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Sulh cephesi perçinlendi 
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d 
tı~ 
Türkiye - lngilt 
llkll yardım pa 

re-Fransa karşı 
tı dün imzalandı 

" ......._ 
ti r--·- ·-·-·- ·-·- ·-·- · -·-·-·-·v-ı ' . ~ ! ltalyanın idaresi altın- : 

1 da bir Balkan bloku i 
) t e ş k i 1 i tesebbüsü ( 
ı hakkındaki Şayialar • 
• • ! i 
! i 
t BeJgrad : 19 a. a. - i 
! Siyasi mahaftlde, ltalyanın i 
! idaresi altmda bir Balkan i 
! blokunun teşklllne intizar i 
! •dllmektedlr.. Balkan mem- ı 
! leketferl arasında . bir el i 
! blrllğl temini için siyasi i 
! lllUzakereıer cereyan etti· i 
! ~il stiylanlllyor. Türkiye ile i 
! 8uıgarlstan arasmda bir i 
! •lblrll§I bilhassa arzu edll- i 
! lttektedlr . Teşklll mevzuu i 
! lıabsolan__Jı.Jokun kati bir i 
! bltarafllk slyaşetl takibe· i 
! Clece§I söylenmektedir. i 
• • .,. ! 

-h- ·- ·-·-·-·-·-·-·-·- ·- ·- · ıO '----------

Parti grupunda 

PAKTIN 
Projesinin 

TASViBi 
ht . Ankaı·n : rn Tclt!fonl:ı) - Cum
t h·ı~ et l l:ılk Partisi Kamutav !!ruılu 
uıı ~ ~ 

l !:;Uıı toplandı . Deklarasyonların 

:111ııı.disi olmak U :t.Cl't! Tuı•ki) e - ln-
1 te 
~ro· re - Frnn~n nrn.sında hazırlanan 

Jt l:di)ıe:er grup umumi he.' ctince tasvip 
P tıııştir, 

Mareşalimizin 
Verdigi ziyafet 

kııt Ankara : 19 (Telefonla) Genel 
trıilk llıay başkanımız M areşal Fevzi Çak 
ltık bugün saat 13/:ıo de Ankara şehir 
k~:ntasında Fransız şark orduları baş 
~İlj2 andanı Orgeneral Vegand ve ln
~~I ~}ark ordusu kumandanı orgene
\ıetrn·aveı şerefine bir öğle ziyafeti 

z~Şlerdir. 
tlç11 ı~af ette başvekilırniz lngiliz büyük 
" er, k d 1 1 q L . • uman anlarımız ve e çilik er 
~anı h , 

a7.ır bulunmuşlardır. 

1 

Hitler Majin yu yarmak 
için 1 milyon asker feda 

1 etmek tasavvurunda 
Paris: 19 (Havas)

G a rp cephesinde 
yağmur ya~ınakta

dır. H eyetiumumiye 
itibarile cephede 
sükunet hüküm sür
mektedir. Bazı ufak 
düşman taarru zları 

tardedilmişti r. 

Paris : 19 (a. a.)
Paris radyosu, Ber
Jin'den al ını ş ordugu 
bir habere atfen 
Hitler'in Fransız cep
hesini yarmak için 
bir milyon insan 
feda :etmek tasav
vurunda bulunmak
tadır. 

Londra : 19 (a. a.)
Müstemlckat neza
reti, Bü} ük Brilanya 
imparatorluğunun 

müstemlekeleri ile 
protektorala rındaki 

bütün tebaasına. as
len İngiliz o:ıniyan 
İngiliz tebaası da 
dahil olduğu halde 
orduda gönüllü ola · 
rak hizmet etmek 
için vaki olacak her Garp rrplı esin 
türlü taleblerinde 
halis lngiliz imişler gibi muamele edi 
leceğini bildirmektedir. 

Bu gibiler, devletin umumiyetle 
lngıliz milldine temin etmekte oldu:u 

menafiden müstefit olacaklardır. 

Amerika milli 

Dört bi 
tahsisa 

rl ıtirilen lıih iik rnpta bir lrı~ili= /rıp11 

Londra : 19 ( Radyo) - Skampa 
Flo\'e üstüne bugün tekrar Alman 

t yyareleri gelmiştir. Bu tayyareler 
8000 metre yüksekten uçmuşlar ve hiç 

bomba atmadan geıi dönmüşlerdir. 

müdafaası için 

milyon 
steniyor .. 

RUZVELT ŞtMDJt E KAO R H Z AMANINDA GÖRÜLMEMiŞ 
EN MUAZZAM sün; EYi HAZIRLAMAKTADIR 

- 1 a :ısı İÇP.ride -

Muahedenin cüzü 
olar ak iki protokol 

da imza edildi 

Pc§lkt 415 
yu O O o lk.to ır 

Ankara : 1 D ( Telefon la ) - Bu
g Un s:ı.ııt l S/:~ .i de l Tariciye \' ekale
t inde Bnşvekil \ e lfori ci \'e ,•ekaleti 
vekil i doktcır Refik Sa ,· cla.ıı i le Fran
sı z \"(' İngiliz bu_, uk d~il eri uç mem 
lekl'l ar:ı~ındıı tcL:ıvtızc muka,·emet 
için milli cmni_yetlcr inin menfaati ik
tiznsı mlHckabil mahiyette bir mua · 
hl-.1 • İmzalam ıı;;lnrdır. 

Muahedenln ve iki protoko
lun tam metnini içerıde bula . 
caksmız . 

-
Her bakımdan 
Türkiyenin 
mutlak istiklali 

Roma : 19 (a.a.) - Rus - Türk 
müzakerelerinin inkıtaı, Roma diplo
masi mahafilinin mülaleasma göre, 
Avrupa sahas•nd<t büyük ehemmiyeti 
haiz bir hadise teşkil etmektedir. Bu 
vakıanın sarih manası Ankara h:ikti· 
metinin İngiltere ile Fransaya verdiği 
söze sadık kalmak kararında olun<iuğu 
ve Türkiyenin, Sovyet - Alman nü
fuz daıresine kaymaktan uzak bulun
duğudur. 

Ayni ınabafil, Baltık memleketle
rinin nümune teşkil <~ttikleri halihazır 

vaziyette Saracoğlu'nun Mo~kova mü
zakerelerine nihayet verebilmiş cima· 
sında, Türkiyenin, gerek siyasi gerek 
aske~ı ·bakımdan mutlak istiklalinin 
münakaşa kabul etmez delilini gör
mek terli rf er. 

Nihayet, bu mahafıl, Moskova 
müzakereleri nin ink ı taı ile Von Papen' 
in Ankara'dan müstacelen Beı lin ' e 

- Gerisi Beşinci Sayfada -
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Türklerin 
yüksek şuuru 

1 ,----------------------------------------~ 
ıı 

Parls 19 T. Evvel 

etil Parisien, Türk.le. rirı,~ 
Saracoğlu - Molotov 
müzakerelerinde göster· 

dikleri yüksek şuuru gösteren şu mu
talealan dermeyan ediyor. 

Müzekerelerin, Rus - Türk mena
fii hududunu ve Moskova'nın ayni za· 
manda Berlin menafiini de müdafaa 
ettiği görülmüŞtür. Alman diplomisisi, 
Boğazi<,:inin ve Çanakkalenin, Büyük 
Harpte kapatılmasını rı ehPmrniyetini 
hatırlıyarak, bu vaziyetin yeniden ta
haddüsü için Kremlin Nezdinde bütün 
gayretini sarfetmiştir. Fakat Türkler 

beyntlmilt-1 muahedelere sadık 

ve Fransız - lngiliz dostluğuna 
kaışı dürüst kalmışlardır. Montreux 
anlaşması hükümleri " mer'i bulunmak· 
tadır. Ankara hükümetinin azimkarlığı 
içlerinden ikisini, yani Yunanistan ve 
Romanya, lngiltere ve Fransadan yar
dım vaidleri almış olan Balkan An· 
t.:ınlı devletlerine karşı yapılabilecek 

olan bazı lt>şebbüsleri akim bırak

maktadır. 

Açılan büyük 
jimnastik salonu 

Şehrimiz milli mensucat fabrika 
smda, vilayet beden terbiyesi mü 
diirlüğünün teşebbüsü ile bir jimnas 
tik salorıu açı lını~tır. 

Mılli mensucat fabrikası ~por kıı 
lübü, bedt>n terbiyesi kanu 111 hüküm l 
lerini tatbik eden ilk fabrika spor 
kulübü olmuştur. 

jimnastik S.:\lonuna öğretmen ola 
rak, erkek lisesi beden terbiyesi og 
retnımi Bay Halis Kadri ta) .n 
edilmiştir hergün akşam üzeri eri 

5,30 da fabrikanın memur ve 
İşçileri yeni salonda beden terbiye 
si hareketleri yapacaklardır. 

F abtika kulübünde noksan olan 
jimnastik aletleri peyder·pey getiri 
lecektir. 

, _____________________ , ____ , __________________ _.r 

Çukurovadan lzmire gi
decek pamuk mahsulü 

1 

Pamuk ve çekirdekleri vize 
edilmedikçe içeri sokulmıyacak 

Haber aldığJmıza göre , Mersin , Hata y , Seyhan , Antalya 
vlliiyetlarl pamuklarınm penbe k u rtlu oldukları tesblt edil 
miştir. Bura!ardan pamuk elyaf ve çeklrdeklerlnln nebati 

parçalarmın lzmlr vilayetıne 

getlrllmesl 1050 saylll kanun 
m u c i b ince yasaktır. 

lzmir vilayet Ziraat Müdürlü 
ğünden Devlet Demiryolları Seki · 
zinci İşletme Müdürlüğüne gönde· 
rilen bir yazıda, Mersindeki Fümi 
gatuarda fümige edildiğine dair 
resmi şaiıadetoameleri bulunmayan 
pamuk elyaf ve çekirdeklerinin 
İzmire gt tırildiğı takdirde bu şaha 
detname feri ve getirilen pamuk el· 
yaf ve çekirdekleri Zirarıt idare
since istasyonda görüler("k vize 
edilmedikçe tahliye edilmemesinin 
usul ittihazı, buna aykırı hareket 
edenler hakkında da ayni kanunun 
cezai müeyyidelerinin tatbik olu· 
nacağı bildirilmiştir . 

Paz.aı· günü . yapılacak 
futbol maçı 

Vilayetlere Da1ıiliye Vekaleti 
tarafından mühim bir tamim gön· 
derildi. Bu tamimde ezcümle şöyle 
denmektedir : 

- " Gaye işin yapılmasıdır. V"! 
işin bitirilmesinde alakalı bütün 
memurlar derece ile vazifedar ve 

mesuldurlar . 
Muamelelerin tereddüdden ari 

ve sarih olması, çabuk yürütülmesi 
lazımdır. işlerin zaruri bir sebebe 
müstenit olmadan tehiri veya SÜ· 

rüncemede bırakılması veya gecik· 
tirilmesi alalcadar memurların ki· 
fayetsizliğine, üz,.rine mesuliyet al· 
maktarı kaçmdığına veya sui niye
tine hamledilir. Bittabi bunların üçü 
de daha şamil mesulıyet deruhte 
eden Vekaletçe müsamaha ile kar
şılanamaz . ,, 

- Asfalt yolun tamiri 

1 

r 
Şehrimizde 

Cümhuriyetin 16 ıncı yıl 
dönümü bayramı n da; 

1 - Saatkulesi meydanında. 

2 - Belediye önünde, 

3 - Kuruköprüdt! çeşme meY' 
danında, 

Olmak üzere (3) yerde C.H.P· 
f faik kürsüleri kurulacaktır. 

Kürsüler : 28, 29 Birinciteşrirı· 
Günleri saat: 13 ten - 17,30'ıı 
kadar ve 30, Birinciteşrin . Paza~· ı 
tesi günü sabahı saat: 7 den 13 e 
kadar açık bulunacaktır. 

Cümhuriyet b;ıyramı güolerioe 
mahsus olmak üzere Parti tarafıll 
dan ku rulacak olan bu kürsülerde 
söz söylemek i.)teyenler Parti Vi 
layet idare heyeti kalem.ne müra' 

caatla adlarını yazdıracaklardır. 

Bayram günleri" kürsüleıin açık 
bulunduğu saallerde kürsü başıo· 

daki komitelerP. müracaat etmek 
suretile de söz alına bilir. 

Kadın ve Erkek ( 18) yaşındafl 
yukarı her vatandaş Halk kürsüle' 
rinde söz söylı:yebilir. 

Orta tedrisatta 
verilecek konfrans Tarsus İdman Yurdu iie AJana 

İdman Yurdu arasında tu Pazar 
günü şehrimiz Stadyomunda bir 
futbol maçı yapılacaklır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Aldığımız malumata göre, lise 
Şehirden istasyona gitmekde olan ve orta okullarda, Cıımhuriyet bsY 

asfalt yolun bir kısmının tamiratı ramından bir hafta evvel konfraııs· 
bitmiştir yeni otel önünde dörtyol !ar verilecektir. . 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, ağzına kadar olan kısım temamlan· Konfrans mevzuları "CumhUf1j
1 

hava hafif rüzgarlı idi. En çok sı- mıştır ve diger kısmın tamirine de yet ve inkiJap,, mevzularına dair 0 

cak gölgede 32 dereceyi bolmuştu. devam edilmektedir. caktır. 

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~ Okullarda öğled~ evvel de~ ~~ 
lacak öğlc:den sonra talebe toplu . 
halde bu konfransları dinliyecek11'' 

Cumhuriyet bayramı günü, akŞ~ 
mı ve bayram günleri okul idar~~r. 
ri müsamereler tertip edecekler 1

1 

Forth körfezi 
Birkaç gün evvel Alman tayya· 

releri Skoçya sahillerindeki F orth 
körfezine taıırruz etmişler ve bunu 
bir telgraf haberi olarak okuyucu 
larımıza vermiştik. 

Taarruza uğrayan Forth körfe· 
2ine dair biraz malumat verelim. 

Glaskov'un şimali garbisindo 
Grampian'da doğup Şimal deni
zine akan F orı h nehri, kendi ismini 

mansabındaki körfeze de verir. Bu 
körfez, üzerindeki büyük madeni 

köprü ile ve lngiliz donanmasının 
barın a klarından biri o]makla meş . 
hurdu. 

Körfezin cenubunda Dun bar, 
şimalinde de Fıf eness denen burun 
vardır. Genişliği 16 kilometredir. 

GÜNÜN M EVZUU 

Methali aydınlatan fener 56 derece 
11.8'' arz \.e 4 derece 53 31" tul 
dairesi üzerindedir. 

Körfez, 1,5 k i1ometre genişliğin· 

de hir boğazla boğulmuştur. Bah · 
settiğimiz büyük madeni köprü de 

bunun üzerine atılmıştır. Sahilleri 
pek münbit ve alçaktır. Köıfeziııd e 
kesif bir vapur seyrüseferi var · 
dır. 

Fortb, bir kanalla Clyde'e bağ · 
lrdrr. 

* * * 
fngilizlerin Royal Oak saffı harp 

gemisinin bir Alman denizaltısı ta· 
rafından maharetle batırıldığı yer 

Scapa Flov olarak gösterilmekte· 

dir. Şimali Skoçyada bulunan bu 
mevki, 1914 harbinde İngiliz do
nanmasının başlıca üssü idi. 1918 

senesi 11 teşrinisanide mütareke 

neticesinde İngiltereye teslim edilen 

Alman donanması 1919 da bu mev 
kide bizzat kendi tayfaları tarafın· 
dan batırılmıştı . 

ı~ ilaha re lngilizler bu gemilerin 

bir kısmını çıkarabilmişler, diğer 

kısmınd::ın ise hurda demir halinde 

istifade etmişlerdir. Ratan eski Al 

man gemilerinden digerleri de hala 

Scapa Flov'un dibindedir . 

• •t 
İlk okullarda ders, "Cumhurı~ 

ve inkilap., mevzuu etrafında toF '' 
nacaktır. 

Seyha ı spor takırnı 

Mersine gidiyor 

.; 
Haber aldığımıza göre, s.eb'jJ 

Seyhan spor takımı ile Mersırı d' 
manyurdu ikinci takımları ar115'~ıı1 
önü.nüzdeki pazar günü bir fııt 
m-ıçı yapıiacaktır. . ııkş9 

Seyhan takımı cumartesı ·ııe 
.. AetS' 

mı ve yahud pazar sabahı ıvı 

hareket edecektir. 
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Finlandiya 
ı neticeyi bekliyor 
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Rrt:a'. 19 'J'. l~'re1 -------
~ altık memleketleri gazetele 
ıs::?) rinin Helsinkide buluMn bü 

tün muhabirleri Sovyetlcrle 
ı;-inlandiyalılar arasındaki müzakere 
lerde görülen tevakkufun inlandiy,a 
tıın stokholm konferansı ne ta) ıcini 
beklemek arzm,undan müt!vellid ol 
duğunu beyan etmektedirler. 

Yarı resmi rits gazetesinin mu· 
habiri yazıyor. 
. Finlandiya mahafiline göre rei- J 

sıcumbur B. Kallıo şimdiki vaziyette 
şirnal hükılmetleıinin hattı hareket
l~ri ne olar:ağına dair stokholm kon 
feransından kafi malumat aldığı tak 
dirde bu akşam Helsink!iye d-Onecek 
\tc Moskovaya avdeti beklenilen B. 
Paasikiviye şahsen talimat verdikten 
8onra .stokholme avdet edecektir. 
~·~:!:IS!!!!~~~!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!! 

Öğretmenler mesleki neş .. 
riyah takip edec~kler 

Aldığımız mala mata göre1 ma 
<ltif vekaleti1 gönderdiği bir tamim 
d, bütün öğretmenlerin mesleki neş 
tiyatı takip etmelerini mecburi kıl· 
lllıştır. 

b' yaptlacak teftişlerde 15u nokta 
ılhassa göz önünde tutulacaktır. 

İlk okul öğretmenlerinin 
ikinci teşrin maaşları 

Alakadarlardan aldığımız mah1 
lllata göre, yeni barem kanununun 
~atbiki dolayisile ilk okul öğretmen 
ttininde maaşları yirmi liradan baş 
arnaktadır. 

1 
Öğretmenler ikinci teşrin maaş 

&tını yeni bareme göre alacaklardır 

Şehrimiz kız lisesinden 
leyli meccani olanlar 

Şthrimiz kız lisesi dokuzuncu sı 
tı~f ta!, bel erinden Meliha Esen ve ay 
111 sınıfdan Latifo, yapılan leyli mec· 
can· . 
1 

1 ırntihanlarında muvaffak olmuş t Ve Konya kız muallim mektebi 
ildrosuna alınmışlardır. 

Doğum 

h'b·Şehrimiz Halk Ecıahanesi sa· · 
~ 1 arkadaşımız Bay Ziya Abdi 
t'orıa'ııın bir oğlu dünyaya gelmiş · 
~•r. Yavruya uzun ömürler ve ha 

8 
ltlı istikballer diler , ana ve baba. 
'nı tebrik ederiz. i'---.... _________________ _ 

~u .. b . gece no etçı eczane 
Yeni postane civarında · 

F o.at eczahanes1dir '-......,, _________________ __ 

Türksözü Sahifo : 3 

~aıiii&~~~~~!EEEl:ms:!!:~~--ı ........ a.--..._ .... ~-------~ 

lh1©1lb>~ırO~ırö 1 
~--.---~~~:nm~~IElell~--------~-----------' 

--·-----
Ruzveltin İsveç kralın':\ gönderdiği 
mesaj ve devlet reisleri ziyafeti 

DÖRT ŞiMAL DEVLETi REiSi BiRER NUTUK SÖYLEDi 

Vasington : 19 -a.a.- B. Ruz 
velt dört skandinav devleti konferan 
smm inikadı mijnasebetile İsveç kra 

' 
lına ;ış;ığıdaki mesajı görıder~iştir 

Konferans Ameı ika hükumeti 

len milletlerin tarıhinde daimi su
rette sadık kalmış oldukları bitaraf 

öııiinde büyük tezahürat yapılmıştır 
Stokholm : 19 -a.a.- D~rt şi

mal devletinin reisleri bugün . saat 
12 yi yirmi geçe İsveç kralının stok 
holmdaki şatosunda birer nutuk söy 
liyecekl~ rdir bu nutuklar radyo ile 
neşredilecek tir. 

Stokholm : 19 (Rııdyo} - dört 
şimal dev1<:t rei:ıi bugun fsveç kra. 
lının şatosunda beklenen nutuklarını 
söylemişlerdir. 

hk kanununa tevfıkan bitaraflık pren -----------__ _ 
siplerine temamile müzı:theret edece 
ğini beyan etmek maksadile diğer 

cumbuı iytt bükumttlerine il ti.hak et 
miştir. 

Diğer 20 Amerik"a cumhuriyeti 
reislerinin de İsveç krn'ına bu mesa 

ja mümasil mesejlar göndermiş ol
dukları· zannolunm<ıktadır. 

Diploması mahafili bu halin ge 
çerılerde toplanmış olıın Panama 
konferansının müsbet bir neticesi 

olduğun beyan etmektedirler. 

Bu konferans esnasında Ameıİ· 
ka cum'hmiyetleri miişterek bir bi
taraflık vaziyeti kabul etmişlerdir. 

Malum olduğu vrchile B. Ruz. I 
veltin bu hareketi Sovyet Rusya 
ile Finlandiya rtrasında sulhun ida 
mesi için 8 gün içinde yapmış oldu 
ğu ikinci teşebbüstür . 

Stokholm : 19 -a.a - lsveç kra 
lı şimal devlet reisieri şı•ıefine 70 
kişilık bir akşam ziyafeti vermiştir. 

Bu ziyafete ezcHmle kral ailt>sİ erk5. 
nı baş.vekil hariciye naıırı vt. yüksek 
rütbeli devlet memurları iştirak et. 
mişlerdir. I 

· Ziyafetten sonra donanan saray 

POLİTİK 

Yugoslavya - Yunan 
ticaret muahedesi 

İnıza dün yapıldı 

Belgrad : 19 a. a. - Yugoslav
ya ile Yunanistan arasındaki mü
temmim ticaret iti!afnamesi, dün 
imza edilmiştir. 

Ticaret ve sanayi nazırı M. An 
dres, hükumet namına bu itilafı • 
imzalamış ve şu beyanatta bulun· 
muştur : 

- Dün Yunanistan ile imza e
di!miş olan i.tilafname, iki memleket 
arasında 1936 senesinde akdedilmiş 
olan ticaret ve takas itilafının mü. 
temmimdir i Bu itilafın bizim Yuna · 
nistanla yapmakta olduğumuz ve her 
iki tarafın daha müsaid ve daha 
sağlaın bir hal sureti bulmak için 
çalışacaklarını , söylemeğe lüzum 
yoktur. Bu iş için muhtelit bir ko· 
ın:syon teşkil edilecek ve bu ko· 
misyon ahval miisait olur olmaz 
içtimalannı akde başlıyacaktır. 

BAHİ ~ LER 

Ankara'nın Azmi 
PARiS : 19 T. EVVEL 

Ankaıanın saıahatla ifade edıleıı azmi, pelit Jouınal, le joıır \t' cieuvıe 
ve d iğer Paıis ga1.eteleı inin hepsi tarafından biiylik bir takdiı le karşılanmış
tir . 

Di~er tarafdan, Van P.ıpeıı'in alelacale haıcketi. Türkiye İİ7.etincleki 
Alınan tazyikinin tam akameti gibi tı•lakki edilmektedir. 

Le Petit Journal'd ı Pierraut, ezcümle diyoı ki : 

Macaristanda gizli 
liareketler var! 

Kırk kişi tevkif edildi 

Budapeşte : 19 a. a. - Mülha 
Hungarist hareketi müntesipleri 
gizli bir fo.aliyet takibetmektedir . 
Bunlar, gerek hükumet merkezindt", 
gerek vilaye!lerdç hakaretli bir 
lisanla . yazılmış. bey~nnameler da
ğıtmağa başlamışlardır. Beyanname 
bastırıp dağıtmak suçu ile kırk ki
şi tevkif edilmiştir . Yapıl~n tahki 
katta, keza ·gizli 'bir teknik cihaz 
bulunmuştur. · Ayni tahkikat esna· 
sında, mGntesipleri szalasi hareke· 
tine yardım etmek üzere yemin eden 
bir Hunga'rist It'jiyonu trşkiline baş. 
!andığı anfaşılinıştır . 

Tahkikata devam ~ailmektedir . 

Papa Xllnin 
bi~·· tomiıni 
~atican: l9 a. a. - Papa 12 n 

ci P.ie'nin b;ıinci tamiminin 29 ilk. 
teşrinde neşr~dHeceği teyit oluw 
maktadır. 11 

Bu vesika, şimdiki :beyuclmi)el 
vaziyete açık trlmihlerde bulunacak 
dini, fikri ve ahl~kia mutalclar ser· 
dedecektir. 

F ransa-lngiltereni n . . . 
tayyare sıparışı 

Nevyoık : 19 a. a. - Selahi 
yettar bir menbadan bildirildiğine 

göre lngiltere ve Fransa hükumet 
!eri, kongrenin bitaraflık kanununu 
tadil etme~i ·takdirinde Amerikaya 
5,750 askeri tayyare sipariş etmek 
tasavvurunda olduklarını bildirmiş· 

lerdir. Bu siparişle;in parası şimdiki 
kamuiyoya nazaran 350 milyon do· 
lara baliğ olacaktır . 

Kanunun feshedilmemesi tak· 
diriode lngiltercnin Amerika fab · 
rikalarından Kanadada şubeler ih· 
das etmeleri teklifinde bulunacağı 

söylenmektedir . 

Malatya çırçır bez ve 1 
iplik faörik~sından : 

Çırçır fabrikamız bu hafta İçe· 
risinde koza çekmeye başlayaca· 

ğından Klevland çiğidi olan muh· 
terem müşterilerimiz bir hafta zar 
fında çiğ-itlerini fahrikamızdan kal· 
dırmalarıoı aksi takdirde ınesuli · r.1osl-..ova: keııdi lı es, bına olduğu karlar Almanya hr.sabına d.l m(izake· 

ıede bu'unmuşlur. Alman}a, daha yakınlarda, Arıkara'da tam bır akamete 
uğramıştı. Bunu Moskova vasıt<isi:yle tclnfiye çalışmış, fakat, yüksek bir 
şuur eseri gösteren Tüd iye, bfüün tazyikleıe buyun eğmekten imtina suıe· 
tiyle, sözüne sadık kalmıştır. 

1 

yet kabı.;! etmiyeceğimizi ilan ede· 
I riz. 11133 20- 21-22 
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Sulh cebhesi perçinlendi· 

Türkiye-lngiltere-Fransa karşı 
lıklı yardım paktı dün imzalandı 

Muahedenin metni 

' Madde 1- Türlciytye lcarşa" bir Avrupa devldi tarafından vaki bir 
trcavüz ntlicuinde Türki)'f' bu devletle muhasemata giriştiği takdirdr: 
Fransa ve Birleşik Krallık filrn Türkiye hükumeti ile tt.şriki meui ede. 
cekler ve ona yedi iktidarlannda olan bütün yardım ve bütün müzahe
reti yapacakf ardır. 

Bir Av1upa devleti tarafından Vil~İ olı.:p Akdeniz mıntakuında Fran· 
sa, Birltşık Krallığın tutulacaklau bir harbe rnünctr olan bir tecavüz 
haıeketi halinde Türkiye filfn Fransa \e Birlfşik Krallık ile teşriki me
sai edecek ve onlara yedi iktidarında olan bütün yardım ve bütün mü
zahereti yapacakbr • 

Madde 2 - Bir Avrupa devleti tarafindan vaki olup Akdeniz mm 
takasında Türkiyenin tutulacağı bir harbe muncer olan bir tecavüz hare. 

keti halinde Fransa ve Birleıik kralhk filen Türkiye ile teşrikimesai ede
cekler ve ona yeddiiktidarfarmda olan büsün yardım ve bütün müzahe~ 
nti yaaacaklerdır. 

Madde 3 - Fransa ve Birleşik ktalJık tarafından 13 Nisan 1939 ta
rihli beyannamelerile Yunanistan ve Rumanya'ya verilen garanti)" me 
riyet mtvkiinde kaldıtı müddttçe bu garantiden bi-i veya digeri hasebi· 

le Fransa ve Birlesik krallık muhascmata giriştikltri takdirde Türkiye 
filen Fransa ve Birleşik kralhk ile teşrikimesai edecek ve onlara yediık
tidarında olan bütün yardım ve bütün müzahere~i yapacaktır. 

Madde 4 - Fransa ve Birltşik krallık birine veya diğerine karşı 
ikinci ve üçüncü maddeler bükümleri mahalli tatbik almaksızın bir Av 

rupa devleti tarafından vaki bir tecavüz neticesinde bu devletle muha 
semata girdikleri takdirde akid taraflar derhal istişarede bulunacaklar. 
dır. 

Ancak şuıası mukarrerdir ki Türkiye böyle bir ihtimalde Fransa ve 

Birleşik krallık ha~ kıncl a hiç df A:rlse hayı itıaharıc bir üitaraflık muhafaza 

edrcrktir. Yukarıdaki 3 üncü maddenin hükümlerine halel gelmemek 
üıerc ; 

1- Jstiklal veya bitarafltjım bir ttcavüze '°arşı muhafazasına yardım 
edcbilm:-si bizzat kendi muvaffakıyetile yüksek akit hükilmet?eıden biri 
tarafından taahhüt edilen bir Avrupa devletine diger bir Avrupa dev
leti tarafından tl"cavüz vukuunda, 

2 - Gerek bir Avrupa devleti tarafmdan ika edilen ve diger bir 
Avrupa devleti aleyhine müteveccih bulunmakla beraber yüksek akit 

taraflardan biri, hükumetinin fikrince kendi emniyeti i~in bir tehdit teş
kil eden bir tecavüz halinde yüksek akit taraflar müessir görülecek 
müşterek hareketle kşebbüs etmek üzere derhal istişarede butunacak· 
}ardır . 

Madde 6- Bu muahede hiç bir devlet aleyhine müteveccih değil· 
dir. E~er tecavüze kaışı ~o}mak için lüzumu hasıl olursa Türkiyeye , 
Framıaya ve Birleşik Kralhta karşthklı yardım ve müzahtrt't temin ey

lemektir. 

Madde 7- Muabedcnin hükümleri Türkiye ile diger bir akit tara· 
fından her biri arasında iki taraflı taahhüt olarak da:muteberdir. 

Madde 8- Yük.,ek akit taraflar bu muahedenin tasdiki neticesi ola
rak muhacıamata girişmiş olurlarsa ancak müşterek bir mutabakat ve 
mütarrke veya sulh muahedesi akdedeceklerdir . 

Madde 9- 8u muahede tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün 
ulan süratle ve ayni zamanda Ankarada tevdi olunacaktır. Muahede tas 

diknameleri bu tevdi tarihinde meriyete girecektir . Bu muahede 15 se
nelik Lir müddet için akc!olrr,uştur . Yükstk akit taraflardan hiç hiri 

muahedeye nihayet vermek arzusunu mezkur müddetin imtidadından altı 
ay evvd her iki tarafa tebliğ etmezse muahede beş senelik yeni bir 

müddet için kendillA,inden temdit edilmiş bulunacak ve böylece devam 
c:dip gidecektir. 

Aşa~ıda imzalnı bulunan murahhaslar işbu muahedeyi , muhtevi hü

hümleri tasdikan imza etmişin ve mühürltmişlerdir. Aokarada üç nüsha 
olarak 1939 st>nt'Si lıkteşrininin on dokuzunda yapalrnıştır . 

Protokol numara ( 1) 

Aşaj'ıda imzaları bulunan murabb111ar buıünkü tar,hH rnuahedc-yi 
imzasından itibaren mer iy~te koymak husu ~unda ktndi hüku ı netlrrinio 
mutabık bulunduklarını müşahede ederler. işbu protokol Fransa , Birle
şik Krallık" ve Tü,kiye arasında buıünkü tarihle akdedile-n muahedl'"nirı 
ayrılmaz bir cüzü olarak telakki edilecektir. Ankarada üç nüsha olarak 

J 9 İlk ttşrin 1939 da yapılmıştır. 

Protokol Numara (2) 
Aşağıda imzalan bulunan ve usulüne tevfikan lıu hu~u~ta selihiyct. 

tar kılınmış o'an murahhaslar Fransa - Birlrşak kralhk ve Türkiye ara
sındaki muah~deyi imza ettikleri 11rada bervtçhiati hususta mutahık 
kalmışlardır. 

Yukar1da adı geçen muahede mucibince Türk iye larafmdan alınmıs 

olan taahhütler bu memleketin Sovyet Sosyalist aümhuriyetleri ittihadı 
ile müsellah bir ihtilafa sürüklenmesini intaç veya mucip olacak bir ha. 
rekete onu icbar f'demez . 

işbu pratoho~ Fransa, Birleşik krallık ve Türkiye arasında bugünkü 
hrihli akdotunan muahecienin ayrılmaz bir cüz'ü olarak telakki oluna
caktır. Ankara'da üç nüsha ol~rak 19 lıkteşrin 1939 tarihinde yapılm1ş· 
tır. 

Amerika 
Müdafaası 

Milli 
• • 
ıçın 

Vaşington : 19 -a.a.- Konırre· 
nin önümüzdeki içtima devresinde mil 
li müdafaa için ceste ceste verilmek • 
üzere 4,000 milyon dolar tahsisat iste 
nilecektir. 

Reisicumhur B. Ruzvelt, sulh zama 
nında şimdiye kadar asla görülmf'miş 
olan en muazzam bütçeyi hazırlamak· 
tadır müşarünileyh, projesinde rusıf 

kürrenin müdafaası sistemine yani bü 
yük okyarııos ile atlas okyanosu sahil
lerinin ayrı ayrı müdafaa edilmesi sis 
temine sadık kalmıştır bu müdafaa, ka 
ra ordusunun bir taraftan diğer tarafa 
kolaylıkla ve süratle gidebilmesini te· 
mine medar olacak hususi alet ve ci· 
hazlarla yapılacaktır orduya 500 muaz 
zam tayyareden mürekkep yeni bir fi 
lo verilecektir. 

Bu tayyareler bütün devletlerin tay 
yarelerinden daha büyük, daha surat· 
lı ve menzilleri daha uzun olacaktır. 

Bu tayyareler hakiki birer uçan 
kale olacaktır. 

Bu 500 muazzam tayyare kongre 
nin geçenlerde orduya vadetmiş oldu 
ğu 6,000 tayyare iltihak edecek bu su 
retle Amerika oı dusunun elinde dünya 
nın en kuvvetli hava filosu bulunacak 
lır. 

Bundan başka Amerikanın deniz 
filoları <la takviye edilecektir. 

Vaşington : 19 -a.a.- Hükumet 
bütün Amerikanın müdafaası için kon 
greden 500 tayyarenin inşası için la
zım olan tahsisatı istiyeceklir bu tay
yarelerin her biri 10 milyon dolara 
malolaccı.k fevkalade süratli ve uçuş 

ve hareket serbestisine malik olacak. 
tardır. 

RADYO 
Bugünkü Program 

TÜRKh'E RADYO OfFOZlYON 
POSTALARI TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

Perşembe - 191 10 I 939 

12.30 Program ve memleket saat 
ayarı 

12.35 Ajans ve meteoroloji htı· 
berlcri. 

12.50 Türk Müıiti · Pi. 

13.30 - 14.00 Müzik ( Kaıı~ık 
proi'ram - Pi. ) 

18.00 Protram 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans 

ve meteoroloji haberleri 

18.25 Türk müziği ( Fasıl heyeti) 
19.10 Konusma ( Haftalık spor 

servi ) 

19.25 Türk müziti 
Çalanlar : Cevdet Çağ'lıı, Kemal 

Niyazi ~eyhun, Hasan Gür. Şerif 
içli 

20.10 Temsil 
21.10 Müzik (Radyo orkestra~ı 

Şef : Hasan Ferit Alnar 
1 - Frank : ''Senfoni,, (re nıi· 

nör ) 

2 - Tsı~haikovsky : "CappricciO 
ltalicn .. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajan5 

haberleri, ziraat, Esham - Tahvilat. 
kambiyo - Nukut borsıısı ( fiyat ) 

22.20 Müzik ( Cazband - pi. ) 

23.25 - 23.30 Yarınki proR'rııtfl 
ve kapanı§. 
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Adana Askeri Satınalma komisyo
nu reisliğinden: 

Cins Miktarı Muhammen bedeli lık teminatı 

"---- Kilo Lira Lira Kuruş 

Pi rinç 20000 4800 360 
K Uru Fasu lya 33000 4290 321 75 

1 - Adana garnizonu ihtiyaci için cinsi ve miktarlarile muhammen 
b~dclleri ve ilk teminatları yukarıdadır. 

2 - Bu maddeler Adanacia askeri satın alma komisyonunda 61 111 
9
39 Pazartesi günü saat 9 da pirincin ve saat 11 de kuru fasulyanın 

tksiltmeı;;i yapılacaktır. 
3 - istekliler şartnamesini her gün komisyonda görebilirler ve bel· 

li R'Ünde ve saatlarda teminatlarile birlikte muracaatları ilan olunur. 

20- 25-29-4 1113~ 

~ercim ek 
~Ünden : 

deposu müdürlü-

l Müessesemiz müstahdemini iaşesi için 5345 - kilo yerli undan ekmek 
1 

e 580 - kilo koyun eti ayrı ayrı açık eksiltme ile sa tın~ alirıacaktır, 
ihale : 30 - 10 - 939 Pazartt"sİ giinü saat 14 de Ceyhan belediye 

ıa!onunda içtima edecek komisyonda yapılacaktır, 

1. Ekmeğin muhammen kıymeti beher kilasu 7,5 kuruş üzerinden 400 
ıta 88 küruş ve etin beher kilosu 36 kuı uş üzerinden 208 lira 80 kuruş
tur. 

Muvakkat teminat ekmek için 30 lira 7 kuruş, et için 15 lira 66 ku · tu 
ş olup Ceyhan mal sandığına yatırılacaktır. 
Şortnamesı her gun meı cimek aygır deposu müdürleğünqe 

~Otijlebilir. ve istiyenlere bedelsiz verilir. 
~ Eksiltmeye iştirak edeceklerin te'minat makbuzları ve 2490 fayılı 
arıunun 2,3 cü maddelerinde yazılı vesikalarile birlikte belli gün ve sa-

~tt~ komisyona müracatları ilan oiunur. 17- 20 - 25- 29 11124 

' ALSARAY ve TAN 
• Sinemaları 

~lYI A~ş;~m 
1~diham ve Kalabalığın önüne geçebilmek için bütün Halkımızı geçen 

sene Cezp ve teshin etmiş olan ve bugüne kadar Türkiyede 
biç bir filmin kazanamadığı fevkalade bir rağbet gören 

Şarkın Ses Kralı 

( AB DUL VAHAP ' ın ) 
Altunl ve Ale•ll Seslle Süslediği 

~-----------------------------------------: 
AŞKIN GOZ YAŞLARI 

Türkçe Sözlü ve Arapça Şarkılı ............... ______________________________________ __ 
Emsalsiz AŞK ve MUSiKi Şaheserini Birden 

Göstermeğe karar vermişlerdir. 
·---v.........--

lıllll~ Her iki Sinemada Pek az kalan L0caları heman 
~ kapattı ınız. Kalabalığa meydan verilmemesi ıçın 

Biı( t erinizi erken almanızı rica ederiz. 

Telefon Alsaray 212 ) ( Telefon Tan 266 ) 

"--- 109~1 ---------

1 

.._ ___________________________________________________ __ 

Asri sinemada 
Süvare 

8,45 

Bu akşam 
Ti!rkçe sözlü - Yeni ve eski lü·rk 

Süvare 
8,45 

musikili 

• • 
Hindistanm esrar ve muamma dolu diyarında .... Debdebeler ..... Şaşaalar .. 
Göz kamaştırıcı :!e:Corlar içinde gecen Aşk ... H!yc!cın ... ihtiras şaheseri 

ilaveten : Dünya havadisleri 

I DIKKA T : Vaki yüzlerce talep ve arzu üzerioe· son defa olaralc ( 

Şahane Çılgınlıklar 
Cumartesi gündüz matinesinde gösterilecek 

Telefon : 250 11096 

Yeni çıkan kanur ve nizamlar 

• 

İş İhtilaflarını Uzlaştırma ve 
Tahkim Nizamnamesi 

Kararname No: 2/10565 

İkinci Kunm 
Uzl~ştırma 

- Dünden arta•• 

Neticede mesele ittifakla kotarılmak suretile Kesin Uzlaştırmaya 
bağlanırsa memur ihtilafın m~vzuunu ve kotarma şeklini gösteriri üç 
nüsha zabıt varakası tanzim ederek altlarını kendisi ile işveren veya iş 
veren Vekili ve Mümessil İşçiler ve itirazda ouluııanlarıo seçtikleri işçi 
imzalarlar. 

Zabıt varakalarımn bir nüshası 29 uncu maddede beyan olunan zabıt 
defterine yapıştırılır. Zaptın ikinci nüshasını işyerine Kesin Uzlanşhrma 
için İş Dairesinin ilgili teşkilatı tarafından gönderilmiş olan memur ahr 
ve derhal amirine tevdi eder. 

(Sonu 

Akislerin icmali 

Var) 

mülakatın vuku bulması ve buna, Ga· 
fenko ile Bulgar b şvekili Köseiva· 
nof arasında yapılacak görüşmenin 
tekaddüm etmesi beklenmektedir. 

Balkan antantı memleketleri sa 
lahiyettar mahcıfılleri , Bulgaristanın 
antanda iştiraki kendisi icın fayda] 
olacağı mütaldasınc!adırlar . Şımdiye 
kadar Bulgarıstanı Balkan antantına 
işıirak ett:roıek üzere yapılan teşeb 
hüsler akim kalmış ve bu akamet 
Bu!garistanın, Romanyaya karşı olan 
araıj taleplerinden mülevellid bulun 
r,ııışlu. 

Bulgaristanın . Al nanyanın veya 
Sovyet Rusya yard mı !le bu ist~k 
terinden baıılcuını elde edebileceğı 

fakat bunu istikıfüı bahasına yapmış 

olacağı söylenmektedıı. 
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Adana Borsası Muameleleri 

- PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az f.n çok Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo 
l{öza 5,87 - =6~50 

.... 
Ma. parlafl 30 

-- -
• 32 

Ma. temizi • 30 

-Klevland 29-
-36 ____ 

-Klevland-( v:M. ) 1 

YAPAGI 
Beyaz l 1 1 Siyah -- ÇIGIT ., 

1 
1 

1 
Yerli "Yemlik,, l-'2,55 1 1 .. "Tohumluk., 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 

-
1 

• Yerli 2,25 4,7: 

• Mentane · 
Arpa 
fasulya 
Yulaf 2,50 2,75 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 11 ,25 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

.... üç .. .. 
ı:s ..&: Dört yıldız Doğ'ruluk cu 
~ ;,::: üç ..E! c ,, • 
o - Simit 
~ ~ " 

::J Dört yıldız Cumhuriyet 
N v- üç ..... .. " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

19 I 10 I 1938 lş Baukasından almmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 6 33 Liret 

ı--
Vadeli 1. 5 75 Rayişmark 

Frank (Fransız ) -2-96 
Vadeli Ill -5-66 

Sterlin (İngiliz ) - 5- 'M 
s 1:54 Hind hazır - Dolar ( Amerika ) ·29 ·ı 60 

Nevyork 8 94 -Frank ( İsviçre ) 00 00 

T. iŞ BANKASI' 010 

1939 K. Tasarruf 

32,000 'LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1 Şubat, l Mayıs , 26 /\ğustos, 1 EyluJ, 
1 İkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

İKRAM IYELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 
5 • 1000 • 5.000 • 
8 • 500 .. 4.000 .. 

16 • 350 • 4.000 • 
60 • 100 • 6.UOO • 
65 • 50 • 4.750 

" 
250 • 25 

" 
6.250 • 

435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yalnız para biriktirmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

Seyhan vilayeti daimi encümeninden: 

1 - Ceyhan - Adana yolurıun O 000 - 6 000 arasındaki şosa· 
ya Muktazi ( 450) metre mikap kum keşif tutarı olan ( 562 ) lira ( 50) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksilme 2 - 11 ~ 939 tarihine müsadif perşembe günü saııt 
onda vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

3 - lstey~nler bu i~ e ait keşif evrakıle şartnamelerini görmek içİll 
Nafia müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

4 - İsteklilerin ( 42 ) lira ( 19 ) kuruş muvakkat teminat vermeSl 
lazımdır. 15 - 20 - 25 - 29 11116 

Seyhan Orman 
ğünden: 

Çevirge 

Mikdarı Muhammen vahit fiyatı 

Cinsi Hacını Lira Kuru~ 

Kaim Çam h6.000 4 90 

Müdürlü-

Tutarı 
Lira koru 

421 4 

1 - Seyhan vilaydtinin Kadirli kazası dahilinde Kirazlı sekı ormsııııı 
dan 86 M. 3 Çam miktarında keresrelik satışa çıkarılmıştır. 

2 - Satış 25 - 10 - 1939 Çarşamba günü saat 15 de Seyhan Ot' 
man Çevirge Müdürlüğü dairesinde artırma ile yapılacaktır. 

3 - Beher metre mikabının muhammen fiyatı dört lira 90 kuruştur· 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Orman Umum Müdürl~· 
ğünden, Seyhaıı orman çevirge müdürlüğünden ve kadirli bölge şefliğ'İtı ' 
den alınır. 

6 - Satış umumidir. 11091 
5 - Mu vak kat teminat ( 31 ) 1ira 61 kuruştur. 

6 - 10 - 15 - 20 

Mercimek aygır 
ğünden: 

deposu müdürlii' 

Müessesemiz müstahdemini için satın alınacak 50 kilo zeytin yağı 2 
kilo zeytin deınesi, 175 - kilo sade yağ, 200 - kilo pirinç, 600 - kilo 
bulgur. 75 - kilo 4 - yıldız un, 200 - kilo kuıu fasulye. 150 - kilO/ 
nohut, 150 - kilo 'bezelye, 150 - kilo çekilmiş kırmızı mercimek, 150 
kilo kuru soğan, 200 - kilo patates, - 200 - kilo kesme şeker, 5 ·;. 
kilo al bayrak çayı, 4 - kilo kırmızı bib,.r, 20 - kilo - domatys 58 

çası on gün mü~dctle açık eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 30 - 10 - 939 pazartesi günü saat 11 - de Ceyhan beıe· 

diye !;alonunda içtima edecek komisyonda yapılacaktır. • ... / 

Mecmu 1 G - kalem erzakın muhammen kıymeti 555 - lira 2' 
kuruştur. 

Muvakkat teminatı 41 - lira 664 - kuruş olupCeyhan mal saod
1 

ğına yatırılacaktır. b·, 
Şartnamesi her gün mercimek aygır deposu müdürlügünde görüle 

1 

lir. ve isteyenlere verilir. d 
Eksiltmeye iştirak eden1erin 2490 - sayılı kanunun ve 3 - cü rı18 1. 

delerinde yazılı vesikalariyle birlikte belli gün ve saatta komisyona ge 
meleri ilan olunur, 11125 

17 - 20 - 25 - 29 

or. · Muzaffer Lokman 
·f ç hastalıkları mütehassısı 

ıe 
Hergün muayenehanesinde hasto arını kab&J 

başlamıştır. / 

Umumi neşriyat müdiir~ 
Macid Güçlü 

Adana Türksözü matb~ 

~ı" 
i 


