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Cenevre konuşmaları ' • müsait bir 
anlaşma 

teşkil zemın 

• • 
ıçın çok 
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miştr Londra; 24 (Radyo) - lngiliz kabinesi bugün 
ırna~ Cenevreden dönen Lord Halifaks'ın da iştiraki ile bir 

giliz anlaşması için çok müsait bir zemin teşkil ettı~i 
anlaşılmaktadır. 

talyaP toplantı yapmıştır. Bu toplantıda Moskovaya verilecek 
it ed cevab metni tesbıt edilmiştir. Bu cevap hemen bugün 
Al111' gönderilecektir. Cenevre konuşmalarının' Sovyet • İn · 

Londra : 24 (Radyo) - lngiliz gazetelerinin istih-
1 barın:ı . göre lngiliz kabinesi Sovyetler birliği ile Oç ta· 

raflı bı: pakt yapılması hakkındaki Fransız planını bu 
sab:ıhkı toplantısınta tasvib etmiştir. 
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ISPANYA'DAKf ALMAN 
ASKERLERi DÖNDÜLER 

afeytt 

:;fLeondaki geçit resminde 
'""ranko bir nutuk söyledi rafın 

vruP' 
as b 
mekl 
•rek ~ 
kdird 

.. MÜŞTEREK HARBi, MÜŞTEREK DÜŞMANA, KOMÜNISTLIGE 
KARŞI YAPDIK ; ISPANYANIN KOMONISTLIKDEN KUR-
TULMASILE , AVRUPANIN ÜZERiNE ÇÖKEN TEHLiKE· 
Ll~RDEN EN BÜYÜGÜ ORTADAN KALKMIŞTIR. 

istif 

mekl 

ddiiİ Madrid : 24 (Radyo) - Resmi ma 
si -Jt kamlardan alınan malumata göre, 1::.- ' 
ektİf panyanın hazeri ordu mevcudu 300,-
sket 000 olarak tesbit edilmiştir. 
a il.'.! Leon : 24 -a.a·- İspanyadaki Al
derİ mandgönüllülcri dün Leon tayyare 

. ~ m~y anı_nd_a topJanuak general Fran-
ır. konun onunde son geçitlerini yapı.Hş · 

ya bu muharebelerden müttehit ola
rak çıkmıştır. büıun fspa nyollar, ken
di zihnivetlerini anlamış olan Alman
yaya minnet ve hayranlık besliyorlar. 

Alman gönüllüleri kumandanı Von 
richthofen mukabelede bulunarak ar
kadaşları namına general Franko'ya 

Leh - İngiliz 
görüşmeleri 

Polorıyanın Londr;.ı elçisi 
tayyare ıle dün acele 
Varşovaya gitti 

POLONYA 
NAZiRi 

MiLLi MÜDAFAA 
PARISTEN DÖNbO 

Londra : 24 { Radyo ) - Lehıs· 
tanın Londra Büyük Elçisi tayyare 
ile buradon Varşovaya gitmiştir. Elçi 
Bay Bek'ten talimat alacaktır. 

Varşova : 24 ( Radyo ) - Bay 
Bek Romanya Büyük Elçisini kabul 
~derek kendisiyle uzun müddet g-o
rüşmüştür . 

Var~ova : 24 ( Radyo }- Polon· 
ya Milli Müdafaa Namı Kaspiski 
Paristen dün Varşovaya avdet et 
miştir. 

1 

Suriye vahim anlar • • 
geçırıyor 

Dürzüler ve Kürtler Suriyeyi 
parçalayıcı hareketlere geçtiler 
Şam mec1isi 

Şam 23 -~iki gün evvel Cebeli
düruza ğiden Fransız erkanıharbiye 
reisi, kendisini karşılıyan kalabalık 
bir kütleye hitaben Fransanın, Dürzü
lerin bütiin haklı istediklerini knhul 

ekseriyet bulup 

edeceğini söylemiş ve hal~ın Düı zü l 
bayrağını çekmelerini tavsıy~ .ederek 
bu bayra~a hürmet edileceğını beyan 

1 etmiştir. -
Bunun üzerine, her tarafta dürzu., 

--=--------~------

yılki güre§ biri ucılik m ii sflba im/arı ndo n 

•• 

toplanamıyor 

bayrakları çekilmiş ve halk yaşasın 
Fransa!., diye ba~ırarak erkanıharp 
reisini selamlamışlardır. 

Bu hadise bütün Suriye matbuatı· 
nda derin tesir uyandırmış ve Fransa: 
aleyhinde şiddetli neşriyat başlamıştır. 

Mathu&tın şiddetle hücum ettiği 

ikinci hadise de Şamdaki Kürd ma
hallelerinde ve Kürt mekteplerinde 
Kürt bayrağı çekilmesidir. 

Kürtkr, kendilerinin de istiklale 
layık bir millet olduklarını ve Suriye 
idaresinde yaşayamıyacaklarını söylc
mektedırler . 

Ga1.eteler' müstemlekeci memur
lar tarafından tahrik edilen Kürtlerin, 
Surıyenın en bu'uanlı saatlerinde bu 

harekele cçme'crine teessüf eylemekle 
1 -.:e Suri,erıııı misdfırpervcıli~ini sui 

is ımal eden Küı d liderlerınc şıddctlc 

hücüın e)•leınek tt'dir !er. 
Kabine buhranı bütün şiddetiyle 

devam ediyor . 
Partilerin b ırle~mek .için bitaraf 

kımselcr tarafından yapılan bütün ıc-

1

, şebbüsler neticesiz kalmıştır. 
Doktor Şehbender, Vatanilerle 

bir tiirlü anlaşmağa yanaşmamaktadır. 

1 

Umumi vaziyet çok kararsız ve 
iktisadi vaziyet de çok fenadır. Halk 
arasında Suri) enin mukadderatı • için 
muhtelif şayialar dolaşmaktadır, 

Rnrlamcnto, dün mütad topladtı· 
sını yapmış, fakat celsede ekseriyet 
olmadığından, meclis, gelecek teşrini 
evvelde toplanmak üz.ere dağıtılmiştır. 

Bir çok mebuslar, bu şerait altın· 
da meclise iştirak etmemek için söz 
biı liği elm!şlerdir. mef11 !ardır· şeref tribününde Alınan ve hal 

tinde yan davetlilerile İspanyol generalları l dtt göze çarpıyordu. 
e Geçit resminden evvel general 

teşekkür etmiş ve İspanyol. Alman ve 
lıalyan milli marşları çalındıktan rnn
ra Von richthofen Alman gönüllülerin 
şeref meydanında olan İspanyol arka 
daşlarının ıMlelerine verilmek üzere 
bir milyon pesetayı hediye olarak ha
va kuvvetleri kumandanı genemi kin 
delan'a tevdi etmiştir. 

Bay Metaksas'ın 
bir nutku 1 

TURKiYE GÜREŞ 
BiRiNCiLiKLERi Di~er taraftan Laıkiyenin ileri 

gelenlerinden ve mebuslardan mürek· 
kep bir heyet Beyruta giderek Ho-Franko bir nutuk öylüycrek bilhassa 

·ıaf demiştir ki : 
jı:ıı Müşterek harbi müşterek düşma. 

rle ıf} na, komünistliğe karşı yaptık. İspan-
yanın · komünistlikten kurtulmasile 

ziıll avrupanın üzerine çöken tehlikelerin 
irilf11 en büyüğü ortadan kalkmıştır. İspan-

Merasim, Alman kıtaalının halkın 
heyecanlı alkışları arasınduki ~eç dile 
nihayet bulmuştvr. 

tın 

abilı 
rrıııl 

Alman - İtalyan jesti karşırında . 

avaS vermiyor! 

eceğ' 

11
)ngiltere son hadiselere 

ehemmiyet 
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FRANSIZ MATBUATI ALMAN-iT AL YAN "IITIFAKI KÖTÜ BiR 
fyıt 1 ızoıv AÇ,, ŞEKLiNDE TA VSIF ED~YOR; VE Hl 1 LER(N iT AL y AN 
k b' KUVVETLERiNi AVUCUNUN iÇiNE ALD:GINI iDDiA EDİYOR 

Jtıl 
ii1I Londra: 24 { Radyo ) - Londra 

ui siyasi mahafili, Almanya - İtalya 
Ve nitekim bugün de ltalyanın 
fikirde olduğu anlaşılmıştır. 

aynı 

i bir iltifok muahedesine ve Dansigde vu· • 
tir· ku bulan hadiselere pek o kadar -----------------

.;e ehemmiyet vermek istememektedir. 
tnrıdJl Polonyanın azmi sayesinde Dansig 
11 hadiselerinin yatıştınlacağı ümitleri 

) kuvvetlidir. 

Paris: 24 (Radyo) - Alman _ t-
ıl talyan ittifakının imzası meselesi Fran-

C sa matbuatını halen işgal etmektedir. 
da . Bu ittifakın imzasından bahseden 
dit P~rıs - Soir gazetesi, bunun, kötü 

hır şey olmadığını yazmaktadır. 
lntransigeant gazeresi de esasen 

mcvcot vaziyette hiç üir de~işiklik .. 
··rl ınadıX.ı"lı k Ol Jf1Ll 1s; • anc Almanyanın it ı 

1 
A kuvvetlerini avucu içine ld x. a yan 
" ~ . a ıe;ını teba-

ruz cltırmcktedir. 

1 
.,..z4 Havasın bir notuna göre, halya, 

/ Alrnan - ltal~~n ittir ak.nın imzasın
/ dan evvel lngılız - ltalyan Akdeniz 
diiril anlaşmasının feshedilmemesini mihve

rin mcnf aatı icabı olarak gormuştü. 

İNGIL TEREDE 

İhtiyat ve muavin 
kuvvetler silah 
altına çağrılıyor 

Londra: 24 (Radyo) - ihtiyat 
ve muavin kuvvetlerin silah altına 
çağrılması hakkındaki kanun layi
hksım Lordlar kamarası müzakere 
ve kabul etmiştir. Bu kuvvetlerin I 
toplanmasına başlanacaktır. 1 

Londra: 24 \Radyo) - Lordlar 1 
kamı:ırası m< cburi askerlik kanunu 
nu kabul etmiştir. 

Bir 
Londraya 

ı 

1
Yunan heyeti Seyhan Grupu Birincileri bugün 

gidiyor 
1 

Ankaraya hareket edeceklerdir 

İngiltere Yunanistana 
yakında kredi açacak 

Londra : 24 i(Radyo) - fngil · 
terenin Yunanistana açacağı ihracat 
kredisi anlaşmasını akdetmek üze· 
re bir Yunan he}eti Londraya ge 
lecektir. 

Atina; 24 (Radyo) - lngiliz ik· 
tisad m üşa \lirler inden Letroo Ati

nadan Londraya hareket etmiştir, 
Atini': 24 (Radyo) - Atinadaıı 

ıtyrılmakta olan İdgiliz elçisi şuefi· 
ne Bay Metaksas bir ziyafet ver · 
miştir. Başv~kil, bu ziyafette lrıgi · 
Iİl - Yunan dostlu~u ve Yunanis
tanın !ogiltereye olan bağlılığını te 
barüz ettiren bir nutuk söylemiştir . 
f ngiliz elçisi de Lu nutka samimi 

bir lisanla cevap vermiştir. 

Kral Boris 

Varşova üniversitesi 
Fahri reisi oldu 

Sofya : 24 {a.a.) - Kral Boris, 
~ün birbiri ardına Varşova ve Berlin 
Ünfversiteleri heyetlerini kabı.:! et· 
miştir. 

Varşova üniversitesi heyeti, Kral 
Boris'e tabii ilimlrr fahri doktoru 
diplomıısırıı, Berlin üniversitesi heye. 
ti de tıp f alıri doktoru diplomasını 
tevdi eylemiştir. 

Mf L~Lİ TAKIMA KİMLER GiRECEK 

Tüı kiye güreş birincilikleri j in d f ı Scyhnn bölgesi birincilik müsabaıa. kadrosuna dahil olarak bu e a 
hırınırı yapıldığını ve neticelerini yaz- Avıupa güreş ~iriaciliklerine iştirak 
ınıştık. Aldığımız malumata gört", Sey· eden güreşçilerle evvelce milli ~a.kım 

' ~an xn~bu birincileri bugünkü postn kadrosuna girmiş olan aşağıda ~s~m· 
, 1 e n · aı aya hareket edeceklerdir feri yazılı güreşçiler de ?ölge bırın· 

ciliklerinden ayrı olara • ış ıra · 
1 

Güreşçilerimize muyaffakiyeller diler'ız.· k · f k et 

1 Ankara: 24 a.a. - Güreş f ede. tirilecektir. 
rasyonundan: b d 1 2 - Bu müsabakalar un an 

1 1 27 - 28 mayıs 1939 ta. sonra yapılacak milli temaslara çı· 
1 rihinde Ankaracfa yapılacak Türkiye karılacak kadronun tespitine esas 
güreş birinciliklerine milli takım · b'f de 

1 
Gerisi ikincı so 1 e -

~------~-----------------------
Uzakşark harbi devamda 

Japonlar on günde 
16,000 asker kaybetti 

Siyangın cenubunda çok kanii 
muharebeler cereyan ediyor 

J Iung Kong : 24 ( Rndyo ) -
Alınan m.ıfiiınnta gorc , cephelerde 
hnı p dcvnm etmektedır . 2 Mayıstan 
10 M.ıyısıı kadar hir hafın içinde 
Jaf?onlar Şimnl ve Merkezi Çinde 
asK:t:r ve subay olarak · lJ 000 k' 1 

'

- . ' iŞ 
o u vermışlcrdır. Salahiycll.:ır maha· 

filden alınan nıaliımata göre en kanlı 
muharebeler Siyangın cenubunda ve 
lşanguı Şarkında 40 kilometrede bir 

~ephe üzerinde vukubulmuştur . Ja· 
ponlnr en ağu magliibiyete burada 
maıuz kalmıŞlar ve liarp sahasında 
3000 öJu bırakmışlardır. 

Komiserle görüşmüş ve Lazkiye mın· 
tıkasının, eskisi gibi, Suriyeden ayrıla 
rak müstakil bir hükumet şeklinde ve 
Fransız. mandası altında idaresini is
temiştir. Bu heyetin arasında aylardan 
beri Lazkiye havalisinde çeteleriyle 
faaliyette bulunan meşhur Süleyman 
Mürşidde vardır. 

sır gazete kapatıldı 

Şam : 23 - Türkiye ve Türklük 
aleyhindeki neşriyatiyle şöhret bu. 
lan " Elistiklalil Arabi" gazetesi hü 
kümetçebilamüddet tatil edilmiştir. 

Baş vekilimizin 
millete teşekkürü 

Ankara: 24 (Telefonla) - Baş 
vekilimiz Refik Saydam 19 Mayis 
bayramı münasebetile yurdun dört 
köşesinden gelen tebrik telgraflarına 
karşılık sevgi teşekkürlerinin iblağı· 

na anadalu ajansını memur etmişler 

dir. 

Son Dakika 
Polonya hükumeti bir Al
man tayyaresini tevkif etti 

Varşova : 24 (Gece yarısından 
sonra) - Polonya - Dangsiy hu
dutları üzerinde uçan dört sivil AJ. 
ınan tayyaresindcn birisi bu toprak
lara indiğinden Polonya hükumeti ta. 
rafından tevkif edilmiştir. Tayyareci 
arıza dolayısiyle ındığıni .,öylcmivlir, 
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POLiTiK MESELELER : 

\'-------·-------·--------·-- 1 Mardinde umr 
tehevvürü! ı n ç h a lb> e r o e r 1 Almanya'nın 

l, ................................ _ .......... ._. ......... .._..~....-------------lr 
Almanyada bilhassa ~-----------------: 1 

Nazi gaıctdcrinin .. Sizi I 
Balkanların emniyetini Alman gazeteleri " Sizi Balkan- Oda • • 

seçımı 1 Dairelerin kok 
1kömürü ihtiyaçları temine kim memur I~~ emifİyetini temine kim me-

etti " diye sordukları 1 k 
lngiltereye karşı tebev mur etti,, diye ngiltereye arşı 
vürü büyüktür. süal açıyorlar • 

azi diplomalisi ve 

igfi°t81 b11huu Al~an ----- Le 
genel kurmayı için aar-

Peıit Parisien -~~~--

be pek •kirdir. Çünkü bir umumi 
A'lt:u,pa l;arbinde Türkiyeyi müttefik 
veya düşman edinmek keyfiyeti 
ndice üurinde kati bir tesir icra 
eder. Büyük harP.te 1914 · 18 har
bi mullakkak ki bir iki sene kısa· 
Jabilirdi . 

Almanyada bu hidi.se karıısanda 
izhar edilen şiddetli reaksiyon dik. 
tatörlüklerde mesul devlet adam· 

}arınıp askeri ilhaklarının mihver 
haricinde doA'tJrdu~u psikolojik te
sirlerin hiç farkında olmadıklarını 

göstermektedir . 

ltalyan ordusunun Arna\lutlu~u 
işgali ve icabında Seliniğe dotru 
ilrrlemesi ih\imali ve on iki ada-
1 arın takviyui sırasında üçüncü 

Raybm Tuna istikametinde tazyi
lana arbrmuı Tüı kler için iki ta
raflı düşünce mevzuu olmuştur . 
Türklerin ltalya)'.a karşı ananevi 
bir emniyetsizlik ' duyduklarını tah· 
mi l etmemek için yeni devir tari· 
hinin cahili olmak lazımdır. Bu em. 
niyetsizlik Faşizm Şarki Akdtniz 
havzasını kontrol etmek arzusunu 
bilipervazane ilin ederken pek ta · 
bii olarak bir reaksiyon şeklinde 
tecelli edecekti . 

Böylece, tatbik ettikleri metod · 
lar itibariyle bir diplomatik birlik 
olan mihver hiç beklenml!dik acı 
meyvalar toplamaktadır . Diktatör· 
lükler için kolay muvaffakıyetler 
zamanı geçmiştir ve gerileme saata 
çalmııtır. 

idare heyeti ve riyaset 
divanı seçildi 

Ticaret ve Sanayi odasının 24 
5· 1939 tarihinde yapılan idare he· 
yeti seçiminde azalığa : Abidin Ra 
mazanoğlu, lbrahim Burdurotlu; Üs 1 
man Altıkulaç, Hasan Atıl, izzet 
Koçak, Salih Eroğlu. Ziya Kurtte· 
peli, Nedim Koncıoğlu, Hakkı Sa· 
lih Bosna, Arif Cem.ıtl Ahıcı, Ga 
ni Girici, Raşit Ener sr:çilmişler 
dir. 

· Bundan sonra yapılan divanı ıi· 
yaset intibahında Reisliğe izzet Ko· 
çak, ikinci reisliğe Hasan Atıl, bi· 
rinci reis vekilliğine Abidin Rama· 
zanotlu, ikinci reis vt>killiğine fbra
him Burduroğlu, Hesabat müfettiş· 

, liğine Arif Cemal Akıncı, muame· 
i :ıat müfettişliğine Salih Eroğlu, 

1 
Kongre azalıtına Osman Altıkulaç· ı 
la Taha Toros intihap olunmuşlar. 

Devlet Demiryolları umum mü
dürlütü Karabük Demir ve Çelik 

fabrikalarının işletmete açılmaları 
sırasında Ankara ve iç Anadolu 
kok kömürü nakliyatında bir müşki· 
latla kaış•lanabiltceğini gözönüne 
ala ra.< Devlet müesseselerinin gele
cek kış için kok ihtiyacım mümkün 

olduğu kadar yakın zamanda naklet· 
tirerek depo ettirmel~rini faydalı 
görmüştür. 

Baş1>akanhk bu hususta alaka· 
lılard bir tamim yaparak devlet 
müesseselerinin kok kömürlerini 
1939 Ağustos sonuna kadar müba
yaa ettirerek depo etmderini bilcir· 1 

miştir. 

Gayri mübadillere verile- , 
cek mallar tcılimatnamesi 

1 

dır, Mübadeleye tabi olmayan aha 
liye veıilecek gayri menkul mallar 

Mühendis ve Mimarlık 
Ruhsat ve Nizamnamesi 

Mimarlık ve Mühendislik ruh 
satnameleri hakkında hazırlanan ni 
zamname icra Vekilleri hey~tince 
karar verilmiştir. 

Nizamname göre ecnebi yük· 
sek mühendis veya yüksek mimar 
mektepleriyle mühendis veya mimar 
mekteplerinin birinden mezun olup 
da cümhuriyet h;,;dutları dahilinde 
mühendislik veya mimarlık sanıtt ve 
salahiyetiyle l'anatlarını yapmak is 
teyen Türk veya ecnebiler ruhsat 
name alacaklar ve bu ruhsatnamtler 
alakalı vekaletlerce verilecektir. 

Ecnebi olup da hudutlarımız da
hilinde yüksek mühendis, yüksek 
mimar, mühendis vaya mimar sanat 
ve salahiyetiyle çalışanlar bila istis· 
na ruhsatname almağa mecbur ol'l· 
caklardır. Bunların hükumet tarafın 
dan mukavele ile memlekete getiril 
miş olmaları kendilerini bu mecbu· 
riyetten kurtaramıyacaktır. 

Yüksek mühendis ve yüksek 
~~- j ŞEHiRDE HAVA hakkmd<tki kanun mucibince istih· 

lngiliz hükümdarları kak sahiplerine verilmesi lazım ge· 
len malların tevzii sureti hakkındaki 

j 1 Şehrimizde dün gök yüzü kapa talim:ıtnamenin altıncı maddesine 
: Kral ve Kr . yi Torento- ıı, hava bafıf rüzlcarlı i:ii en çok ( istitrat ) olarak aşağıdaki fıkranın 

[RADYO! 
, mimarlık ruhsatnamelerin ie 20, mü· 

hendis ve mimar ruhsatnamelerin 
den da 15 lira maktu harç alma. 
caktır. Nizamname dünden itibaren 

BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

PfR,ENBE - 25/5/939 

12.30 Program . 
12.35 Türk müziğ'i - Pi. 

! d b ·ı · • k l d 1 sıcak 24 dereceyi bulmuşdu. 1 . a ır mı yon a· ~ a ı eklenmesi icra Vekilleri Heyetince 1 

: S b"I · • t" • kabul edilmiştir. fo'ıkra şudur : 
T t 

. 24 _ 1 .
1
. por o gesı garaeupar ı;ı 

orrn o •. . a.a. - ngı ız I • • • 1 .. ibraz edecekleri vesikalarda 
Kral ve Kralı~ bl41'&J.a gelmişler tehır edıldı 1 kıymet ve evsaf ve RlÜştemilat ya. 
ve ıehri.n bütün. ~llclerinden 1 zılı olmıyanlara ait gayrimenkuller 
otomobılle geçm.dir. Bu suretle 1 Bu ayın 27 inci Cumarte~i günü 1 için hane , dükkan gibi mebanide 
hükumdarlar şehir içinde 45 kilo akşamı yapılması mukarrer Beden 1 azami yüz altın lirayı arazide beher 

13.00 Memleket saat ayarı. ajans 1 
ve mettoroloji ha b~rleri. 

metre gitmişlerdir. Bir milyonluk bir Terbiyesi Seyhan Bölgesi .Gardcn- dönümü 50 ma.:leni kuruşu tecavüz 
halk kütlesi hükumdarları şiddetle ı partisi havaların geceleri serin geç· 1 etmemek üzere kar.ıine müsteniden 
alkışlamışlardır. . . . 1 mckte olması sebebiyle 3 J Haziran kıymet takdir o'unabilir. 

13.15-14 Müzik (Karııık Progım 
- Pi.) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Halk 

Pi.) 
şarkıları -

19.00 Komışma (Ziraat !:aati) 

Kral ve Kralıçe be!edıye daıre 1 19J9 Cumarte~i günü akşamına tc- Bu karainede, mevcudiyeti sabit 
sine ve oradan da parlementoıa git- hir edilmi~tir. ve mütehakkık gayrimenku1ün bu· 
mişlerdir. Başvekil hrpburn parle 1 Gardenpiirtiyi hazırlayanların bul lunduğu mahal ahalisinden ve ter· 
mentoda krala bir mesaj okumuştur.' teehhürden istifade ederek gerek cihan c:miyet azasından takdiri 

Kral, şerefine verilen ziyafttte dekorasyon gerek eğlenct:li sü. priz kıymet komisyonunda mürıhasıran 
bulunurken kıraliçe Torento'de bu ler proğramlarının daha zenginleş- bu aibi ahvalde aza sıfatiyle bulun-

yürürlüğe girmiştir. 

MAHKEMELERDE 

Bir aya mahkum 

Çul.ur mescit mahallesinden 
Mrhmel oğlu Atananın : eşyasını ~al· 
maktan su.;lu Nacaran mahallesin· 
den Te .. fik oğlu Mehmedin yapılan 
duruşması sonunda bir ay hapsir.e 
karar verilmiştir. 

Mehmedi dövenin 
malı kfımiyeti 

19.15 Tüık müziği (Fasıl heyeti) I 6 

lunan slcoçya ala)ına sancak vermic lirmelerine fırsat bulacakları ga"et durulacak bir zattan istihsal edilecek Akk h il · d Al" ğl 20.00 Memleket $881 ayarı, ajans v J apu ma a esın en ı o u 
ve meteoroloji ha~eıleri. j tir. tabiidir. malumattan ibaretlir · n Mchmedi döğmekten suçlu :ayni ma. 

20.15 Türk müıiti 1- Uşakp~· .~~~=~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~--~~~~ hal~den A~düllitJ otlu Süleyman 
revi 2 - Suphi Ziyanın uşak şarkı: 1 C H p S h ·ı ·· k l b k 1 .. d "" ın ikinci sulh cezada yapılan duruş-r . . . ey an 1 yon uru aş an ıgın an : 
(Dökülmü, nmbak gibi) 3 - Sala· ması sonunda bir ay h~psine karar 

hittin Pınarın Bayati Şarkı.: (Delisin MUUTEAC-M ADA~IA HALKINA yerilmiştir, 
deli gönlüm) 4 - Tanburi Cemil be- M ~ .. ,. 
yin muhety. Şar 1 : (Pür Jerze olur) Bir hırsızlık suçlusu 
5 - Rahmi beyin ,, ,, : (S~raptt hüs· Mayıam 17 inci Ç•rf•mba gUnU intihabı yapılacak Baledlya mecllsl için C. H. Partisince 
nü ansın) 6 _ Halk şarkısı : (Urfalı- nanuıetllklr~ı kaJluE •dllmff oı,11n zevetm lslmlarlnl hevl llsteyl llln ediyorum. 
yım ezelden) 7 _ Osman Nibedın lttulltar.e• Adana ...... ,arllartmln raylarını namzetlerimize vermek suretli• tarihi bUyUk 
Kürdili hicazkar şarkı : (GÖ7pmdF.n Partimize va onun lnklllp ve lnklfaf hareketlerlna balhhk göstereceOlnden emin olarak kan-
getmiyor) 8 -- Kazım Usun ' •• Ş.: dllarlna muvaffeklyet va refah dllarlm. 

(Kani detil) 9 - Raif beyin ,, ,, : 
(Rengi ruhsarına) 10 - Muhayyer 
türkô : (Bu gün ayın on dördü) 

21.00 Konuşm;t 

21.15 Esham, tahvilat, Kambiyo 
nukut ve Zıraat borsası (fiyat) 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (Küçük orkestra -

Şef : Necep Aı~r> 1 - Sorıe -
Köy evinde ışıklar Vals 2 - Cari 
Frick - Ren kı.Y,ılararıda bcu ev~
yim - Melodi l - Trapp - Fuji -
sanın etrafında müzik .sesleri - Fan· 
tezi 4 - Leopold - Yeni dünyanın 
eski şarkıları 5 - Arnold Meiıter -
Bohemya rapsodisi 6 - ]. Strauss 
- Hayat size neşe versin. 

Pi.) 
22.30 Müıik ( Opera ayarları -

23.00 Son ajans tıaberleri ve ya
rınki program. 

23. 15 - 24 Muzik (Cazbınd -
Pi.) 

Kumbara çalanlar 

istasyon büfesi müsteciri Bay 
Neşet, Hüseyin oğlu Mehmet ve Sa 
it oğlu Nwi adındaki iki garsonun, 

içetisinde 30 lira bulanan kumbara 
sını çaldıklannı iddia ederek polise 

Asli aza namzetleri 
J - Coşkun Güven· Matbaacı 
2 - Zi>•a Akverdi. Makine mühendisi 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çifçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çifçi 
5 - Recai Tarımer. Çifçi 
6 - lsmail Hakkı Somer. Diş Dok toru 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı 
8 - Hakkı Salih Bosna. fabrikacı 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü 

10 - Basri Arsoy. Eczacı 
11 - Şevket Çekmegil. Diş Doktoru 
12 - Fazlı Meto. Çifçi 
13 - Hazım Savcı. Çifçi 
14 - Bahri Erkam. Doktor 
15 - Mıcit' Güçlü. Avukat 
16 - Tevfik Kadri Ramıızan oğlu. Çıftçi 
17 - Ali Naim Ôzgener. Doktor 
18 - Rifat Yaveroğlu. Avukat 
19 - Mustafa ÔzJlir. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Ôperatör 
22 - Mahmut Barlas. Mathaacı 
23 - Nihat Oral. Çiftçi 
24 -· Mustafa Rifat Gülek. Eczac:ı ve kimyager 
25 - Mahmut Kıbnoğlu. Çıftçi 
26 - Müvveddet Altıkulaç. 
27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi 
28 - Hulüsi Akdağ. Çiftçi 
29 - ~kip Beriker. A. E. G. Şirketinde Sekreter 
30 - Zıya Kurttepeli. Manifatura Tüccarı 
31 - Kerim Ulusçutürk. Çıftçi 

32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar 
33 - Rasih Ôzgen, Dii Doktoru 

Yedek aza namzetleri 
Gani Girici. Tücar. 
Nezahat Dural. 
Refike Recep Tümerkan. 
Hüsnü Ymtcıı. C. H. P. Ka. L. anıiri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı, 
Hıımdi Onar. Doktor 
HalilNaci Dural. Avukat 
Arif Cemal Akın. Fort ac<:ntası Müdürü 
·Tahir Pamukçu. Çifçi 
Ragıp Sep ci. Çif çi 
Ekrem Baltacı. Doktor 
A i Saraçoğlu. Tüccar 
Abdull:ıh Tuıkucü. Arnkat 
Ekrem Müf .üo~hı. Çiftçi 
Ahmet Rıza Jşçen. Eczacı 
Cabbar Ç .. nkaya. Kasap 
Tevfik genç: Mütaahhit 
Nabi Menemrncioğlu. Çiftçi 
Süleyman Fikri Özerdi!. Tüccar 
Ali bindeb'r. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
Karr.il Tugay. Çıftçi 
Hamza Nacı Eli.inci. Çıftçi 
Hadi Kiper. Or. Operatör 
Muzaffer Budak. Mimar 

Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
Rıza Ôzaşahin. Çiftçi 
Mahmut Ôzergin. fpccar 
Cevdet Çamurdan. Tüccar 
Ali Karabucak. Fabrikatör 

Salih Dıblan, Doktor 
Memduh Çelik, Çiftçi 
Rahmi Nihat Aysen, 1 inci Noler 

Seyhan 1 alisi ı·c C. il. f'. Se}lıwı ll}ünkurul Ua1lı a11ı 

R. ÇEViK 

Borun k1ranlık dt-re köyündt-n 
Abdullah oğlu N ıimin puasını pl
makmaktan .suçlu Borlu itfaiyede 
çalışan Mehmet oğlu Hamdi hakkıll 
da birinbi sulh cezada meşhud suç 1 

lar kanuuuna göre yapılan duruşma 
sı sonunda iki ay h=tpsint, iki ay 
emniyeti umumiye nezaretinde bu· 
lundurulmasına karar verilmistir. 

Türkiye Güleş 
birincilikleri 

- Birinci sahifeden artan -

1 olacatından davet edilen güreşçi
lerin behemehal müsabakalara iş
tirak etmeleri hususu tebliğ olu
r.ur. 

3 - Milli takım kadrosu: Ke
nan Olca, Mustafa Boton, Ahmet 
Işık, Yaşar Doğu, Doğan Erdinç, 
Celal Atik, Ahmet Mersin, Adnan 
Yurdc1er, Mustafa Çakmak, Mehmet 
Çoban, Küçük Hüseyin, Yaşar Er 
kan, Yusuf Arslan, Saim. 

ltalyan Lejiyor erleri 

Roma : 24 ( Radyo ) - ispan
yadan döntcek ftalyan Lejiyoner· 
leri 30 Nayısta Napolide buluna· 

müracaat etmiştir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. ----------!lll!!!m...ı!111"'9' .. C""""ZE""'!S~!F!~!'l!'t ~; !W!W'l:'l:~CLP'i ..,...;""; '!1!!5!4' .... ""!'il!..:- (;=I klırdır t 

Cumhuriyete bir bari 
halinde intikal eden 
tarihi belde bugün 
sahada sür'atle in 

· şaf etmektedir. 

Yakın doğ~nun en eski şe'ıİ: 
rinden birisi olan Mardin, milıcl 
önce yukarı Mezopotamyada a,;1,. 
lan Komuk medeniyetinin en ~ 
ve muhteşem devirlerini tatı:nJl..J 
bu, medeniyetin mühim bir J>1fJ 
sını temsil eylemekte bulunmUfll':: 
923 hicri yılında Yavuz Selimitı j d 
dıran dönüşünde Diyarbakız vr 
Biyıklı Mehmet Paşa tarafından~ ti 
manlı imparatorluğuna ilhaka'-'! d 
sonra artık oğulları zamanındaki 
metini de kaybetmiş ve gitti 
artan bakımsızlık Mardini bir 
bezar haline getirmişti 

FilhakikR Mardinin cümhurİ 
ten evvel taşıdığı manzara sevi~ 
bir taş yığınından hiç de farkl; ~ 
ğildi. Büyük, fakat harap bir kor 
andırırdı. Bu köyün ne caddesi 
dı, ne sokağı. Suyu, ağacı ve 
olmıyan bir köy. Bütün yolları 
lik, sokakları gübre, çarşıları mi 
kaplamıştı. Yol deditimiz iki • 
mm yan yana zor yürüyebildik 
bir gt>çit, sokak adını verdikleri 
elli derece meylinde yalçın inİf 
yokuşlar, çarşı ismiyle andıkla 
da küçüklü, büyüklü matara ve 
yuklardan ibaretti. Her çeşit et 
bir araya toplayan ve meseli 
sapla kunduracının, tuhafiyeci 
zerzevatçının karşı karşıya iş 

düğü hu kırk ambar çarşılar, bu 
tutmadan geçilemez bir koku n 
derlerdi. 

O tarihte Mardinde ne yatı 
cak bir otel vardı, ne de karın 
yurac.Jk bir lokanta, Bir iki ha 
altı hayvanlara, üstü inunlara t 

sis edilmişti. En münasebetsiz 
!erde açılmış ohrn aşçı dükkan 
milyonlarca sinrğin içtima mah 
riydi, 

Kahvehaneler mağaralardan 
farklı şeyler değildi . Tek bir • 
görebilmek için bütün şehri d 
mak lazım geliyordu. Koca ka'S 
gaceleri yalnız 40-50 fenerle 
vir edilirdi. Susuzluk dolayısile 
saba adeta bir pislik deryası b 
almıştı Umumi ve hususi bi 
rın helalanndaki muhteviyat ıs 
zaman patlak vererek sokata, . 
ta c'iddeye sızar ve o civarde 
eden kokunun geçm ~si için ya 
bir yağmur yağması, yahut gü 
pisliği kuı utması beklenirdi. H• 
kıyaft-ti, yeme ve içmesi de • 
iptidailik içerisinde idi, Erı bii. 
memurlar bile şalvar ve tnt•" . 
sokağa çıkar, her ailenin iışe 

en mühim mevk;i l:ulgur tutard" 

Cümhuriyete bu harabi içe 
de intikal eyliyen tarihi belde 
b~ş yıldır sarfolunın gayret 
oldukç1 güzel bir çehre iktis•P 
lem i ştir Fenni mezb:ıha, k• 
çarşısı, hayvan pucm, aile bab 
mahalle parkları, umumi helal•' 
sisi ve elektirik fabrikası tesi• 
miş, iki kilonctro uıunlutund• 
yirmi metre genişlitinde bir 
cadde açılarak puke döşenlllİfr 
cadde üzerinde güzel bir ç!rt• 
çude gelmiş, diğer çarşı ve P' 
!arın islih ve tanzimine ça~ 
her yıl bütçeye konan tahsis• 

1 

zuk kaldırım, lağım, su yolları ! 
tathir ve islah olu .1muş. terll' 
işlerine uilhassa ~hemmiyet ~ 
miş, sut kulesi ve ayar sııtl 
kilmiş, ,sıhhat işleri yo'una k0 

eski kıyafet, yeme, yatma, yrY 
ma ve eğlence yerleri üzr.rinde 
rulmuştur. 

Geçen sene in~aatı son• . 
:Halkevi binasile Mardin el 

muhteşem ve modern bir d' 
ka vuımuıtur. Örnek yapıl•' 
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Komşumun Gülleri KAMUTAYDA 
Vekalet bütçeleri müza

kere ve kabül edildi 

~Milletler cemiyetinin 1 

aczine rağmen... 1 
1 

ri~ 

'°' 1 dt 
köf 

"' .~ 
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iş 
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Yazan : TARIK.; SERFICE 

Bir .Yaz akşamının bana i(. \ - Doğrusu beyefendi, dedim. 
ham ettıği garip bir hisle komşu , Güllerinize bayılıyorum. Bu mem· 
ınuzun taraçasında gördüğüm gül lekette böyle gül olamaz.. Tohu 
saksıları beni hayli meşgul etti. / mu başka yerden olsa gerek. 
Ve hatta tahmin edemezsiniz l:u , Komşumun oldukça ak düşmüş 
garip tecessüs uğrunda çok acı da ' hafif sakallı yüzünde tebtssüm be 
duydum, I lirdi. Memuriyetinin itiyadile anlayı 

Hayatta bazen olmıyacak de- şımdan guı ur duymuş gibi konuş 
ı 

ğersiz şeylerin de büyük vakalar tu : 
Hakkınız var evladım. Bu· 

gülleri ben Rumelinden mübadele 
de getirdim. Oığer cinslerle karış· 
maması için gözüm gihi bakar ve 
aşı yaparak teksir ederim. Bu söz 
den sonra çok] boyalı bir dudak 
hissini veren bir gül kesip uzat· 
tı. 

doğurduğu muhakkak .. Öyle olma· 
saydı ben kısa bir taıihin kahra· 
mam olamazdım. Garip ki; o za· . 
manlar bugünkü kadar realiteye i 
nanmış :değildim. Fazla genç ya
şımın verdiği hisle çok · santiman· 
tal sayılırdım 

Teşekkür ederim, dedim. 
Zahmet buyurdunuz.. Ben gülleri 
o kadar severim ki; hani a}"ıp ol· 
masa her gün bir tane çalardım. Fa 
kat ne garip ki; fatifemi tatbika 
imkan bulmadan her sabah tırasa· 

Fransa ile İngiltere sos
yeteye bağlı kalacak Ankara: 24 (Telefonla) - Bu

günkü kamutay toplantısında bazi 
vekaletler ve velrafetferebağlı umum 
müdürlükler bütçeleri müzakere ve 1 Cenevre: 24 (Radyo) Mi:letler 
kabül edilmiştir. 1 cemiyeti konseyiuin son toplantısın. 

da fngiliz hariciye nazırı beyanatta 

ı fngiltre ·Amerika arasında bul~~arak, milletler cemiyeti vazi 
j yetının ahval ve şeraite rağmen de· 

H 
. h . ğişmeyeceğini ve memleketinin cemi ye 

arp 1 tıyatı te bağlı kaldığını söylemiştir. 

h ı 1 ::;) Lor.1 Halifaksdan sonra söz alan 
azır IK arı Fransız hariciye nazırı Bay Bonne. 

logiliz hükümdarları 
haziranda Amerikavı ., 

ziyaret ediyor 

Nevyork : 24 (Radyo) - Ame 
rika ile lngiltere arasında bir milyon 
balye pamukla 50,000,000 cfolarlık 

kauçuğun mübaJelesi hakkında bir 
anlaşma hasıl olmuşJur. 

Bu anlaşma lngiliz hükümdarla-

bi.itün dünyada gerginli~ tevlit eden 
son ayların hadiselerine temas ede 
rek milletler cemiyetinin bunları ön 
lettıe~e çare bulmektan aciz kaldı 
'ğını: emniyetin milletler cemiyeti 
çerçevesi içimle temin edilemediği 
ne müte~ssif olduğunu bununla be. 
raber Fransanm müşterek mesai 
idealinden ayrılmadığını binaenale h 
milletler cemiyetine hala bağlı b~
lunduğunu söylemiştir. 

Hatipl rin bu beyanatlarından 
sonra bazı raporlar okunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

e 

Hadise şu : Komşumun taraça 
sını evimizin taraçası iyice görür, 
hatta geceleri onları ailece sofrada 
bir ampul altında çok defa güle 
konuşa yemek yediklerini tle görür· 
düm hazan. Hatırlı bir memur ol· 
duğunu sonradan öğrendiğim ev 
sahiplerinin erkeğinin çiçeklere me
rakı, sevgisi pek çoktu. Bu yüzden 
bahçesi olmıyan bu evde geniş ta· 
raçasına nurlu çiçek taşıyan saksı

ları sıralamakla oraya :bir bahçe 
süsü vermiş, onlarla daire saatinden 
sonra akşam üstleri uğraşmayı bel· 
li bir meşgale edinmişti. Bilhassa 
bu sun'i bahçenin gül saksıları beni 

rının lıaziran başında Amerikayı zi 
yareti esnasında ilan eailecektir. gaze 
tef erin yazdı~ın l ğör, bu mübadele 1 

bir harp ihtiyatı içindir. J 

mızın köşesinde taze koparılmış bir 
gül buldum. Bir kedi kovalamamın 

sebebile oraya ko'lduğunu gösteren ' 
gülü her sabah almak benim için 
bir itiyad olmuştu. Bir kaç defa 
beyefendiyi f görüp bu zahmetine 
teşekkür etmek iste~im. Fakat bir 
türlü yüzltşemedik, 

Alınan haberlare göre, bu anlaş lliB~-~lı-d~.:----:-b----
' ma lngiliz siyasi mahafilinde çok iyi e e 1 ye uzu 

karşılanmıştır. Belediye buzunun beher kilo 

su her yer de ve her bayide 2,5 
'kuruşa ve beher kalıbı da 25 ku· 
ruş11 satılmaktadır. Bu fiattan faz. 
la satmık isteyen buz IJayileri hak
kında takibatta l u'unulmak üzere 
en yakın Belediye zabıtasına mü . 
racaat etmelt'riııi sayın halkımızın 
menfaatleri icabından olduğunu bir 
kere dcı ha ilan ederim. 

meşgul ediyordu. 
Harikulade kokulu, iç içe gir

miş ateş gibi yanan kadife vaprak 
ları açılmış gülleri ve genç kız du· 
daklaı ını andıran goncalarile bu 
saksılar hemcinslerinin bir şahese· 
ridi. Güllerdeki bu orijinal koku 

e~ ve rengin sebebini sonradan öğren· 
ol dim. Bir akşam vakti yine bermu· 
al tad komşumun yaşından bekleme· 

diğim hir zindeliğile çiçeklerini, gül. 
lerini temizf er ve sularken göz göze 
geldik konuştum : 

fendi! 
Akşamlar hayır olsun beye 

- Hayır olsun evladım. 
Sonra ... Güneşi göstererek; 

Tesadüf bir gün çok erkeıı kalk 
mıştım. Evdekiler henüz uykuday
dılar. Serin yez sabahında bahçe· 

· mizin yegane ağacında kuşlar se· 
vişerek ötüşü}'orlardı. Şöyle tırasa 

kapısından bakınırken; o zamana 
kadar m· vcudi~·etine pek dikkat et 
mediğim genç bir kızın o her gün 
aldığını gülü malum yere koydu 
ğunu gördüm. Her şeyi anlamış 

tım, 

Pıjamalarla teraseye fırladım. 

O, görünmeden kaçayım derken; 
terliği merdi'fene takılmca durakla. 
dı, Aramızı alçak terase duvarı 

l\lluayenehane,kah
vehane ve lokanta 

Olmağa elverişli bulunan hü 
kumet civarında Memişpaşa camii 
karşısındaki 3 yazıhaneden ibaret 
yer kiralıktır . Görmek istiyenl~r 
Avukat Hüsnü Ôzbey yazıhanesine 
müracaat buyursunlar . 10662 
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Buz müteahhidi 
CUMALI 

10642 

- Çiçekleri ~ulamanıı biraz er-
ken oldu galiba beyefendi, dedim. j 

- Zarar yok evladım, diye söy. 
fendi. Akşam güneşidir.. Dokun 

' ayırıyordu fık söz atmak zahmeti· 
le ürpererek titriyordum. Fakat o 
bend~n de mahçuptu. Komşuluk ha. 
tır ile teklifsiz görünmiye çalışarak ; 

- Demekki, dedim hcrgün gül. 
lerimi buraya bırakan siz.misiniz. te· 
şekkür ederim. bense bey babauıza 

yapdığım bir boş boğ azlığın karşılı
ğıbır. sanıyordum. 

TAN SiNEMASIDNA 1 
Bu Akşam 1 

i, 

maz.. 1 

Komşumla ilk defa konuşuyor- 1 
dum. Sonra lstanbuldan <la yeni gel
miştim. Ömrüm daimcı kur bette ıeç·' 
ti~i. ~çin, bi~ iki aylık mi-;afiri ola· j 
bıldığım evımin bu her sene deği· 
şen komşularını pek tanımaya im· 
kan bulamadım. Komşumun; 

- Teşrifinizi haber aldık gele. 
tnedik gibi mazeretinden sonra; 

o ....____ ____________________ ___ 

efıl lan vali konağı temamlanmış, mem· ı 
ef leket hastahanesinin temt"lleri yülc-
s• selmiş, bir serom dairesi kurulmuş, ı 
e Vilayet jandarma komutanlık, dairesi 
t' ~ekiz jandarma nüınune karakolu 

ınşa edilmiştir. 923 den 937 mali 
:i'ılı sonuna kadar 68 kilometre 

'~ Şos~, 250 kilometre toprak tesvi· 
~ ~:sı yapılmış, lir çoğu yeniden ve 

ır kısmı tamiı en olmak üzere 441 
il ~.!tr~ mecmu açıklı~ında 225 add 

pru ve menfez inşa olunmuş ve 
bu inşaat için 726 bin lira harcan· 
tnıştır. 

o 

_ Şehrin haritası yapılmış, imar 
planı mesai proğramına dahil d'I . d e ı 
b~~ş, okuz yeni mektep inşası için 

utç .Y~ tahsiut konmuş ve nihayet 
Mardının ezw!i v• haydt-ı b" 'h. .. ır ı ta-
tiyacı olan au işi ele alınmıştır. p. 
ıojelerin ihzar ve tasdikini mütea· 
k;p tesis h b1şlanacak ve su Mar· 
dıne cidden yeni bir hay-1t bahşe · 

dt cektir. 

Terligi minimini çıplak ayakları· 
na geymişJi. mahcubum; 

- Müteakip günlerde güllerimi 

K11gın Arabi~tan Çöllerinde intikamın çıldırttığı Ölümün 
Çete baskınlarının titretti~ i insanların korkunç 

maceralarını canlandır an ve 

Jeak Holt ' ın 
Büyük Temsili 

sarstığı, 

Vatansızlar Cehennemi ... '''*"" 1 ! 

Baştan Başa Aşk, Kin. fhtir9s ve ~1.trikulade 
savaşlaı la Jo'u E'llsalsiz Şark Pılıni:ıi gösteriyor. 

Kuvvetle oynanmış ve p.:k heyecanlı Lir şekilde yaratılmı 
Mükemmel Bir Ş~heser ş 

PROGRAMA ILA YETEN: 

Güzel MIKl MAVZ 

- Evet, dedi bey babamla o. 
günkü muhaverenizi duymuşdum da. 
aman yarabbi.. hala dilinde rumeli 
şivesile bu henuz yaşını almış kom· 
şum ne şeker şeydi. iri kipriklerile 
yumulu bal renkli gözlerinde henuz 
dalından kopmamış bir konca gül 
berraklığı vardı. yine bai renkli saç 
!arının çerçiveledigi ince yüzü gül. 
lerden fenk kapmış gibi yer yer kır ı 
mızıydı. taze göksü ve incecik ayak 
bilekferile ürkek bir ceylanı andı- 1 
rıyordu. sordum : 

arayımmı?. ' 1065:i 
O müterddid; ...., _______ ----------------ıııııiôııııi. 
- Hergün bırakmaya çalışırım. 
Hen teretdüt ediyorsunuz. 
O Hayır .. bırakırım. 
Ben. teşekkür ederim. isminiz. 
O· Selma. 
Ben· Ferit. 
Böyle sorğulara yabancı halile 

gözlt:rİni benden kaçu ıyor, önüne 
b~kıyordu. ben gene atılğan göriin· 
dum. 

- Selma hanım! bize hiç gel
miyorsunuz ğaliba? 

. O Annemle bir kaç defa gel· 
dıkl fakat tabii siz evde yoksunuz. 
görenıiyor uz .. dedı. 

Ben · ohalde sızı iÖrmek ımka 

nını bana verin 

Utanarak anlayanı dığıın bir şey 
ler söyledi. ve teraseleı inin kapusun 

dan içeriye kaydı. güllerin scbeb ol 
duğu bu tanışma, uzun bir yazın ta 
rihi içli bir aşkla ·ve deli bir maca· ' 
rayla doldurdu. yazin geçdigini an 
lamadık .. çok genç ) aşının ve saf 
taze sevgisinin hayranı oldum. Sel 
mayı bu çocuk lıdlından çok başka 

sevmeye· çalışdım ve sevdim. ben 
bu genç ve taze se\gilinin hatırı 
için bin türlu sebeblcrle temdid et 
tıgim lstanbul dönuşumu yapamadık 
onlar bty babası bır başka bır yere 

terfıen tayin edilince gittiler. nasıl 
ayrıldığımızı tahmın edersiniz. şimdi 
neredeler bilmiyorum. seneler geçdi 

düşündiigiim şu; giizel Selma çocuk 
yaşının bu ilk rüyasına biraz olsun 
sadık kalarak hatıra gibi beni anı
yormu ? .. benim onu unutmama se· 
beb yok. ~ünki bey babasının gider 
ken, bana hediye cttigi bir saksı gü 
lü gö.ı:üm gibi bakıyor ve hergün 
güllerimi kucakladıkça, hala güzel 
s:ımanın .. ayrılırken inci daneleri gi 
bı yaş dokcn çocuk göziNlni hatır 
lıyorum s verken bal rengı saçl.cı· 
ıını kokluyoıum hissıni taşıy'oıum. 

1 

1 

Makinelerden ordular .... Alevlerden mitralyözler .... Yıldırımlardan 
cehennemler yaratan şaheser 1.... 

Asri 
Bu 

sinemada 
Akaşam 

Bay Çetin, Bay Tekin f_ilmler~ni gölgede bırakan , her gözü korku ile 
açtıran, her yeri kudretıne seır eden muazzam ve çok heyecanlı bir harika 

( Yeraltı Hakimi ) 
30 kısım tekmili birden 

Oynayan Gene Otri 
DiKKAT : _ Fılın uzun olduğundan sinema tam 20,30 da l.rnşlar 

Telefon Asri 250 
10659 

-------------~-------------------------------_.....,__.._.._. 

:-------------------------------------------------------
Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
S · ve en güzel şaheseri olan dünyanın en kudretli 
enenın en son 

rejisöıü Sesi! B Dömillenin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür:Cçe sözlü büyük şaheserin baş r.ot_ler~nd? bütün dünyanın 

ve takdir et tığı bır çıf t 

iLAVE 
Frederik 
OLARAK 

En 

March - Frausika Gaal 

haberleri . 
yenı dünya 

tanıdığı 

· · 1 · • bütün müşterılerimize Mevsimin bu son şaheserinı görme erını 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 212 10617 
__________ ;;;.;.; ___________ , __ _,:.;:;;.,:.;... ________________ __ 

yeni çıRan kanur. ve nizam_ı_a_r ___ I 
Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 

Nizamnamesi 
2 

Kamrt1<L11Le ı\~,: JO()fW 

.. Dünden artan · 

S ·ı d 1 · Fr fıçı veya kazan ve su serpmek için bir kova (yok-
u ı e o u ağzı genış ı · · · · 1 1 ) • 

·ı d 
1 

b t ke "kı"ın donmaması ıçın ıçıne tuz atı ma ı,, , ıca . sa su ı e 0 u eş ene " .. . . 
b d J k

. takılmak üzere munasıb uzunlukta bır hortum. 
ın a ev e ı Çt"şmeye 

B) Mahalle (Sokaklar birli~i) İtfaiye takımı 
Madde 

92 
_ Mahallede (veya sokaklarda) bu işe elverişli olan er-

keklerden şu suretle seçilir. .. • . .. 

K 
. t ·' ki iden ibaret olup başlarında fuevkıın ıtfaıye mu-

uvveh 1 O - ':t ş d ·ı · b" - · h ı 
d .. ı·· .. ,. · l"ğince yardımcı itfaiye en seçı mış ır amır, ma a • 

ur uğunce veya a111r 1 • • h d b' d' 
1 ( ki b. l'"'i) itfaiye takımı arımı olarak azar an tes ıt e ı-
e veya soka ar ır ıı; 

lir. M M h ıı·ı pasif korunma komisyonlarının dırektifi üzerine 
adde 93 - a a .. ·. 

h 1 
• k kların) yangına karşı korunmak mumessılı olara~ 

ma a lenm (veya so a d · d ) ~ f d · 
h 

. ( ı· t kili olmayan yerler e ıan arma .ara ın an seçıle-
azarda polıs po ıs eş k b d 
k 

.. ve aynı zamanda ta ım aşı ır. 
ce şahıs da muavını 

B b hallede (veya sokaklar dahilinde) daimi oturan ve 
u takım aşı ma 

b..ı işe uygun şahıs olmalıdır. .. . . .. .. • _ . . . . 
Madde 

94 
_· Takım başı, mevkıın ıtfaıye mudur veya amırının dırek-

'f' .. h d takım mürrttebatını mahallesinden (veya :;akaklar. 
tı ıne gore azar an ' . d ·ı · · · · · 
d ) b 

. 1 • r olanlardan polıs yar ımı e seçer ve ısımlerını tesbıt 
an u ışe e verış ı 

eder. · .. b' d k 
B 1 h birinin kabiliyetlerıne gore ır yangın esnasın a yapaca ·· 

un aıın er d - . 1. . b . b ·r 
1 

k'"n itfaiye mü ür veya amır ığınce u murette ata ev~ 
!arı vazı c er mev ıı 

velden taksim edi:ir. 
Madde 95 _ Bu müretteb~ttan ~~r hangi birisi ayrılacak olursa ma 

halle (veya sokaklar b'.rliği) mu~essılı tarafından bir Y.~nisi s'çilerek ha
zarda mıntakasının polıs merkezıne ve seferde mevkıın veya bölgenin 
korunma amirliğine haber verilir. 

Bu mümessil mürettebatın mevcut olup olmadığını zaman zaman 
yoklar. 

Ôlenltrin ailesi ve başka suretle ayrılanların kendileri mahalle (veya 
sokaklar birliği) mümessiline keyfiyeti haber vereceklerdir. 

(Sor;ıu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 

CiNSi 

koza 
Piyasa parlata_. __ 
Piyasa temizi • 

Klevland 

Beyaz -Siyah _____ _ 

Yerli •yemlik. 
"'Tobumlu"-k-,.--

Bukday Kıbns 

• Yerli 
-.- -Men tane 

Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuı yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 

Dört yıldız Salih 

üç " • 
Dört yıldız Doiruluk 
üç .. • 
Simit ,, 
Dört )ıldız Cumhuriyet 
üç .. 
Simit .. 

Liverpol T elgraflan 
24 I 5 I 1938 

Kambiyo ve Para 

Prne Sontırn 

iş Baukasmdan alınmıştır. 

Hazır 1-s 60 Lufll 1--R:ayişmark 
Vadeli 1. 07 1 5 Frank (Fransız ) - --

3 35 
Vadeli 11. 1 4 79 Sterlin ( İngiliz ) - --5 93 
Hind hazır 4 38 Dolar ( Amerika ) - --· 126 65 

8 74 Frank ( isvicre) - --
Ne~ork 00 00 

T. iŞ BANKASI' nın 
-

1939 K. Tasarruf 

32,000 LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 
Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26~. ğustos,1 Eylul, 

1 fkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAMiYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

5 .. 1000 • ~.000 • 
8 • 500 " 

4000 .. 
16 .. 350 .. 4.000 " 
60 

" 
100 • 6.000 • 

65 
" 

50 .. 4.750 " 
250 

" 25 
" 

6250 • 
435 32000 

T. 1, Bar.kasına para yatırmakla, yalnız para biriktirnıiı olmaz, ayni 
zamandı talihinizi de dtnemiş olursunuz 10661 

Seyhan Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli Vakfı 

Lira K. 
Mev~ii Cinsi 

250 00 
300 00 
800 00 
800 00 
400 00 
800 00 
900 00 
600 00 
25 00 
700 00 
·,o oo 
50 00 

50 00 
100 ()() 
400 00 
125 00 

Kalaycı zade 

• 
" 

Hilhal 
ı ıytimur 

• • 

Hane 
mataza 
hane . " . 

Boz zade hacı ali 
" " 

Battal ata Çirak arsa 
Aıyab zade çukur mescit hane 
Vaiz otlu kasap bekir ahır 
Tahtala cami nacaran arsa 
Cafer paşa Ağçe mescit hane 
Mehm~t o~lu balil Nacaran arsa 
Ali dede mescidi Ali dede 

" Ti:rbe ıokıtı 
Abdulkerim mescidi kasap bekir • 

• • • • 
Siyıgoş zade Eski hamam hane 
Sıkı zade eski bayram yeri arsa 

Vakıf Belediye 
N. N. 

176 
121 
64 
61 
65 

169 
164 
178 
273 

58 
322 
205 

182 
183 
299 

50 

271 
36 
34 
46 

314 
o 

44'46 
9o 

80 
o 
o 

o 
o 

44 
o 

Yukarıda yazılı 16 parça vakıf rayri menkulün mülkiyeti yeniden 
satlığa çıkarılmıştır. 5 haziran 939 pazartesi ıünü ıaat onds S< yban va 
kıflar idarttsinde ihale olunacaktır. isteklilerin Vakıflar idaresine müracaat 
lan ilin olunur, 25 - 30 10h63 

• BütOn resimleriniz 

böyle olur 

~/ 
/' .1 >hr 

' • ~ p 

"KODAK VERIKR'OM", 28° ile 

• 
8 pozdan daima 8 

Güzel, net ve detaylı resim 

• Muvaffak olacağınızı hiç ümit etmediğiniz bir zaman 
11 VERIKROM 

111 

muvaffakiyetinizi temin eder 

Renklerle zengin mevzuları / l ., .. 
"VERIKROM" aynen çeker ~ .J ·· "" 

"'l"'-. ı ~ 

Gölgelerdeki bütün detayları~ A·-. · ~ .\: 
"VERtKROM" aynen ahr . "'· ~ )$('?! ~ ... 

,..ıf." 
Kapalı, bulutlu, yağmu·rıu, karlı havalarda 

"VERIKROM" la muvaffak olursunuz tr;•,;; 

Poz müddetinde aldanmışsanız ' ,,. , ":~ / • 
11 VERİKROM" hatanızı düzeltir ' ·J "'· ,/ 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar 
"VERiKROM" a emniyet edebilirsiniz 

... 

Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 

DAHA UCUZA GELiR 

Bütün K O O AK satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ed!niz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, istanbul 

8 poz da güzel 

• 

Belediye intihap Encü~eni Riya 
setinden: 

• 
Muayyen zaman içerisinde müntehiplerin yarısından fazlasının reyleri 

ni kullanmadıkları görü !düğünden evvelce 17-Mayıs çarşamba günü Si' 

at on sekizde nihayet bulacağı ilan edilen Belediye intihabının belediye 
kannnunun 41 inci maddesi muci~ince bir hafta müddetle temdidine k•· 
rar verilmiştir. 

Bu müddet 27-Mayıs Cumartesi günü saat on sekizde nihayet bula 
caktır. Keimi tatil gü ııleri olan l 9,20 ve 21 mayıs günleri intihap ~yapıl· 
mayacaktır. Evvelce ilan edilmiş olduğu gibi rey atma saatlan sabahıO 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 

6- 8 10633 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geç 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo ak tü vitesi bütiin dünya K :"placala ındart 
Yüksek zengin bi~ tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , tiöbrek , Mesane taşı• 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak içifl 

Birkaç gününuzu burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucu:duğuna hayran kalacaksın 

Tarifeye 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 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksın•• 

Tesviyeci ve Tornacı i Çiftehan Kaplıcasını bugünk 
alınacaktır ·I haliyle bi~063~ere g~rünüzü 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kmkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor 
nacı alınacaktır. lstrklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gurup 
Müdürlüğü ile Ankara, İzmir ve Z0 ytinburnu Silah Fabrikalarımız Mü
dürlüklerinden birine müracaatları.1059 l 7, 10, 12, \5, 17,22,25,26,29,31 

r -, ı Mersin C. M. Umumili· 

Kadın Hizmetçi 1 ğinden: 
1 - Mt'rsiu ceza evindeki mah 

aranıyor küm ve mevkufların 1 haziran 939 

1 

Eczahanemizde temizlik :ş · 
!eriyle meşgul olacak bir kadı · 
na ihtiyacımız vardır. Çalışm~k 
istiyenlet Eczahanemizı- müra 
caat etsinler. 

1 - 3 

YENi ECZANE 

10660 

1 YENi M0STE'CIR .fDARESINDE 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemmel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni müsteciri 

tarihind~n 31 Mayıs 940 taı ihin~ 
ı kadar bir senelik iht:yacı olan 90000 
doksın bin kilo ekmeğin 1 Ma 
yıs 939 dan itibaren bir ay müddet 
le kapalı zarf usuliyle Münakasaya 
konulmuştur. 

2 - istekliler 8550 lira muvak 
kat teminat makbuzlariyle ihale gü 
nü olan 1 huiran 939 perşembe gü· 
nü sa ıt 14 de C. M. Umumiliği ma. 
kamında toplanacak olan komisyona 
tevdi etmeleri. 

3 - Teklıf mektupları ihale 
günü sa ıı t o ı d5rde kadar taahhütlü 
post.. il~ veya bizzat kapala zarf de· 
rununda komisyona tevdi edilmiş 

bulunacak ve muayyen saate kadar 
her ne suretle o1ursa olsun komis
yona verilmiş mektuplar kabul olun 
mayacaktır. 

4 - Şartnameye muvafık o!mı 
yan veya içinde, Şartname dışında 

şartları ihtiva eden t "klıfler~ itibar 
edilmez. 

5 - Verilecek ekmek hirinci 

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, . _.k 
Her aile yuvasının muht2ç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çıV--

ve daha bir çok yrni işleri öğrr-nmr-k i:Jter misiniz? <tJf 
Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan ·ol 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocagı mahalle•• ıJ 
37 numarala hanede açılacak meccani kursa makinamz olsun vey• dl 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi b~ r~ 
karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bıld• 
ğimiz adrese teşrif il..: kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. . eti 

Naumann Makinalan Sataş Türk Limited Şırk) 
Adar.a Acentahğı Saathane karşı!I No. ( 1 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 45 

olarak pişirilecektir. 
6 - Ekmek ceza evi müdürlü· 

ğünün göstereceği lüzum üzerine 
yevmiye 200 ile 300 adet arasında 
her gün nihayet saat 14 de ceza 
evine teslim edilmiş bulunaclktır. 

7 - Eksiltmeden :mütevellit bil· 

• 011 
8 - Şartnameyi bedcfsıı f,I 

almak ve görmek ve daha A 
iuh~t almak istiyenlerin tatil ;{· 
!eri müstesna olmak üzere h0)ı' 
C. M. umumiliğine müracaat et 
iları olunur. 105~ 3- 7- 12-18- 25 ~ 

umum rusum, teklif, damga resmi, .. 
ve ilan iicretlerile indelhace ekmek Umumi nrşriyat müdiird 

2 
Hilmi Kuşçu ı 

nevi undan yapılacak \ e her ekmek ferin veya un tahlili için ve bilcüm
Tam ( 960 ) dokuz yüz altmış grarıı le rn._sraf müteahhide ctit olacaktır. 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matba"' 


