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• Saydam kabinesi ittifakla itimat reyı aldı 

Başvekilimiz 
mühim bir 

dün Mecliste çok 
söylediler 

1 ORTA AVRUPADAKf GENiŞ iŞGAL SiYASETi 1 

nutuk 

DAHiLDE SiY ASETiMiZ 
İtalyanın işgal hareketi Arnavutlu

ğa münhasır kalacakmış! .. 

Londra ve Parisle hummah bir 
siyasi faaliyet devam ediyor 

VE · 
HARİÇTE 

Karışık olan dünya 
ve teyekkuzla 

vaziyetini hassasiyet 
takibetmekdeyiz 

Işkodra ve Berat Şehirleri de alındı 

BİR HABERE GÖRE 

Ankara : 10 ( Telefonla )- Bil· 
yük Millet Meclisi altıncı devre ikin· 
ci içtimaını bugün yapmıştır • 

Arnavutluğun 

Romadan ve 
işgali tamamlanır tamamlanmaz Yugoslav hükumeti 
Berlinden ayni zamanda birer ültimatom alacak 

Ruznamedeki dahili işler müza
kere edildikten sonra Başv!kilimiz 
Doktor Refik Saydam kürsüde yer 
alarak mühim bir nutuk soylcınişler
d:r. Başvekilimizin bu nutku Meclisin 
sık sık şiddetli ve sürekli alkışlariyle 
karşılanmıştır • 

Başvekilimiz nutuklarında dahili 
ve harici siyasetimizi mevzuu bah
setmişlerdir. Sayın Başvekil , nutuk
larında , memlekette tam bir hayat 
sükunetinin hüküm siırmekte oldu· 

Londra : 10 (Radyo) _ Royte
rin heber aldığına göre, İtalyan kıta
atı !iran~an sonra lşkodrayı da işgal 
etmışlcrdır. Kral Zoğo Yunanistana 
geçmiş ve Kraliçe ile birlikle Fıloran
saya varmıştır. Kralın Selanigc gidc
\:eği söylenmektedir. 

Pariste çıkan Ôvr gazetesi Roma. 
da dolaşan bazı haberlere atfen şun
ları yazmaktadır. 

"Arnavutluğun işgali tamamlanır 
tamamlanmaz Belgı ad hükumeti Ro-

madan ve Berlinden ayni zamanda 
birer ültimatom alacaktır. Yugoslav· 
~ a tıpkı Macaristan gibi hiç dcği!s.c 
Almanya ve ltalyaya inkiyad ettırı· 
rilccektir. Yunanistan da ciddi suret
te istihdaf edilmektedir.,, 

Sunday Dıspatch gazetesinin bil· 
dirdiğine göre, İngiliz Hariciye nazı· 
rı, intellicens servisin Almanya ve 
Hollandadaki ajanlarının gönderdiğı 
malumata istinad ederek ltalyan ce· 
bir hareketinin bir gösteriş ve aldat-

1 tunu tebarüz ettirdıkten sonra ha
rici siyasete temas ederek ve dahilde' ------ - - -------------

Saydam diyor ki 
"En yUk••k h•ml••t ve aarallmaz vatan aevglsl kay· 
nalı olan bUyUk TUrk Orduauna dayanarak her tehll
keyl ve tecavUzU bertaraf edec•llmlz kanaatinde ol· 
dulumuzu aöylemekl• iftihar duyarım.,, 

:ce;~şri~~~.~:~k:y~.;~:t~~~i~i: ~:~::· ANKARA RAD y OSUNUN 
çok karışık olan dünya vaziyetini \ • s L A 
büyük bir hassasiyet ve teyekkuzla 1 H 1 
takibetmekte olduğumuzu ve her MESELESi 
türlü tedbirleri ittihaz ettiğimizi be
yan etmişlerdir. 

Başvekilimiıin nutkunun her cüm·. 
lesi hararetle, şiddetle alkışlanmıştır. 

Ba3vekilimiı nutkunun !'onunda 
Meclisten itimat reyi talebinde bu· 
lunmuşlar ve neticede 389 mevcudun 
tam bir ittifakıyle Doktor Refik Say. 
dam kabinesine Meclis tarafından 

itimat beyan edilmiştir. 

Yeni bir Tulümevç aranıyor 

Halk tipi radyoları işi
t~ de ıneşgul olunuyo,r 

Ankara: 10 - Ankara radyosu-

B ekı·ıı·mı·zın nutku nun her bakımdan islahı için posta ,-·--- 8 Ş V ---, :!~~;.ti bir tebeddül gösterememek- dtelgraf idaresi tetkiklerde bulumakta-
ır. Se-sin her tarafta net olarak din· 

Müzakereler nihayet bulmak üze· 
redir anlaşma neticesinde yeni ~ir dal· 
ga elde edildiği takdirde dunyanın 
her tarafında sesimizi Pürüzsüz olarak 

Aziz Arkadaşlarım. 
Büyük Millet mccl"sinin intihabı· 

nın yenilenmesi dolayısile kabine~in 
istifasını Reisicümhuıumuza takdım 
ettim. kabul ve yeni kabinenin teşki· 
lini tekrar bana tevdi buyurdular 
bugün yeni kabineyi yüksek huzu.ru
nuza getiriyorum bu kabine de şım· 
diye kaddr olduğu gibi mensup ol-
duğumuz Cümhuriyet Halk Partisinin 
programını tahakkuk ettirmek için 
ç1lışacakdır. Kabinenin iş bölümü 
noktasından eskisir.e nazaran farkı 
Nafıa ve iktisat vekaletlerinin ikişer 
vekalete ayrılmış olmasıdır. Seneler 
geçtikçe vazifeleri artan bu iki ve. 
kaletin gördükleri amme hizmetlerine 
nazaran bir tak ime tabi tutulması 
i~tiyacı his olunuyordu bu suretle 
Şimdiye kadar inşa nakliyat ve mu· 
habere işlerini gören Nafıa vekaleti 
Yalnız in!:antla meşgul bir vekalet 
halirıe t". ·ı · - k ı n uha ge ırı nıış ınuna a c ve · '· 
bereye ait olan hizmetlerle İktisat 
v.ckalctine bağlı deniz naklıyal işle. 
rı alınarctk münakale ve muhabere 
vek ·ı · T a etı ıhdas olunmuştur. Kcıa 
. •carct ve Sanavi i~leri gör~n lkti-

Sdt Vek "I . d i 1 . a etı yalnız sanayi ve maa ın 
ş crılc meşgul olmak üzere bırakıl· 
rnış iç . 
to 

1 
ve dış ticarete ait vazıfeleı-

dıi ~narak Sicaret vekaleti teşkil e
v krnışdır · Bu vet hile ~ ücuda gelen 

e aleti 1 . . d er c ıdare ve teknık bakımın· 
arı i1.ıl . . 

b' ., crın yürümesinin daha kolay 
ır lıal 

de d e konulduğunu ve Vekillerin 
kont aha yakından işlerini takip ve 
ruz. ' 01 edebileceklerini ümid ediyo· 

Vekaletleıin iş proğramında bir 

değişiklik yoktur. kabinenin proğra· 
mında olduğu gibi vekaletlerin iş 

protramlarında da Cumhuriyet halk 
partisinin proğramı esıtslır. 

Cumhuriyet devrinin en muvaffak 
prensiperinden biri olan denk butce 
esasına dayanarak hazırlanan 939-
940 mali sene bütçesi huzurunuza tak· 
dim edilmiş bulunmaktadır. mü2ake
resi esnasında gerek şahsan gerek 
kendilerile çalışmakla iftihar duyduğm 
vekil arkadaşlarımın size vereceğimiz 
iıahat bunu gösterecek tir· kanaatm· 
dayıın yalnız dahili harici vaziyetler
den bahsedeceğim. d ~hildc devamlı 

bir huzur ve sükun bulunduğunu ve 
Türk vatandaşıntn samimi beraberlik 
ve giiven havası içinde yaşadığını 

emniyetle soylüyebilirim Cumhuriyet 
hükumeti bu havanın bulanmasına 
!üık vatandaşının endişesiz çalışma· 
ve kazanmasına huzur içinde fazile-
tin bir aile hayatı geçirmesine ve 
istikbalinden emin olmasına bütün 
kuvvet ve ğayrctile çalışmakta devam 
edecek lir. aıiz aı kadaşların dünya va
ziyetinin baş dondürücü bir suretle 
her an dcği~iklikler gösteren in~işah 
haricı &ıyasetinıizin her zaman~ınden 
. ade müteyakkız olmasını ıcabet· 

ı_ı~ r milleterin birbirinin kaı şısına 
ıırıyo . . . . . 

krn bir kaç gün gıbıkısa zaman ıçı~.da 

d
. d 1 tlerin ortadan kalkmasına mun-
ı eve d" b h 

1 n bu günkü unya u ranı cer o.a . . .. 
sulha olan k uv vetıl meı butıyehnt her 

·ıan ve isbat etmiş bulunan 
zeman ı . . b' t'l . et hükfımelı nı ta ıa ı e ya-
Cumaurıy . -

d ıak adar etmektedır fakat bu-
kın an a 

.. b de""işmeler bu suratlı ve esas· 
tun u ıı> .. • • h · · 
1ı inkişaflaryanında Turkıyenın arıcı 

Dostluklarına, ittifaklarına velha· lenebilmesi için lngiltereye sipariş ed'ı-
sıl sözüne ve imzasına sadık olan ı k . en .' istal denilen alet şehrimize o-e-
Türk iye, sulhu sevmek, sulha hizmet ) k 6 

, ece tır. Montröde toplanmış olan 
etmek yolnndaki azminde ayni iman beynelmilel radyo konferansına işt'ırak 
ile, ayni itina ile berdevam bulun- 1 d 

1 e en mütahassıs heyetimiz Paris rad-
mak tadır. Bu kargaşalıklar önünde T yosunun ul - Mevcine karışan ve 
cümhuriyet hükümelinin büyük küçük b ı 

1 
u suret e. is.lık sesleri duyulan radyo-

bütün devletler:e ayni samimiyet ve 
dürüsti altında dostaııe münaseb~tle- l ~':::kr::ıır. bır tulmevç temini için ça-

dinletmek mümkün olacaktır. . 
Diğer taraftan posla telgraf ıda· 

resi ecnebi firmalara tekliflerde bul~n
muştur. Halk radyoları. sennayesıne 

. d'I ek yalnız olarak halka tevzı e ı ec • 
elektrikli yerlerde değil, pille ç~lış· 

. k 1· en hucra mak suretıle memle e ın 
k- 1 • d . 'f d . . mu"mkün kılaoşe erın e ıstı a esını 

r.aktır. rini idame etmekte bulunduğunu ve 
bundan sonra da idameye çalışaca- I 
ğını size söyliyebilirim. Sulha hil. meli 
hükfımet.in}z hu dürüst siyasette bu- 1 
luyor. Fıkır ve menfaatlerin bu kadar 
şiddetle çarpıştığı zamanımızda Tür
kiye için ne bir fikir cereyanı, ne de 
her hangi b:r mcnf aat hırsı sulhJ yo. 
hından inhirafta amil olmamaktadır 

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

ve olmiyacaktır. 
Milletimizin hayat ve refahını 

tehlikeye ettabilccck hareketler hükü· 
ınetiııizden sadir olnı iyacck tı r. Elve
rir ki iyi niyetlerimiz ve bütün dev
Jct:erc karşı beslediğimiz samimi ve 
dostane bitaraflı!. doğrudan doğruya 
veya bilvasıta ihlal edilmek teşebbü, 
süne maı uı k.ılınasııı. Çok tehlikeli, 
buhranlı ve sık tebeddül eden enler· 
nasyonal vaziyet içinde harici ~iya
setinıizin bu ana hatlarını tcbaruz et
tirıncldc ıktıfa ediyorum. 

Yeni vaziyetleri umumi sulh men. 1 

faali ve fürk ali menfaati bakımın · 
dan daimi bir teyakkuz ve telkika 
tabi tutacağız. Ve büyük meclisin 
mürakabe ve karar hakkını daima 
zamanında ve tam olarak kullanması 

için lizımgelen ıh:imamı dikkatle 
tatbik edecetiz. 

Türk vatan ve milletinin, Türkiye 
- Gerisi ikinci sahifede -

ESERLERİj 

Anavarza kaleafnden bir görUnU• 
( l azısı içerıdc ) ---

ma hareketi olduğunu ve diktatör· 
lükleri hakiki maksatlarının Holanda· 
ya bir taarruz olduğunu bugün arka· 
daşlarına bildirecek tir. 

Londra : 10 (Radyo) - Roytcr 
veriyor: ltalyanlar Berat şehrini de 
işgal etmişlerdir. Arnavut Kralı he· 
yctile beraber Selaniğe varmıştır. 

Kont Ciyano Tirandan Romaya 
dönmüştür. Ciyano, Musolini ile üç 
saat süren uzun bir görüşme yap· 
mıştı. 

Lord Halifaks, ftalyanların Ar· 

navutluktaki hareketi mevzuunda, 1-
talyan ma slahatgüzarıle uzun boylu 
bir görüşme yaptı. Bu görüş'?~de 
ftalyan maslahatgüzarı ltalyan ışgal 
hareketinin Arnavutluğa münhasır ka· 
lacatina dair teminat vermiştir. Bu 
teminat Lord Ha lif aks tarafından ~e
net olarak kabul edilmektedir. 

Paris 10 (Radyo) - Dün paska· 
liye olmakla beraber Hariciye Nazı· 
rı Bay Bone Paristen hiç bir tarafa 
ayrılmamıştır. f ngiltere ile daimi le· 
mas halinde bulunmuştur. 

Londra : 10 (Radyo) - Avam 
kamarası bugün toplanacak ve Arna· 
vutluk meselesini konuşacaktır. 

Bulgaristan 

Buyıl lzn1İr fuarına 
iştirak edecektir 

lzmir: 1 O- Bulğaristan hükumeti 
lzmir fuarına iştirak arznsunu gös
termiş, Sof ya elçimiz vastasile fuara 

iştirak şartlarını fuar komitesi rcisli

hinden sormutur. 

sergi sarayı binasının inşası devam 

etmektedir. kordonda şehir oteli 

açmak hava ğaz inosunun inşaa
tında ilerilemektedir. ğazinonun ten-

virat planı da Hollandalı mütahassıs 

tarafırıdan yapılar;.k gösterilecek· 

tir. 

son dakika 

Ankara : 10 ( Gece ~ arı~111dnn 

ı.oııra - l lnri ci.' ~ \' c kiliıııiz ~tıkru 

~nrnçoğlu Ankara.' a , Romen l lari· 
1 ciyc N:.lZırı Gafrnko dn Bukrasc 

dönmU !erdir . iki Nnzırın Teması 

neticesi Balkan nntruıtı e as ve he· 

defleri 'dnhilinde hım bir görU~ ve 
fikir birli ~ini tc' idetmis bulunu\'or. 

b • -
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Çukurovanın Yaşı 

\'ı_. .............................................. _ .......................................... , I _:P_o_li_ti_k~IJ_a_h_is_ler 

Ş ~lhı Ü lr lhı @\ (b> ~ lr O ~ lr Ü Alman garantis 
, __________ ..................... ______________________ • ne kadar 

At Koşuları Ulus okulları mezunlarına 
törenle verildi 

devam eder? 

Bi 

Anavarza kalesl: 

Kitaplarda tam Kilikyanın şark 
noktasına (*) isabet eden Anavar· 
za kalasını anlatmadan evvel Çu· 
kurovanın yaşını tetkik edeceğimiz 
yerlerin küçük bir planını gözden 
geçirirsek mevzuumuzda daha bile 
bile yürümüş olacağız. 

Anavarzadan Kozan, Feke, Şar, 
kal'elerini yazdıktan sonra Hanye
rindeki Eti anıdını ve omdan Yağ
basan mıntakasile tekrar ovaya dü 
şerek Dumlu, Yılan kal'elerini ince· 
leyrrek Misiste biraz durarak ye· 
niden şarka Toprakkale, fsos, Payas 
Karanlık kapı, Ayas ve Karataş 
sahillerinde icabeden araştırmaları 
yaptıktan sonra Yüregili taraya, 
taraya Adanaya gelerek Adana 
hakkındaki bilgilerimizi sunarken 
Çukurovanın garbına ait planları
mızı da kaydedecegiz. 

Anavarza kalesi Ceyhanın 38 
kilometıe şarkı şimalisinde ovanın 

ortasında bir ada gibi yığılmış vol 
kanik kayaların üzerinde kurulmuş 
müthiş bir tscrdir. 

Kale garbi cenubiden şimale 

doğı u uzamış kayahğın iki~ bölge· 
sinde kurulmuş iki kale olup ara· 
lan .surlarla birbirine bağlanmıştır. 

Bu kayalığa yolu bilinmedikçe hiç 
bir taraftan tırmanma ihtimali yok
tur, Kalenin şimalinde ova üstünde 
cenubu kayalığa gelmek şartile et 
rafı büyük sur dıvarlarile çevril· 
miş Lir de şehir görülür. Bu şehrin 
garbinde kaleye çıkmağa mahsus 
olan yol yontulmuş yekpare kaya 
larm bir merdiveninden ibarettir. 
Merdivenden yukarıya çıkılınca ka
le bütün heybetile canlanır ve Çu. 
kurova namütenahilikler ve St:raplar 
arasında güzel bir deniz manzarası 
alır. Kal'enin mimar tarzına Şarel 

Teksiye llhani damgasını komuş· 
tur. 

Bu kal'enin yapılışı ve ustaları· 
nı.ı her halde Oı ta Asyadan göçen 
kafıleler arasında bulmak mümkün· 
dür. Kal'e ve dibindeki şehir umu · 
mi bakımla isi.imi bir eserdir. Yal 
nız kal'enin -şımalindeki ikinci kal'a 
sur dahilleri az çok eskifik ve mi
laddan önc"ki yapılmış çeşnilerini 
v~rirse de israr içın buna ait vesi 
kalarımız yoktur. Yalnız bildiğimiz 

ve inandığımız bir şey vardır oda 
su kenarlaıında yükselen bu gibi 
kayalıklar tarihten evvelki günlerde; 
hassa Eti devirlerinde boş kalacak 
yerlerden değildir. Bunu teyid ede 
bilmek İçin üzerinde senelerce araş 
tırmalar yapmak Pizımdır. Mamafi 
küçük bıtzı emareler, mağaralar ve 
taş kovuklar gibi inşaat bu fikir 
!erimizi az çok kuvvetlendirmekte· 
dir. 

Avrupa dillerinde Anavarzaya 
(Anazarb) dcn!r, lstanbulda Alman 
arke oloji em.titüsünün (Türkiş post) 
gazesinde çıkan bir makalesi Ana-
varza kalesinin adını (Arzana) ya ya 
kın görmüş ve burasının Etilerin 
meşhur bir merkezi olduğunu tah. 
min etmiştir, fakat dtmin dediğim 
gibi bunun üzerinde çok ısrar zama 
nı gelmemistir. 

KÔYLÖSTRENÇ: Anadolu tarihi 
coğrafyası tetkiklerinde bu şehre 
(Anazarbes) demiştir. Araplar ara 
sında (Aynizerba'):kal'esı adını alan 
bu kal'eyı yine araplar hiçri (187)ta
rihinde Harunurreşit tarafından ye· 
niden inşa ve takviye edildiğini söy. 
!erler. 

(Astahra burasını içinde hurma 
ağacı yetişen münbit bir ovadadır. 

demiş ve miladın onuncu yılında ma · 

[.] Bak Küçük Asya tercümesi 
Cilt 1 Sa. 57 Fasıl 12 

1 

t Yazan 

1 R. YALGIN Koşular hararetli oldu 

Pazar günü şehir Hipodıumun· 
da yapılan at koşuları çok hararet· 
li olmuştur. Hav1nın güzel olması 

ehipodruma çok kalabalık toplamış 
tır. 

diplomaları 

Pazar günü gençliğin 
yaptığı büyük merasim 

B ratislava' da bir haf tadanbt l 
faaliyette bulunan muhte , 
komisyonun karariyle bug' L 

yeni Macar- Slovak hududu tesP 
edilecektir. mur bulunmuş olduğunu söylemiştir. 

Bu asırlerin ortalarında Hcmdan 
prenslerinden (Seyfüdevle) bu kalaya 
çü nıilyon dirhem altın ( 12 bin in· 
giliz lirası) sarfetmiş olduğu yazılır. Birinci kofu 

Bu koşu vilayetimiz mıntıkası 
dahilinde doğmuş ve yetişmiş üç Ebedi şefimizin anıtına çelenkler kondu 

Bu muhtelit komisyonda tar• 
!ardan biri olan Slovak murabh• 
!arı söz sahibi değildirler. Olsa o 

ıı 

sa, 15 gün evvel Alman yanın ' 

Salip orduları taarruzunda Ana 
varzanın bir defa daha harap oldu
ğu muhtelif eserlerde yazılıdır. Ebül 
fedai bdnasını tanır adına (Zerba.) 
demekle beraber hicretin Hkizinci 
senesinde bu memlekete (Nüvarisa) 
deııildiğini de zikreder, fbni şeddat 
(tarfhi Halep) kitabında en sonra bu 
kalanın Ermeniler elinde kalmış ol· 
duğu kaydedilmiştir. 

yaşında, haliskan arap erkek ve 
dişi taylara aitti. ikramiyesi 320 li· 

Pazar gUnU saat 9 da halk evi, hars komitesi ve Fabrikalar 
ulus okullarına törenle dıploma verilmesi için evvela Asri si
nemada toplanılmış, orada bir fllm gösterildikten sönra ta 
lebeler. 

sene müddetle kendilerine verf1li 
olduğu garantinin hükümsütlüğüt 
şahit olmak için orada hazır bulııf 
maktadırlar. ka 

ra ve mesafesi 1200 metre olan 
bu koşuya yalnız Hamit Sııkıntıoğ. 
lunun gazel adındaki tayı iştirak et· 

davetıllerla ve kalabalık bir 
halk kUtlesl, önUnda halk evi 
bandosu oldulju balda AtaTUrk 
parkma gidilmiş ve törene l&· 
tlkl31 marşı ile başlanmıştır. 

A 

Şair Abdulhak HAmidin 

Slovakyanın topraklarından b cid 
kısmı ken :!isinden a)'rılarak Mac• 
tahukümü altına geçen Karpatl• yoı 
altı UkranyC\sına ilhak edilcc~ktir kız. 

miş ve 1 ,23 saniyede birinci gele
rek hissesine düşen 245 lirayı ka· 
zanmıştır. 

3 üncü ölüm yılı 

Bu yeni ilhak ancak yarısı R~ 
ten olan 50.000 e yakın nüfusu Si 
vakyadan ayırmaktadır. Demek l 
milliyet hukuku Almanya tarafındı Kal'anın surları arasında çokça 

Ermeni eser !eri görülmektedir. ez 
cümle hala temamen yıkılmamış ü
zeri Ermeni kitabeli,bu meyanda bir 
de kilise vardır. 

Kal'anın üstünde muazzam sah· 
rınçlar, zindanlar, zahire depoları 
ile mühimmat saklamaya mahsus hü 
yük va mahfuz deppoy harabeleri 
bu gun bile teşhis edilecek vaziyet· 
tedir. Kal'anın dibinde-ki surla çev· 
rilmiş şehir temamen lslamidir. ka 
pılarında yazılı kitabeler Abbasi dev 
rinin azametine ve istila kuvvetine 
çok güzel misallar teşkil etmektedir 

ikinci KOfU 

Dört ve daha yukarı yaşta halis· 
kan arap at ve kısraklara ait olan 
bu koşunun mrsafesi 2400 metre 

bunu müteakip Ata Türk anılma 

çelenkler konmuşdır. müteakiben beş 
kanunsani ilk okulu baş ö~retmeni 
bayan Mürşide Akyol tarafından bir 
söylev verilmiştir. bundan sonra ta· 
le beler tarafından gözel şiirler okun 
muşdur. 

Büyük şaır Abdulbak Hamidin 
ölümünün 3 üncü yıldönümü mü. 
nasebetiyle 14 Nisanda lstanbul 
Üniversitesitesinde merasim yapı· 
lacaktır. O gün hemen yurdun her 
köşesinde büyük şaır anılacaktır. 

l>ir kerre daha ayaklar altına alı~ 
mıştır. Filhakika Almanya, Viyall' ti 
hakemliği esnasında yaptığı git K 
Macaristanın arzularını reddedere 

olup ikramiyesi 255 lira idi. Onbir 
hayvanın iştirak ettiği bu koşuda bi· 
rinciliği Abdullah Ôzkoruklunun 

onu infiale sevketmek istememiştir 
Daha dün Macaristarıın bir ker 

Çeı...lerden ayrılınca, kendilıklerindt 
ona iltihak t>decekleri ümidiyl 
muhtariyetçi temayüllerini teşvi 
ettikleri Slovaklar bugün, Macarl• 

Fırat adındaki kırAtı 2,55 saniyede 
almış ve 180 lira kazanmıştır. Hü 
seyitı !şıkın keskini ikinci ve Yusuf 
rast geldinin delisi üçüncü gelmişler 
dir. 

OçUncU Ko,u 
1 

şiirlerden sonra ulus okullarını bi 
tirenlere ayrı ayrı diplAmaları tevdi 
edilmiş ve birincilere hediyeler ve· 
rilmiştir. 

Töıene Cumhuriyez onucu yıl 
marşı ile nihayet verilmıştir. 

RADYO 
• BugUnkU program • 

rın kendilerine karşı gösterdikler rn~ 
husumette bir milli birlik prensi~ ıc 
bulmaktadırlar. Hlinka muhafızlıı1 

reisi B. Mach: Ancak milli birlil 
Dört yaşındaki haliskan arap at 

ve kısraklaı ına mahsus olan üçüncü Ne kadar et yedik? Tiirkire Radyo difüzi) on pQstaları güvenilebilir, demişti. Çünkü "sd Anavarza kal'a~ının üstüne kadar 
çıkabilecek surette dağlardan gelen 
uzun bir de su yolu vardır ki bu 
yol vaktile muhtelif su terazisi bina 
farına da malik oıduğu etrafındoki 
yıkıntalard görülr. 

koşunun mesafesi 3500 metre olup 

ikramiyesi 4-i5 lira idi. bu koşuya 
on hayvan kaydedilmiş ve bunlar· 

Şehirde bir ay içinde ne kadar 
et yeniyor ? 

Türkiye Rad,·osu - Ankara Radyosu hadiseler müthiş, fakat başkaların• 
sözlerine güvenmenin bir hata ol 
duğunu bize göstermek itibariyle k 

Salı 11 - 4 

12.30 Program 

939 

12,35 Türk müziği - Pi. faydalı olmuşlur. Ü 

Başvekilimizin 
nutku 

dan Hüseyin Atlının uçar adındaki 
kır atı 4, 16 dakikada birinci gelmek 

suretile 345 lira kazanmıştır. Hüse 
yin Atlının Canı ikinci ve Selahid 

Mezbehadao aldığımız istatistik 
buna cevap vermektedir. 

Geçen bir ay içinde Mezbehada 
2761 Koyun, 341 Keçi , 243 sığır, 
64 Manda kesilmiştir . 

l.'i,00 Memteket saat a yarı,ajans 
ve meteoroloii haberleri. 

13,15 Müzik ( Karışık program 
- Pi,) 

Bu kadar esassız hal suretle• a 
yakın veya uzak bir istikbalde şt 
zavallı Oıta Avrupa için yeni kaı 

- Birinci sahifeden artan -

cümhuriyetinin maruz kalabileceği 
vekayia karşı zamanında tetbir almak 
hususunda cümhuriyet hükumeti mü 
teyakkı:: bulunmaktadır. En yüksek 
hamaset ve sarsılmaz vatan sevgisi 
~kaynağı olan [Büyük Türk ordusun( 
dayanarak her tehlikeyi ve tecavüzü ~ 
bertaraf edeceğimiz kanaatinde oldu- ı 
ğumuzu söylemekle iftihar duyarım.] . 

din Akdoğanın Emir adındaki al atı 
üçüncü gelmişlerdir. 

DördUncU kOfU 

Yalnız haliskan arap kısrakla 
rına mahsus olan bu koşunnn me. 
safesi 2600 metre ve ikramiyesi 
300 lira idi. Bu koşuya beş 

hayvan girmiş ve birinciliği Hamit 
Sırkıntı oğlunun Aysel adındaki al 

kıuağı 3,8 dakikada alarak 225 
lira kazaumıştır. Kazım Kayanın 

yıldızı ikinci ve Hu'usi Çaylakın ne 
rimanı üı;.üncü gelmişlerdir. 

işte arkadaşlar maruzatım burnda r 
bitiyor. So7.üme başlarken arzettiğim ~ 
gibi Cumhuriyet Halk Partisinin prog· C -----------__ _ 
ramına sadık ve onun tahakkukunda 
çalışan aı kadnşlarm17. olmakla bah· 
tiyarız. Sizin gösterdiğiniz yolda ve 
vereceğiniz direktifler dairesin'.Je 
milletin ı efah ve saadetine çalışmak 
azmindeyiz, Eğer bizi bu vasıflarımız. 
la yüksek maksadlarınıza hizmet ede· 
cek kabiliyette görüyorsanız itimad 
reylerinizle taltif \' C takviye ve işi 
mize devama müsaade buyurunuz, 

Başvekil Refık Saydamın sürekli 
alkışlar ve bravo Sl!slerile karşılanan 
bu nutkunu takiben tayini esa mi ile 

reye müracaat edilmiş Vt' tasnifiara 
neticesinde Ref ık Saydam kabinesine 
389 reyle ve mevcudun ittifakilc iti 
mad edildiği bildirilmiştir. Bunun üze 
rine tekrar kürsüye gelen Başvekil 
Ooktor Refik Saydam gösterilen bu 
itimada karşı da demiştirkı : 

Arkadaşlarım gerek bendeniz ve 
gerek arkadaşlarım itimadlaı ınıza 

şükranlarımızı aı zedcriz. Bunu_lıak et· , 
rr.< ğc çalışacağız . 

Nüfus işleri 

Vilayet Nüfus dairelerindeki miin 
hal katiplikler için bir imtihan ya. 
pıldığından bahsetmiştik. Bu imtihan 
neticesi bugünlerde belli olacaktır . 

* 
Bazı işler hakkında tetkikatta 

bu'uo mak üzere Karaisalıya giden 
Nüfus Miidürü Bay Durmuş Türk 
men şehrimize dönmüştür. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök)üzü kısmen 
bulutlu ve hava hafif rüzgarlı idi . 
En çok sıcak gölgede 23 dereceyi 
bulmuştu . Gecderi en az sıcak 8 
derece . 

Bekçilerin kazanç ve gisi 

Çuşı ve mahalle bekçilerinin 
hizmet erbabından addedilemiyerek 
gayrisafi İrat üzerinden kazanç ver· 
gisine tabi tutulmaları Maliye Ve· 
kalctince kararlaştırılmıştır. 

13,45-14 Konuşma ( Kadın 
saati - Ev hayatına ait ) 

18,30 Program . 
18,35 Müzik (Dans müziği-Pi.)} 
19,00 Konuşma ( Türkiye pos· 

tası ) 
19, ı 5 Türk müziği ( Fasıl he· 

yeti ) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş· 
ref Kadri, Hasan Gür ~ Haluk Re· 
cai, Basri Üfler. Hamdi Tokay . Q. 

kuyarı: Tahsin Karakuş. 

20,00 Ajans, meteoroloji hal-er· 
leri, ziraat borsası ( fiyat ) 

20, 15 Türk müziği . Çalanlar : 
Vecihe, Reşat Erer, Cevdet Kozan, 
Kemal Niyazi Seyhun. Okuyanlar : 
Sadi Hoşse!l, Müzeyyen Senar. l -
.... - Tahir Puselik peşrevi. 2-
Dcdenin - Tahir puselik yürük se· 
maisi - O gül endam . 3 - Kazım 
Us - Tahir Puselik şarkı - Gör· 
mesem gül yüzünü . 4 - Rahmi 
bey - Tahir Puselik şarkı - Geç. 
~i o gamli eyyamı. 5 - Kazım U.; -
Tahir Puselik şarkı - Ben sana 
mecbur. 6- .... - Tahir Puselik 

- Gerisi üçüncü sahifede -

ve belalar tahmin tltirmektedi 
Almanyanın yarattığı Slovakya orı 
elinde pazarlıkler için bir vasıtadı1 

Bugün Almanya Tuna havzasınd 
bir nevi mümessili yapmak emelitı 
de olduğu Macaristanı kollamal 
istiyor. 

Bu itibarla onun aldığı toprak 
lar Almanya için kaybedilmiş deği 
dir. Bu da onu, Macar revizyoncll 
lu~u .. u teşvika ve tehdit ettiği meıt' 
Jeketler (başta Romanya) üzerind 
tazyik ya, masmı teıvika sevketınel 
tedir. 

Fakat Almanyanın ~ir kaç gür 
denberi Macaristanı memnun etme 
için başka bir sebebi vardır, l'C 
lonya ile kendi arasına lngiliz f rll~ 
sız seddi çekilmiş olduğu için M' 
caristanı Polonyadan ozaklaştırm•~ 
istiyor. Macaıi~tanın aynı tarafı 
gcçmt'sine mani olmak mevzuubS 
histir. Macarlar, öbür tarafa grÇ 
tiklerı takdirde revizyoncu tcmayol 
leri hususundl aynı derecede teşv 
görmiycceklerini bildiklerinden rn• 
nevra kolay yürütülebilmek~edir. 

Bununla b~raber, Macaristıııı 
eğer Almanyanın kendisini koli'' 
makta menfaati olduğuna güven' 

r' . . '"' rek önun izinim istediği gibi aY'~ 

l_P_A_R_l_S_I Eyfel kulesi Bu g u·. n Eyf e 1 Fakat, tayyarelerın bırçok b~m l ıabılcce~ini sanıyorsa aldanıyor. M 
MEKTUBU 31 ~.art .1889 da bardıma.nlarına rağmen, kuleye ısa sel:l, Slovakya, Macaristanın keo.d~ 

___ . __ aynı ısmı taşıyan ~et vakı ~lmamış ve ~om~al:r da· sinden aldığı yerleri tekrar isttflll) 
bir Fransız mühendisi tarafından tel· Fransız Cümhurreisi bayrak ç.ek- olmasında bulmuşlar, ve mühendis ıma kulenın etrafına du~muştur. sevkedilebilir. 
siz telgraf istasyonu olarak inşa e- me işini oğluna bırakarak bu günii Eyfeli tenkid etmişlerdi. Fakat son· Buna mukabil Eyfel kulesi umu· Belki 0 gün, Slovakyanın yarJ 
dilmişti. O sene Pariste büyük bir düşünmüş denebilir. Zira kendi!ıi radan general olan o zamanki yüz- mi harbde Fransız orJusuna büyük mına Alman kıtalarmı ~ağırın•' 
sergi açılmış, ve kule serginin baş. çoktan ölmüş bulunduğu halde oğ- başı F errie tecrübeleri ilerletmiş ve bir vaz:fe görmüştür. Düşmanm va cevapsız kalnııyacaktır. 
lıca ''harika"sını te~kil etmişti. lu sağdır. ve elli sene sonra, bugün kulenin kabahati olmadığını göste ziyetini bildirmek hususun:la muhte Dlıılı Llrı corı - l..a ~ 

Kulenin açılma merasimi o za- kulenin yarım asırlık yıldönümü kut. rerek birçok muvaffakıyetli netice· lif cephedelerdeki \ ordulara telsiz 
manki Fransız cümhurıeisi M. Sadi lanırkcn bayrağı yine kendisi çek· lere varmıştı. telgraflar bu kule vasıtasile gönde· 
Karno tarafından yapılmıştı. Fakat · · Yirminci asrın başlangıcı olan rilmiştir. mıştır · Kulede telsiz teltfon işlerine ~ 
Cüm hurreisi tarihe i::ıim brakacak E f 1 k 1 • 1 • l ;r,, 1900 seneler in :le P MİS için bir "me- Meı kez ve mülhakat kadro$ıl1 > e u esı te ~ ız le gra~ ve te· harbden sonra başlanmıştır. " 
bir hadiseyi, Kuleye bayrak çekil· darı iftihar .. teşkil eden kule umumi 1923 de de radyo tesı·satı vu··cu daki piyade ve süvari mühaşiıfetJıJ 

l~fon tarihinde bir başlangıç kayde- d h k c.ı 
mesini oğlu Fransua Karnoya bı- b d B k harb e bir te lj e olmuştu. da get·ırı'lmı·ştı·r ve Eyfel kulesı' on tebligat işlerinde çalışanlarla 1• den ina ır; irço telsiz tccrübele- ,, 
rakmıştı, O zaman henüz çocuk sa ri bu kuleyle yapılmıştır. hk tecrü . Zira, bu yüksek binayı Alman dan sonra, telsiz telefon ve telgraf ruşma sırasında tarafları çağırtı O 

yılacak bir genç olan Fransua Kar· tayyart:leri derhal görüyor ve kule merkrzliğini muhafaza etmekle be· rının ve tahsil derecelerini ayrı ~-~ 
1 h b beler pek iyi netic ~ vermemiştir. h b b Ve"" no, bu tari i binanın ayrağmı çek· onlara şe ri om ardıman için mü raber, Parisin büyük bir radyo is gösterir tasdikli cetvellerin i· 
1 aıişti. Bazıları bunu kulenin demirden kemmel bir nişan teşkil ediyordu. tasyonu olmuştur. !ete gönderilmesi Müddei Umuııt 
,İİlll!I _______________________ , ___________ , _______________________ tiklerden istenmiştir. 
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! uhıl' Uzakta gayet şakrak bir kah· 
kaha çınladı. Peyami, arkadaşı Ma. 
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- · Yarabbi, gene Suzan ~ülü
yor ... Ne tahammülü gayıi kabil bir 
kız!. 

Macid şu cevabı verdi : 
- Genç ve neş' eli bir kız.. Ne 

için gülmesin?. Hem sen Suzanın • 
gülüşlerinden ne için sinirleniyorsun? 
Gülüş saf kalplerin en bariz alime· 
tidir. Suzan henüz yirmi yaşındadır. 
Kendisini her şey eğlendiriyor. Hat 
ta ne güzel, ne de zeki olan nişan. 
!ısı bile .. Fakat madem ki or.un ho
şuna gidiyor!.. Pekala.. H~m güzel 
kız; güldüğü zaman beyaz dişlerini 
gösteriyor.. insanı adeta çıldırta
cak .. Bundan sana ne oluyor?. Böy 
le genç kızları kendi halJerine br 
rakmalı.. Bence Suzan gibi bir kız 
ne kadar gülerse gülsün, hakkıdır. 

- Can sıkıcı bir kız. Her şeye, 
en ehemmiyetsiz şeye bile bu kadar 
kahkaha ile gülmek budalalık de· 
ğil de nedir? Senin galiba hiç asa
bın yok, tebrik ederim. Fakat bu 
kahkahaları işitt~kç~ ~enim ~üylerim 1 
ürperiyor. Sankı yuzume bır tokat 1 

tleı aşkediyorlar. Güzel bir kız, ş~phe 
şf yok .. Fakat ağzını açınca sankı kur

bağa gibi bağrıyor. 

eği 
cıı 

eıı' 

nd 
meı 

,ı 

ıı' ,, 
i~ 
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İşidiyor musun, gene gülüyor ... Ne 
can sıkıcı şeyi Ben Suzanı bir daha 
böyle güldürtmiyeceğim, bahseder 
misin?. 

- Hayir.. Ben böyle budalaca 
bir;;ey üzerine bahse girmem. 

- Dur! .• 
Peyami, siyah elLisesi içinde 

mütenasip boyu ile ve biraz sıçrı· 
yor gibi, yürüyerek Suzana yaklaş· 
tı .• Her zamanki gibi yüzünde lakayd 
bir istihza eseri. dudaklarında asabi 
bir tebessüm vardı. 
. Suzanı çoktanberi. t~nıdığ~ hal~e j 
şımdiye kadar kendısıne hıç bır 
şey söy'ememiştİ.. Peyaminin yak
laştığını gören dt-likanlılar, bu müt
hiş : rakibin tesiı ile , uzaklaştılar. 
Suzan, Peyaminin kendisine yaklaşı· 
şından memnun olmakla beraber 
sükunetini muhc: faza etti. Peyami, 
genç kıza : 

- Ne kadar neşelisiniz?. 
dedi. 
- Bir cinayet değil ya 1 

- Demek bu baylar sizi eğlen 
diıiyor. 

. - Gülmek için bu delikanlılara 
hıç ihtiyacım yok .. 

- Eminim ki < v:nizde bile yap· 
yalnızken gül~rsiniz .. 

- Şü h . P esız .. 
- Ne garip hal 1. 

l - Ne İçin? Yoksa beni gülmek· 
kcn m~nedecek bir seb~p, bir fela· 
et rnı var?!. 

- Evet arnm · . h' d'" .. rn· . . a, sızın ıç uşun-
Yeccğınız bir felaket .. 

- Öyleyse ... 

b· - Bu tarnarniyle kendime aid 
ır mesele., 

- Söyleyiniz. 
- Gülm · stınuı?. crneğı vaad ediyor mu· 

- Vaad d' 
Peyam· c ıyorum . 

du, istedi~.' Uzakta Macide bakıyor· 
reydi .. S ınc muvaffak olmak üze· 
e • k uıaııın .. 1 

n ş e ~ lrnakı goz erinde biraz 
a beraber .. .. .dd" , yuzu cı ı · 

(' ~ • 

leşmiş, ağırlaşmıştı. 
Peyami, icap ettiği zaman se· 

sine her türlü hazin titremeleri ver· 
meği bilen mahir bir adam tavriyle 
devam etti : 

- Nişaalısınız değil mi?. 
- Filhakika nişanlıyım .. Ne ola 

cak?. 
- f ~te o kadar !. 
- Azizim, ne demek istediğini 

zi açık söyleyiniz .. 
- izaha liizum var mı?. 
- Nişanlım hakkında fena biı: 

şey mi duydunuz? .. 
_ Kat'iyyen.. Yalnız düşünü-

yorum ki, f~nalık hayatta. .. Hatta 
kendi kendime, ekseriya " yaşamak 
zahmete değer mi? . .. diyorum. 

- Oooh !. 
- Şimdi isterseniz gülünüz. 
- Peyami, hiç zannetmiyordum 

ki ... 
- Allabaısmarladık. 
- Ne için Allahaısmarladık ? .. 

Ne için?. 
- Eğer beni anlıyamadınızsa 

şimden sonra hiç anlıyamıyacak.sı· 

nız. 

Suzanın nişanlısı geliyordu. Pe 
yami de arkadaşı Macidin yanına 

gitti ve: 
- Suzana bakınız, dedi, zanne. 

derim ki, artık gülmüyor .. 
- Hayır, bilakis düşünüyor .. 
-- Bahsik~zandım. 
- Şu zavallı yavrucuğa ne söy-

ledin?. 
- Bu gülüşe tahammül edemi 

yordum. Bazı kalbleri şaşırtmak on 
lar için hayırlı olur. Suzan şimdiye 
kadar can sıkıcı idi. Bundan sonra 
daha sevimli olacak .. Bu işi gördüm 
ya, ben gidiyorum . 

Peyami S()kağe çıkınca yağmur 
yağmakta olduğunu gördü. Hiç bir 
otomobil de geçmiyordu. Bazı fena 
geceltr vardır ki sokaklar hazin 
bir manzara alırlar. Peyami soka· 
ğın bu sıkıntısından, hoşluğundan 
ürktü. Aynı zamanda derin bir vic. 
dan azabı duydu. Biraz evvel sırf 
hainlik etmiş olmak için gayet fena 
bir harekette bulunmuş, bir gülüştü, 
kendisine hiç fenalık yapmiyan bir 
gülüşü öldürmüştü. 

Şimdi, zehrini döktükten sonra 
bir cani gibi kaçacak mıydı? Tek 
rar döndü. Asansöre binerek da· 
vetli olduğu eve girdi. 

Saat buçukta rakibi mağlup ol 
muştu .. Üç gün sonra Peyami, Su· 
zanın izdivacını talep etti. Bir ay 
sonra da nişanlanma merasimi ya· 
pıfıyordu. Macit, Peyamiye: 

- Senden af istiyeceğim, dedi, 
bir aralık seni gayet fena bir adam 
zannettim. Aşk sevkiyle hareket 
ettiğini anlamamıştım. Hakkın var, 

. ·m Suzan gı'bi bir meleğe ka. 
azızı .. 
vuşmak büyük bir saadettir. 

Peyami hafıf bir ifaret yaptı: 

- Dinle!. 
Yandaki salonda Suzan, arka· 

ı arasında gülüyordu. Ma · 
daş arının 
. P minin tekrar kızacağını zan 

cıt, eya .. t ~ 
. Suzanı mazur gos ermege 

netta ve 
çalıştı: . 

- Kızma, Peyamı., Suzan mes· 
ut olacağı için gülüyor. Tekrar asa· 

bileşmt.. d ? 
_ Asabiltşmek mi? Çıldır ı mı 

lstanbul Şehir tiyatrosu 
( Darülbeda yi ) 

ASRi SiNEMADA 

Senenin En Muazzam, En Müthiş ve Emsalsiz Filmi 

(Saray Bosna Facıası) 
1 9 1 4 Ültimatomu 

TAN SiNEMASINDA 
BUGÜN GÜNDÜZ ve BU AKŞAM 

MATiNELERiNDEN iTiBAREN 

SAYIN HALKIMIZA TAKDfM EDiLiYOR 

Gösterildiği Her Yer de Bütün Seyircilerin Büyük Bir Tessür ve Heyecan 
· içerisinde Seyrettikleri Senenin Bu rakipsiz Şaheseri 

SiNEMANIN EN BÜYÜK ŞAHSIYETl 

DİTA PARLO ve ERİC V. STROHEİM ~ 
Tarafından iki sene gibi uzun bir zam1n zarfın d a çalışılarak Büyük Bir Kud 
retle ve Milycn'ar sarfedilerek Vücude getirilmiş bir Sanat ve Sineıııa Harika 
sıdır. Umumi Harp nasıl başladı, Nasıl bitti, Tarihin Bu Müthiş Facıası · 
n:n doğmasına kimler sebep olmuştur? işte bütün bunları Bu Büyük Film 

Sizlere tam ve Bütün hakikatlere uygun Bir şekilde Gôsterecektir. 

Başdan Başa : Fedakarlık, His, Meşakkat, lstirap 
Ve Kahramanlıklarla dolu Kuvvetli Bir Dram. 

Ayrıca: 
Meraklı Bir Kovboy Filmi 

Şerefli Darbe 
Dikkat: 

104'i4 

Programın uzunluğu Dolayısile Sinema Gece Tam 
8.30 da Başlıyacaktır. Biletlerin evvelden aldml. 
ması reca olunun TELEFON T A N 266 

RADYO Bu akşam 

- ikinci sahifeden artan - Alsa ray 
Sinemasında 

Kişe her 

Telefon • • 

va kıt açık 

250 Asri 

Malatya bez ve iplik f~b~ık.~~~. T. A. Şirketi Adana 
Mensucat fabrikası Mudurlugunden : 

\ 

1 _ Adanada yeni istasyon civarında 1 No. lu Çırçır Fabrikası için 

k 'f · tnamesi mucibince 5962,84 lira keşif b~Jelli bir adet 
eşı , proıe ve şar . 
b · k alı zarf usuliyle eksıltmeye konulmuştur . an ar ınşası ap . . . 

2- Eksiltme 17-4-93!1 tarıhınde saat 3 de fabrıkada mevcut Ko-

misyon tarafından icra edilece:Ctir. . . . 

3- 1 krl rin ihale gününde 448 lıra muvakkat temınat , Tıcaret 
ste ı c . h t •. .. d k. .. 1 · 

Od d. 'b az etmeleri ve ayrıca ı a e gunun en se ız gun evve ıne 
ası sene ı ı r f b 'k .. d .. · · ·· d k 

k d kA • g·ırebilmek için a rı a mu unyetıne muracaat e ere a ar mez ur ışe . 
ehliyet vesikalarını göstermeleri lazım_ g.~l~r · . .. . 

4- istekliler, her gün fabrika mudurıyetınc muracaat ederek keşıf, 
· t eleri tetkik edebilirler. 2-4-6- 8-10 

proıe ve şar nam 

---------------------------------------------------~ 

1 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 
(DAN l ELLE DAR R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatım kazanan 

- 1 Suiistimal • 

1 
davası 

TEMSiLİNi VERMEK ÜZERE l MUHTEŞE~ . 
1 1 PEK YAKINDA 1 f PEK ~KINDA 11 PEK Y ~Kl~D~ 

Asri 
• .... sınemaya .... 

1 
. 

G e 1 y o r 

F 1 t f ·t"t için her vakıt açık bulunan kişeye müracaat 
aza a sı a ,., 10464 

Telefon 250 ASRI ıL_ __________________ ___ 

1 ----------------·-:--ı y eni çıkan kanuı: ve nizamlar 1 

saz semaisi. 7- Osman Nihadın -
Nihl'vent şarkı - Körfezdeki dal· 
gın suya bir bak. 8-Şevki beyin -
Hicaz şarkı - Bağlanıp zülfü he· 
zaran. 9- Şükrünün - Hicaz şar· 
kı - Bir bakışta beni mestettti . 
10- .... - Türkü - Alıverin 

bağlamamı. 

Senenin en gülünçlü en güzel eseri . 

Lor el Hardi ·-1-ş -lh-tilaflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 

21,00 Memleket saat ay::ırı. 

21,00 Konuşma ( Hukuk ilmi 
Yayma Kur umu ) 

21,15 Esham, tahvilat, kambiyo 
- Nukut borsası ( fiyat ) 

21,25 Neşeli plaklar - R. 
20,30 Müzik ( Senfonik plak· 

lar ) 
22,30 Müzik ( Romanslar , ve 

saıre - Pl. ) 
~3,00 Müzik (Cazband - Pi.) 
23,45- 24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program . 

Elbise meraklıla
rına müjde 

En son moda kostümün dikiş 
ücreti 11 liradır. Piyasada kullanı

lan en lüks malzemeden kullanılmak 
şartiylJ dikdiğimiz elbiseleri sayın 
müşterilerimiz tarafından beğenil· 

medi~i takdirde kumaş parası taz. 
min edilecektir . Adres : Ulucami 
karşısında 71 numaralı dükkanda 
Terzi Hasan Avşar. 1-5 10492 

Ben şimdiye kadar bu derece ahenk
li bir musiki işitmedim!. Fakat dos 
tum, bu gülüş ayni gülüş değil~ir. 
Bazı gülüşler insan alakadar olma· 
dıkı bir saadeti anlatır. Bazı gülüş
lerin manası büsbütün başkadır. 

Bunları ayırmamak için insanın sağır 
olması lazım. 

İsviçrede Nizamnamesı 
Büylik muvaffakıyetle devam ediyor 

Ayrıca : 

A 51..AN ad·am Bı.:ster Grabbe 
tarafından 

Telörgü 
Fevkalade heyeca nlı macera fıfmi 

10483 

Seyhan Ziraat Müdürlü
ğünden : 

Muz fidanı dikilmek zamanıdır . 
1 ~:ıa~urdan beherı A1 lnada teslim 
yırmı beş kuruş:ı , Bodur Muz fidanı 
getirtiyoruz. isteklilerin Ziraat Mü-

1 
1 
1 

dürlüğüne müracaatları. 10490 11-13 ,------, 
Açıldı. Açıldı. 
Asfalt cadde üzerinde 
Atatürk parkı yanandaki 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 
akşamın 22 ~ine kadar açıktır 

Temiz hava, her türlü 
soğuk sı ~ak meşruhat 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
10436 g. "· 7-10 

2 
Karamume ı\ u: ZU365 ------

.. Dünden artan · 

. H eti reyleri tansif ederek, seçilmiş olan işçi· 
M dd 15 - S•çım ey ' · · a e ~ .. . aya koyduktan sonra, ışveren veya ışvercA 

leri 14 üncü maddeye gore bs~r. · müesst>sedeki diğer memurlar arasın-
k ·ı· ·ı h d b nlardan ırının . . . . . ve ı ı ı e, ya u u . . b' l'kte seçilen ışçılerm 8 ıncı madde şart -

d 'f d v• kımse ıle, ır 1 b. 
an tavzı e ecegt · celeyerek alınıtn neticeleri bildiren ır 

larına uygun olup Jf madıklarını ın 

seçim mazbatası taozi~1 e~er~lan işçilerden, rey sayısı sırasile, 9 uncu 
Bu mazbataya, scçı. m'.~ . adları ve soyadlara, doğum yer ve tarihle. 

maddede yazılı sayıda. ı~çı er~~dcki vazifelerile varsa işçilik numaraları ve 
ri, ikametgah adreslerı, ış~ketrı azılarak kimlerin mümessil işçi ödevle-
h b. . . k da rey mı arı y 

.e~ ırının aza~ . . ihraz fylediği tesbit olunur, 
rını yapmak ehlıyetını . .. I . ·e mümessil işçi öJevini yapmak ehli· 

M . beyctı uye en .. f d . 
azbata, seçtm. . .1 • n veya işveren vekili tara ın an ımza-

yetini iktisap etmiş ışçıler 1 e ışvere 

lanır. . ·.1 d bir veya bir kaçının 8 inci maddedeki 
Fazla rey almış ışdçı ehr len mamaları sebebile yahud seçim neticesi-
! vasıflar a u un . . . k b l 1 şart ara uygun . . hl .... t· . kmzanmış olmak vazıyetını a u ey eme· 
.. .. ssıllık e ıy,. ıoı 1 1 d'w ne gore mume . ·,ıe onlardan sonra rey a mış o an ıger 

·ı erlerınc sıra 
meleri dolayısı e Y ddede yazılı sayıların doldurulması İcab eder· . · ı . 1 rek 9 uncu ma . . . .. 
ışçı er geçıre e ıbatada tasrih edılır; ve kerclc boylece rey sıra-

k f. et o suretle ma l . h.. . ti . ··~ ırk se-, ey ıy k rleıine geçen erın uvıye erme mu.ea ı 
d k 1 rın gere se ye b . 

sın an çı an 8 d 1 şekilde dcrcedildik.ten sonra maz ata yıne 
1.. d h. yukarı a yazı ı d k 1 

ma umat a ı . ·ı bunlara ilaveten, rey sırasın an çı mış o an 
Yukarıda yazılı kımseler ı e, 

d · lanır . · ı tarafından ı ımza . . ' h 1 
ışçı er .. k azılacak bu seçim mazbatasının birincı n~s ası ş 

Beş nusha olara Y ı · b.. ··k ··ık· . . k ·ı-t a ikincisi o mahal ın en uyu mu ıyc memu-
D . · · ·ıgılı ttş ı a ın , 

aırc~~n~~ 1
•• •• aha ilin bağlı bulunduğu mevkideki z ıbıta teşkilatına 

runa, ucu.~cdusu. 1 ? mDördüncüsü işveren nezdinde kalır Beşincisi ve lüzucn 
derhal gon erı ır. · · d · ·ı d k 1 1 k · b' kaç sureti de h~men ışyerın e ışçı er tarafın an o ay ı · 
varsa bunun ır L. k I 
1 .... 1 b·lecek bir veya oır aç yere ası ır. 

a g~uded 1 
l6 _ Yukarıki maddede beyan olunduğu üzeret mümessil 

işçi öd:vı:rinin yapmağa ehliyetleri t:ıayyün c~mi~ olan işçile~in hepsi • 
birdtn bu vaziyetlerini kabul etmeı:lerse, yahud 8 ıncı maddedekı şartlara 

(Sonu Var) 9583 



S OdOn k;ıymağını 

tama me n çıkarır 

K o lay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

... 

Adana - Mers!n ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KİLO FlATJ 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
f.n çok 

K. s. K. s. Kilo ·- - 9,50 Koza • 
Piyasa parlata 33-:-50--I 33,75- - -~ 

• 
Piyasa temizi • 30 1 

1 
1 
1 

Klevland 39 
1 

39.70 
- - - ·- --.- -- Y A P A G 1 - - --

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

I== Yerli "Yemlik., 

" "Tohumluk,, 4.62 

HUBUBAT • 
Buğday Kıbns 3,62: - 1 .. Yerli 31 

.. Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi --Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

- UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. .. :.s .::: Dört yıldız Doğruluk cıı 
..:.: u: üç -
..2 c .. " o - Simit 
~ ~ " -

= Dört yıldız Cumhuriyet 
N O- üç " •• " -

Simit .. --· 
Livcrpol Telgrafları 1 Kambiyo ve Para 

10 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pe.ne Santim 

Hazır 4 92 Liret 

ı--Rayişmark Vadeli 1. 4 55 ----
Vadeli il. - 4 37 

Frank (Fransız ) 3 35 
Sterlin ( İngiliz ) -S ~ 

1 ~ 09 Hind hazır _Dolar (Amerika)- 126 1 67 
Nev~ork 84 Frank ( isviçre ) ~ 00 00 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1 Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaraları yazılı gayri men 

:z• 

Daima en güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

Alsaray sineması 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENÜSÜ 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 inci büyük harikası 

(Kasırga) 

Türkçe ~özlü büyük harikalar 

harikasında takdim ediyor 
10485 

Satlık bağ 
Adananın Kireçocağı mezrasın· I 

da Malatyalı Hasan ağanın 60 dö· 1 

nüm bağ ve tarla, 45 meyva ağacı 
bostanlığı mükemmd ~oturak yeri 1 

ve kuyusu, içinde ekilmiş zerzevat ve 
buğdasile satlıktır. Taliplerin eski 1 

buğda1r pazarında Nalband Ham· ı 
diye müracaatları. g. a. 1·3 10489 

,.-----,1 
Bayanla r Dikimevi 

. Sahibi 

Zahide. Günsoy 
Mevsimin en şık modelleri gel

diğini Sayın Müşterilerine bildirir. 

3 - 5 10174 

Adana Asliye 2 nci Hu-· 
kuk Hakimliğinden : 

478 
Adananın Kömür pazaıında 

-------------------------------------------------------------------------. 
BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Banhmız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi

aDI desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 
verwiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Ey ifil tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacakhr ~ 

Türk liralık: 

1 adet 1000 Liralık 

4 " 250 " 5 ,, 100 " 25 
" 50 " 50 
" 25 ,, 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A •ı s d \.-' hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
ı e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- ( Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir • 6 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
Ll~10N, ÇAM, İlk.bahar ko· 

lon.rnlnrile Şipr, Fujer , Ley lak , 
RcvJor, Ful, Şebboy, Yasemin , 
Zambak Losyonları ~ayanı ta,·si· 
y edir . 

Feriha~ llfll<el 
Osmanlı Bankası . Karşısı 

13 10431 

Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

1 - Adana · Kozan yolunun 
O 000 - 3 000 arasındaki üç 
kilometrelik şose inşaatı keşif tuta. 
ıı olan (30472) lira (32) kuruşla 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Eksiltme 22 4 939 tarihi· 

ne mÜ<Jadif cumartesi günü saat on 
birde vilayet daimi er.cümeniııde 
yapılacaktır. 

3 - İstiyenler bu İşe ait keşif 
evrakını görmek üzere Nafia mü
dürlü~üne müracaat edebili ~Jer. 

4 · isteklilerin (2285) lira ( 42) 
kuruş muvakkat teminat verilmesi 
ve bu işi yapmağa iktidarının mü
sait oldu~uoa dair ehliyet vesikası 
almak üıere 2 nci maddede yazılı 
günden sekiz gün evvel vilayete 
müracaat etmeleri lazımdır. 

7-10-14- 18 10476 

Seyhan Orman Baş Mühendisliğinden: 

Adedi Cinsi Muhammen bedelı 

Lira Kr. 

1 Hanomak 50 Beygir kuvvetinde Dizel 5000 
Tank Traktörü levyeli ve pulluksuz 
komple 

00 

Tarsus Okaliptüs fidanlığı erazisini sürmek için yukarda cinsi ve < 
sa fı yazılı bir adet Hanoml\k dizel tank levyeli ve Pullulcsuz komle tr• 
tör müceddet bir halde Adana istasyonunda teslim edilmek şartile 
beş bin lira muhammen bedelle ve 10/4/939 tarihinden itibaren on b 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buÇ 
hesabile üç yüz yetmiş beş lira te'min:ıt paralarım yevmi ihale ol 
26141939 Çarşamba saat ondan evvel te'minat makbuzlarının Adana C 
man satış komisyonuna ibraz etmeleri ve katalok resim ve diğer şer' 
anlamak üzre taliplerin Adana Orman Çevirgc müdürlüğüne müracesl 
rı ilan olunur. 11-15-18- 22 10491 

_________________________ .._ _____________________ ~ 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
. 

Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese 
mına getirilen tn müntthap, taze ve kc.kulu çaylardan vukuf ve itiıtl 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertiplcıi vsr 
Muhtelif cins ve büyüklükte ~utu ve pahtlu içerisinde satılır. Amb' 

tanndaki Albayrak - Mustafa Nezih ça) 
,. tiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kel' eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal 5' 
baH aliyelerde satılır. 

Umumi df'poları ; f~tanlul T< hmisönü t'<o. 74 ( Kurukahvecİ 
alt a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - 1stanbu1 . C. 

--------------------------------------------..-1 
kııller açık artırma suretiyle kiraya verilecektir . 

2- Artırma 1939 seneJİ Ni'Sanın 24 üncü pazartesi günü saat on 
beşte Belediye binasındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

Durmaz demirhanede Ali oğlu Ce· 
mal usta yanında Maraşlı Ömer 
kızı Hatic~nin Şıh Mustafa mahalle-

!r , 
3 - işbu emlakin senelik muhammen icır bedelleriyle muvakkat te· 

mina tları miktarı hizalarında gösterilmiştir.Teminatların maisandığına ya
tırılması lazımdır. isteklilerin şartnameyi görmek için her gün Belediye He 
sap işlerine müracaatları ilan olunur. 10478 7- · 11 - 16- 20 

Senelik muhammen Muvakkat teminat 
icar bedeli icar müddeti 

L. K. L. K. No. 
500 112 50 Üç sene 

340 58 50 iki sene 30 

760 113 50 iki sene 2,4,6 

400 60 iki senı~ 

Cinsi 
Yağcami C. Selanik 
bankası. 

Belediye:: altında şe · 
kerci dükkanı. 

Belediye altınde bakka 
liye dükkanı ve müş· 
temilatı. 

Yeni otel yanında Ec· 
zahane. 

sinde Marzş!ı Mehmet oğlu Must 1· 

fa aleyhine açtığı boşanma davası· 
nın yapılan duruşmasında müddri 
aleyhin mahalli ikameti meçhul bu-

lunduğu ve nerede buluııduğunu 
bilen olmadığı mübaşirin yazısından 
anlaşılm ış ve davacı ilan~n tebligat 
ifasını istemiş ve ilanen davetiye teb· 
liğine karar verilmiş ve muhakeme· 
de 15 5·939 pazartesi saat 9 talık 
edilmiş olmakla müddeialeyh mez
kür gün ve saatta mahkemeye gel· 
mesi veya bir vekil göndermesi da. 
vetiye makamına kaim olmak 'lze· 
re ilan olunur. C. 

1 Türksözü 1 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış mcrnlekelleı ıçin Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafıf 
zammedilir. 1 

2 - ilanlar için idareye müra
caat edilmelidir. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit SoykaJ1 
Geceleri de vaki olacak n :uracaatları memmıniytlle kabul eder• 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

81-156 10116 Numara: 200 
~ 

Umumi neşriyat müdiiril 

Macid Güçlii 
Adana Türksözü matb•,ı-


