -
Numaralı yerler : _. 

2 Lira 
50 kuruş 
30 " Dühuliye : -

Gişe her vJkit açıktır. Mahdut kalan Loca ve Nu •naralı yerlerinizi 

tr.min için acele ediniz . 

Cumartesi Gündüz 2,30 Sinemada 
iki büyük Misilsiz Şaheser Birden 

1 - Nis 
2 Esirler 

Çiçekleri (ERN A SACK) . 
uemisi (VARNER BAKSTER) 

Telefon Asri 250 

10603 
-----------~~------,._., 

l 
--~-----------.-. ..... --------------------------------

ı ı 

TAN SiNEMASINDA 
Bugün 

2.30 Matinesinden İtibat en 

SENENiN EN MÜ rHIŞ EN HEYECANLI VE 
HARKUL.A.DE MACERALARLA DOLU FiLMi 

1P ARM AK iZi~ 
30 - Kısımlık Büyük Seryal Şaheser 

Hepsi Birden 
10612 

-----------------

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar 

Hava taarruzlar;na karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
/\ """ r1trnu· No: JOf. BU 

• 
_ Dünden artan -

.1 k . h llA havaya karşı korunma komisyonları ta rafın· 
verı ece yevmıytler ma a ı 

<lan tesbit ve hususi idaıelerce tediye olunur. 
Mükellrfiyet, istisnaiyet, müecceliyet 

Madde 60 - 1. Mükellefiyet : . . . .. . . 
11 k l.k K nununun tesbit ettığı askerlık mukelltfıyetı 

11 sayılı As er 1 a . · "16 20 "46-60 
d d 1 d k A b. hizmetle tavzıf edılmeyen - .. " 
ışın a o up a as erı ır A h A f b ·k 

1 d h·ı t.· ve kasabalarda resmı ve ususı a n a 
yaş arı "Bu yaşlu a ı şenır ' · d ı k 

.. .d k a teşkillerinde yardımcı vazıfeler c ça ı,ma -
ve muesseselere aı orunm . . k -
la Bu h t 'ht. t subay ve ihtiyar subay ve ıhtiyat as erı memur· · usus a, ı ıya 

farı hakkında 9 sayılı kanun ahka'llı nazara alınır. . . 
.. 7 ,ı 1c· klar ev ve mektebdeki korunm'\ ışlerındc çalı,tı 

l ,, yaşınua ı çocu ·ı t · · d b 
1 . . ~ "k lleflere verilecek vazı . ayının e un 

rı acakları gıbı alelumum mu e · ·d ı 
1 . · t meslekleri sıhhat v ~ ı~tı at an 
arın yaşları, cınslerı, sana ve • 
göz Önünde bulundurulur. 

Mükellefltrin sinl~rine göre hizm~tleri .. 
ha ve iş Kanunlarının hükümleri carı r 

Madde 61 - 2. Jstisnaiyet : 

A) Sıhhatleri müsaid olmar 
hizmete ti verişli olmadıklar, . 
mazlar. •Bu hususta bir ' 

B) Yaşları daha ... 
Aynı esnan dahifir 
takdirde bunla · 

Madde 
A) r 

ko· 

• fzıssıh· 

1 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KlLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
f.n çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
Kozii 
Piyasa parlatı _• 35 35,25--
Pi yasa temizi • 30 

1 
Klevland 39 1 '. 

YA p A G 1 
Beyaz 
Si~ah 

= 1 1 
ÇIGIT 

1 

' 

Yerli •Yemlik. 

" 
"Tohumluk. 4 

- -
HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs 3,62 1 
• Yerli 

• Men tane ' 
Arpa 2,87 
Fasulya 
Yulaf 
Delice -

Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 

u N 
. 

,, 
Dört ~ldız Salih ,. 

.!::: üç • • 

.&l ~ Dört yıldız Doğruluk 
""' ı.: üç ..E ı:: • • 
o - Simit :;: Ci .. 

::.<: > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

"' <> ..... üç .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
12 I 5 I 1938 iş Baukasından alınmıştır, 

Hazır 

Vadeli ı. 

Vadeli il. 
Hind hazır 

Ne::lork 

Pene SontU.. 

5 28 Lireı 

Rayişmark 
4 90 Frank (Fransız) 
4 65 Sterlin ( ingiliZ) 
4 35 Dolar ( Amerika ) 
8 44 l"rank ( isvicre) 

'fiaumann 
~ 

-
~ 
--s 
126 
00 

--
35 
93 
65 
00 

Sayın Bayan, 
Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çiçek 

ve daha bir çok ymi işleri öğrenmek ister misiniz? 
Şirketimizin muktedir bir rnuallimesi idaresinde 24 Nisan 939 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkncağı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda . 
karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi
ğimiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Naumann Makinaları Satı~ Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
37 TELEFON : 168 

Diş tabibi 

Hüsnü R~şit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

104-156 10116 Numara: 200 

t t1 k K S O Z lJ ..,....,..,._,_,,_...,......., ____ .....,.....,_....,. ____ .,..., __ _,,_.. _____ ,; 

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Evvelce açık artırıııa ile ve bir sene müddetle icara verilecek 

olan Belediye emlakinden sebze halinde aşağıda numara, cins muhammen 
icar bedelleriyle muvakkat teminatlan gösterilen 15 adet dükkana istekli 
çıkmadığından ihale müddeti on gün uzatılmıştır. 

2- ihalesi 22-Mayıs-939 pazartesi günü saat on beşte Belediye 
Daimi Encümen odasında yapılacaktır . 

3- istekliler şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlannı yatırmak 
üzere Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Muhammen icar bedeli Muvakkat teminat 
L. K. L. K. Cinsi Numarası 

125 00 9 50 Sebzeci dükkanı 14 
125 00 9 50 • • 15 
125 00 9 50 • • 25 
125 00 9 50 • • 26 
150 00 .3 75 • • 27 
150 00 11 25 • • 28 
100 00 7 50 Toptancı • 34 
100 00 7 50 Kahveci • 37 
100 00 7 50 Balıkçı 

" 
38 

100 00 7 50 
" • 39 

100 00 7 50 • • 40 

\00 00 7 50 Sebzeci • 41 
100 00 7 50 • • 42 
150 00 11 25 ,.., . " . • 43 
150 00 11 25 • • 44 

10613 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 
Osmaniye Elektrik tesisatına ait teklifname 

1 ) 1 60 Kva. lık 4001231 voltluk elli periotluk üç safhalı alternatör 
ikaz dinamosu ile birlıkte dakikada 1000 devirli ikaz dinamosuna ait 
şönt mukavemeti, temel civataları kasnak ve kayış gergi tertibatı al
ternatörle birlikte teslim edilecektir. 

2 ) 4 Kablo intiha kutusu. 
3 ) 1 Demir saçtan mamul iki sıh alı cereyan tevzi tablosu. Aşıfıı 

daki aletlerle komple monte edilmiş halde bir alektromanyıtik amper· 
• metre 0-150 amper için bir elektromanyatik kilovatmetre O - 500 volt 

luk, bir elektrodinamik kilovatmetre 0-75 kilovat için bir volt metre 
komütetörü. 

Bir üç kutuplu otom:ttik yağlı şalter 3x100 amper için iki ihbar 
lambası 

Bir voltmetre ikaz dinamosu için 
Bir amperm~tre ikaz dinamosu için 
Üç sigorta dahili montaja mahsus. 
Bir kilovat saat sayıcısı 380 volt 3x100 amper için. 
4 ) 1 Mermer tevzi tablosu 1000x800 M. M. ebadında aşa~ıdaki 

aletlerle komple monle edilmiş halde 
Üç ampermetre Ox150 ampeı lik taksimatlı 
Bir Üç kutuplu şalter 3x 150 amper için 
Üç sigorta 100 amperlik 
Üç üç kutuplu şalter 3x150 amper İçin. 
9 sigorta elli amperlik 
l üç kutuplu şalter 3x15 amperlik 
3 paratöner tertibatı 400 volt için 
1 kilovııt saat sayıcısı 4 nakilli üç safhalı 
4001231 voltluk cereyan 3x25 amper için. 

Nafia Vekaletince kabul edilmiş fabrikalar mamulatından olmak 
üzere talip zuhurunda Mersin veyahut Osmaniye teslimi son fiatlarının 
belediyemize bildirilmesi. 10618 

l~lUJJMllB>A1~A 
CAN V<UQTAQIQ 

f 

ı 
' 

Adana Belediyesinden: 
1 - Belediye emlakinden aşatıda cins ve numaralarile muhıııı' 

bedel icarı ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif semtlerde mevcut d 
kanlar 1/Haziran/939 tarihinden 31 /Mayıs/940 tarihine kadar bir •" 
müddetle açık artırma sureti kiraya verilecektir. 

2 1 N - halesi 18/ Mayıs /939 Perşembe günü saat on beşte BelCU1
• 

binasındaki Daimi encümen odasında yapılacaktır. 
3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatları yatırmak' 

şartnameye görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlütüne mürac111 

ları ilin olunur. 

Numarası Cinsi Mevki 

59 Dükkan Hüküınet içi 
61 • • 
65 • • 
55157 • • 
6711 Yazıhane üst kat 
6712 • • • 
6713 • • • 
6714 • • • 
6715 • " • 

Muhammen icar Muvakkat teııı~ 
bedeli 

L. K. L. K. ./ 

100 00 7 50 
100 7 50 
100 7 50 
150 11 25 
50 3 75 
50 3 75 
50 3 75 
50 3 75 
50 3 75 

Jandarma eratlarının bulundu. 
ğu bina Hükumet içi 125 9 40 

1 
2 

Kulube Belediye önü 75 5 65 
• Yağcami yanı 75 5 65 

173 
177 
175 

Saban Y rri Hayvaıı pazarı 25 
kerpiç ahır Şakir paşa C. 25 

1 90 
1 90 

Çinko • es istasyonda 25 l 90 
• baraka • • 25 1 90 
Baklcaliye D. Kırkahvesi için-

1 
2 

de Atatürk Parkı Y. 25 
Dükkan Saat Kulesi Yanında300 

1 
22 

90 
50 

• • • • 250 18 75 

3 Dükkan Saat kulesi yanında 250 18 75 
4 .. " 5 .. " 
6 .. " 7 .. .. 

.. 
.. .. 

250 
250 
250 
300 

18 75 
18 75 
18 75 
22 50 

10567 30-4-9-13 

Seyhan vilayetinden: 
1 31 5·939 gününde müddti bitecek olan taş ve emsali ocaklf 

94) senesi mayısı nih•yetine kadar bir senelik resim (2471) lira nıuh# 
men bedelle açık artırmaya konulmuştur. 

2 Açık artırma 939 senesi mayısının 18 inci perşembe giinii ıJ 
10 da vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3. (185) liradan ibarat olan muvakkat teminat parasının, ihale 
1 

tından evvel hususi muhasebe veznesine yatırılmış olması lazımdır. 
4 isteklilerin, şartname ve mukavelenamesini görmek için her ( 

hususi muhasebe muamelat bürosuna ve ikinci maddede yazılı ihale f 
ve saatinde de daimi encümene müracaatları ilan olunur. 

11 - 13 10607 

ve zarif 
Gömlek , pijama ve ıç çamaşırları 

lstanlmldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif, 
Uırzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlı~ 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

11 Belediye karşısı Yeni ma~' 
~- ____ ı_o5_3_3 ___________________________ _,,Jj; 

Seyhan Vilayeti 
encümeninden: 

. . .. 
aaımı 

1 - Adanada inşa edilecek na 
fia anbarı ve hangarı inşaatından 
(5817) liralık iş açık eksiltemeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27.5.939 yılına 
nıüsadıf Cumartesi günü saat 11 de 
Vilayet daimi encümeninde yapıla
caktır. 

3 - istenilen bu işe ait ktşif 
evrakını görmek üzere Nafia daire · 
sine müracaat edebilirler, 

4 - isteklilerin (436) lira (28) 
kuruş muvakkat teminat yatırması 
ve bu işi yapmağa ehliyeti oldutu 
na dair ehliyet vesikası almak için 
de 2 nci maddedt yazılı tarihten 
sekiz gün evvel vilayete müracaat 
etmeleri lizımdır, 10614 

13=11-. 20-24 

Seyhan Vilayetinde~ 
yır 

1 - Bahçe kaz.ısında )' 
lac~k kaymakam evi inşaatı\~ 
lira (35) kuruş bedeli keşfi~~ 
den açık eksiltmeye kooıılıı1 I 

2 - Açık eksiltme, 939 ( 
Mayısının (18) inci perteıııb~~ 
saat (11,30) da vilayet d•1 

cümeninde yapılacaktır. / 
3 - Muvakkat teminat 

(418) lira 6R kuruştur. -JI, 
4 - isteklilerinin, kef~ 

proje ve şartnameyi görıııe / 
her giin hususi idareye ve 
vaktinde da daimi encü111e11;r, 
caatları ilan olunur. ~O ) 

3-7-11-15 /. 
------------da~ 

Umumi nefriyat rtı11 .. 

Macid Güçl~ 
Adana Türkaöıii oııt 


