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Dansig endiş.ede / BELEDiYE SEÇiMi BAŞLIYOR 
Nazl'Jer çok biiyiik bir 

nümayişe hazırlanıyorlar 
1 Belediye meclisi azahkları için kararlaştırılan 

parti namzetleri listesini neşrediyoruz 
13 Mayıs - Ankara 

[ Gccikmi§tir. ] 
ŞARKI PRUSYADAN DANSiGE, NÜMAYiŞE iŞTi 
RAK lÇlN BiR ÇOK HÜCÜM KITALAR! GELDi 

intihap encümeninin verdiği karara göre Adana 
Belediyesi seçimine yarin baş lanacaktır. ' 

Belediye 
namzet 
yoruz : 

Meclisi 
listesini 

azalıkları için kararlaştırdıljı 

Cumhuriyet Halk Partisi llyonkurul başkanlığının 
aynen a ş a O ı y a koyu· 

f r-'\\, Un Başvekilimiz Refik Say
~ dam Turk - İngiliz anlaşması 

~ hakkındaki beyannameyi BU· 
.YUk millet meclisinde okudular ve 
huldlmetin bu husustaki görUşlerini 
but~o açıklığiyle izah ettiler,!lnıiliz 
llafvdı.ili, Cemberlayn de Avam ka· 

kİ nıaraıında, ayni günde bu csao; Uzc· 

I· rinde bey anatta bulundu .. 
~ Bu suretle bir muddettenberi in· 

tiıar olunan Turk - Lıgiliz anlaş· 
aıa., artık tahakkuk etmiş oluyor. 

Şurasını her şeyden önce söyli
yclim ki , bu anlaşma hukdmetimiz 
tarafından çok esaslı, dikkatli tet· 
kiklere tabi tutulmuştur. Bilhassa 
Buyuk millet mediai Parti grubunda 
ıttı.atlerce suren konuşmalar ve ince· 
leıader olmuş, sonunda hukdmetimizin 

5 tuttuğu yolun, gözettiği pren•iplerin 
,,, bizim için hayati bir mesele olduğu 

mUşterek ve kat'! bir karar halinde 
tecelli etmiştir. 

Turkiye her şeyden önce ve te
mamiyle bir Akdeniz devletidir. Bu· 
nun için keadi emniyetini Akdenizin 
emniyetine bağlamı;s ve buradan : ge· 

1 lccek butun tehlikelere karşı sağlam 
ve ciddi bir şekilde bazı.r bulunmayı 

d1ima gösönuodc:tutmu~tur. 

Hitler hududlarda teftişde 

Beılin J 5 (Radyo) - Alman dev. 
Jet reisi Bay Hitler beraberinde B· 
Himlcr olduğu halde Belçika hududun 
daki Ağden,e gelmiş, ikinci kolordu 
kumandanı tarafından karşılanmıfdır . 
Alman devlet reisi derhal oradaki miıs 
tahkem hatları teftişe başlamışdır . 

Danzijt 15 {Radyo) - Dansigde 
büyük kütübhanenin camları bir !akım 
meçhul şahıslar tarafından kırılmışdır 
belediye ıeisi bu hadiseyi Dansing 
ayan meclisi nezdinde proıesıo etmiş
tir. 

Gerisi ikinci sohifede -

BOR'DABÜYÜK 
iMAR HAMLESi 

Adanalıların yayla mevsimi pek rağbet gösterdiği 
Bor'da bu yıl bir çok yenilikler oluyor 

{ Hususi mu
habirimizden) 
- Ötedenberi 
güzel havası 

ve suyu ile 
sayhan lıla ra 

1 yayla olan ye 

i I 

BugUo ıerek kendi emniyetimiz, 
gerek dUnya sulhunun emnij·etl ancak 
mu,t r k bir mUdafua •İstemine da
.vanmaktadır. Son h3dio;clcr bize İs · 

lıat etti ki , bir devletin yalnız başı· 

na , kendi mevcudiyet-ini •Haratı 
'aha .. • ırnyan kimoclerin şiddetli ar· 
zularına kar~1 mUdafaa edebilmesine 
imkan yoktur. 

1 

şil BOR 939 
senesine b ır 

/ çok yenilikler-

' 

le girmekte· 
dir. 

Akd.nizde Turk - İngiliz 
ınenf11tları kadar, birbirine yakın, 

birbirine bığlı hiç bir menfaat yok
lur. Bu iki devletten herhangi birinin 
Alı.denizde u,ıırayaca&ı muvaffakiyet· 
sizlik, tecavUz bu devletlerden ynlnız 
birisine munhıısır kalam:ız. 

Türk vatanınn karşı bir tecnvuz, 
lngilterenin imparatorluk yollarım , 
dolay15i1e lngilizlerin ha,yatl ve bu
yuk menfaatlarını sarsabileceği gibi, 
Akdeniz hakimiyetinin ?aşka ellere 
du~mcsi de Turkiyenin hakiıuiyetine 
en buyuk zararı davet edebilir. 

/ Tabiatin bü 

1 
tün güzeli iği · 

ni taşıyan üs 
tün parka ls
tanbuldan ve 
Ada nadan 
getirilen muh 
telif aljaçlar 
dikilmiş ve on yıldanberi lzmirde 
bağçevanlık eden eyi bir bağçeci 
türlü türlü ağaç ve çiçeklerle parkı 
bezendirmiştır. 

paktı,Rusya ile ötedeobcri devam eden 
derin do~tluklarımız, Fransa ile ara· 
mı%daki görUş ve menfaat birliklerinin 
gitgide daha samimi bir ~ ckilde teza· 
huru, lıer milletin ve devletin hayati 
menfaat ve İJtikliline knrşı en necip 
du,ygulıırı taşımakta olmamız isbat 
etm<kte ve ne buyuk bir sulh unsuru 
olduğum uzu göstermektedir. 

J Parkta halkın kış arzusuna ce· 
vap verecek asri bir gazino inşası· 

tıa başlanmıştır. Muntazam bir saz 
t~k'.'.111 gelmek üzeredir. Belediye-
mız üstün,, parkda bir hazıranda bir 
kır balosu verecektir. 25 mayısta 
mübayaasına karar verilen Arazoz 
makinesi sabah akşam sulama ame
liyesine devamla toz davasından 
Boru kurtaracaktır. 

Bor9 asri bir çarşı yaptırılacak · 
tır. Çok eski zamandanberi yıpran· 
mış olan çarşı kaldırımı sôkdürüle· 
rek yeniden kald . rım döşeme ama 
liyes;ne başlanmıştır, 

r C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından : 

MUHTEREM ADANA HALKINA 
Mayısın 17 inci Çarıııamba gUnü ln1lhabı yapılacak Baledlye mecllsl için c. H. Par

Hslnce namzatllklerl kabul edtımıııı olan zevatın ıaımıerlnl havi listeyi llln ediyorum. 
Muhterem Adana hemıııertıerlmln raylarını 11umzeııerlmlz• vermek suretlle tarihi bU

yUk Partimize ve onun lnkıl3p ve lnkl,af hareketıarln• bajilılık göatsracejilnden emin Ola
rak kendllerlne muvaffakıyet ve refah dllerım. 

Asli aza namzetleri 
1 - Coşkun Güven . Matbııacı 
2 - Zıya Akverd i. Makine mühendisi 
3 - Vehbi Necip Savaşan . Çifçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı Ç f . 
5 - Recai Tarımer. Çifçi ' 

1 çı 
6 - lsmail Hakkı Somer. Diş Doktoru 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı 
8 - Hakkı Salih Bosna. Fabrikacı 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü 

10 - Basri Ar soy. Eczacı 
11 - Şevket Çekmegil. Diş Doktoru 
11 - Fıızlı Mete. Çiftçi 
13 - Hazım ~avcı. Çiftçi 
14 - Bahri Erkam. D1>ktor 
15 - Macıt Güçlü. Avukat 

16 - Tevfik Kadrı Ramazarıoğlu Çi!tç i 
17 - Ali Naim Özgener, Dokto." 
18 - Rıfat Yaveroğlu . Avukat 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikatör 
20 - Ekrem Avnı Zaimler. Çiftçi 
21 - Ahmet Erzin. Or. Operatör 
22 Mahmut Barlas. Matbaacı 
23 Nıhat Oral . Çıftçi 
:.14 Mustafa Ril r t Gülek. Eczacı 
:ı5 _ M h ve kimyagct 

a mut Kıbaroj!'lu. ÇıfJçi 
26 - Müveddet Altık ulaç. 

~~ - Me,".:'~.uh Pekbilgen. Nakliye mütaahhıdi • 
- ,. u usı Akdajt. Çıltçi 

29 - Şekip Beriker p. E G ş· . 
30 _ z· K . . . · · ırketındc Sekreter 

ıya urıtepelı. Manifatura tu 
31 K .. ccarı 

- er m Ulusçııturk. Çiftçi 
32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar 
33 - Rasih Özgen, Diş Doktoru 

'eylıan 1 a/ısi , ., C. 

Yedek aza namzetleri 
Gani Girici. Tücar'. 
Nezahat Dural. 
Refika Recep Tümerkan. 
Hüsnü Yurtçu. C. H. P. Ka. İ. amiri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı 
Hamdi Onar. Doktor 
Halil Naci Dural. Avukat 
Arif Cemal Akın. Forl acentası Müdürü 
Tahir~Pamukçu. Çiftçi 
Ragıp Sepici. Çiftçi 
Ekrem Baltacı. Doktor 
Ali Saracojtlu. Tıiccar 
Abdullah Turkucu. Avukat 
Ekrem Müftüoglu. Çiftçi 
Ahmet Rıza lşçen. E.czacı 
Cabbar Çankaya. Kasap 
Tevfik Genç, Mütaahhit 
Nabi Menemenciojtlu. Çiftçi 
Süleyman Fikri Özerdi!. Tüccar 
Ali Bindebir. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
Kamil Tugay. Çiftçi 
Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
Hadi Kiper. Dr. Operatör 

Muzaffer Budak. Mimar 
Kamil Gülmen. Tuhafiyeci'. 
Rıza Ôzaşahin. Çiftçi 
Mahmut Ôzergin. Tüccar 
Cevdet Ç.ımurdAn. Tüccar 
Ali Karabucak. Fabrikatör 
Salih Dıblan, Doktor 
Memduh Çelik, Çiftçi 
Rahmi Nihat Aysen, 1 inci Noter 

H P. Se)lıan llyonkurul Başkanı 
R. Ç E V 1 K 

Hava şehitleri ihtifali Suriye Başvekili 
istifa etti 

Başvekil Fransanııı vadin
de durmasını istiyor 

Dün bava şehitlerimizi 
saygı ile andık 

Gerek İngili~lerin, gerek bizim 
bu suretle tebarUz eden hayati mese
lelerimiz, kuvvet ve hcreketlarimi· 
zin !>Uratle birleşmr,.ini emrediyordu. 
Gerelı. Ba7vekilimiz, gerek lngiliz 
Bc1vckilinin -.öyledik!eri gibi bu an

la~ma, hiç bir de\•lctin ve milletin 
hurri.vet ve hayati menfaatlarma kar· 
~· .)'apılmış birscy delildir. Dun ya 
~ulhunun. dun~· a emniyetinin dolayı· 
'ii,yle kendi sulh ve cmni.>·ctimizin 
ihlal olunmaz bir şekle sokulması, 
tehlikelere karşı hazır buluamamı: 

Bizde, başkalarına karşı göstcr
di,ııimiz bu derin husnUniyetlerin. ken
dimize karşı da gösterilmesini bekle
riz. Aksi takdirde, karşımıza çıkacak 
olan kuvvetlerin mahiyet ve kı_vmeti 
ne olursa olsun bunlara karşı muka· 
bele etmeyi d• herkesten iyi takdir 
eder ve yapabiliriz . 

B~lediyemiz havayici zaruriye 
ve saıre üzerinde çok hassas dav· 
ranmakta ve en ufak bır harekete 
meydan vermemektedir. 

t NKARADA DA BÜYÜK BiR MERASiM YAPILDI 
Paris : ,15 (Radyo) - ~uriye fev. ı 

1 kal.ide komıseri B Gabiyel P " , F · uo nun 

1 
ransanı~ Sı•riyeye istiklaliri iade hu-

İçin, en mUsait ve mU!avi şartlar 
altında lngiltere ile iş birli,ııi yapmış 
olu,yoruz. Bundan kimsenin kuşkulan· 
nıaya asla hakkı yoktur çUnku, bu 
•rılaşman1a esnsh maddt-lerinden biri!ti 
ile, dtıa.ya sulhunun davisını Uzerinc al· 
"•ak buyukluğUnU gösterecek olan 
her nıillet her devletle bu nevi an
la ı rnalar ;apmak için kapı ta a.rka
'.na ka<lar açık bırakılmı1tır. ller 

kırn bize sulh için dünyanın ve yur· 
ılunıuzun, milletimizin rahat ve sUkCı
nu narnına elini uzatır5a hu eli butun 
kalbirn· · · · ı· l kma~a h ızın sam1m1~·c ıy c sı c 
aıırız. 

Rgcr bu ısulhper,· er ve emni,yet 
lcıcbb h ı . Usumuz lıa1kalarının oşuna 
'<l(mjy L h Jı. '( 1' ece"' olursa çıkarılacak U Um 

Urki, ' J •t ' b' 1'11' .:c ı c ngiltcrcnin ku vvct ır ı ı 
~· · . v Pmakta gösterdikleri husnU niy•t 
v' •ldıklırı tedbirin ne kadar haklı g:.

1 
J·erinde olduğu bir kRt daha 
crd 1 c can anmış olur. 
licrk · 1 .. ~I e~ın nıa Umu olan son hadi-

<r Tu k' · 
1. )v t ~ r 1.Yt:nın bilhns~a coı;rafi va-
hi~r t ' dolnyısilc , artık onun bitaraf 

b Politika t k' · · k" '"•k a ıp et mesınc ım an 
ne k~~amı~lır. Kom1uluk haklarına 
'll.lıillı:r Vcf11Jı bir millet olduğumu· 

' Balkan anlaşma~ı, Sa'daba 

Akdeniz kuvvetlerinin müessir 
bir unsuru olan Fransa ve İn • 
giltere gibi çok kuvvetli iki 
devletin ~·anıbaşında , giriştiği haklı 
kavgalarda kahramanlığına , ve ka 
rarlarında sonuna kadar inadına mi~· 
li bulunma)·an Turk milletinin sulh 
cephesine iltihakı Akdeniz:: emniyeti 
için buyuk bir karanti olmuştur . 

Bu işin:dogruluğuna , faydalı ol
duguna en buyuk;Linanımız ; Milli 
Şefimiz İsmet lnönUnUn , ötedenberi 
1urk roill tinin 111chimet••vc cmnivcti 
için en doğr11 ve mUessi;:çarcleri .. bul· 
mak hususunda gösterdiği dikkat 
maharet,_yuksck görüşleri vc:ölçulerİ~· 
,J.ki ha«&<iycttir . Milli Şefimi
zin bu .k~_y~setleri , anlaşmanın 
bir karaotısıdır . Bunu her şe,·d 

h 
. en 

öace muli aza ederek hukumlerimizi 
verebiliriz. 8ahu,uot, hu ıınhışma,clev· 
(et ve millet i~lcrinde a . la hafiftige 
tahammuıu:olmayan Buyuk Millet 
Meclisinin ve Parti Grubunun ittifakla 

kararından geçtikten sonra i~in yUzd• 
yUı h,,· u·lı olduı;una herkesin kanaat 
~tmesi · lazımdır . 

Halk ı mızın bütün arzularına ce· 

- Gerisi ikinci sahifede -

19 Mayısa 
hazırlık 

Hl Mayıs Spor bay
ramı içia şehrimizde ha

raretli hazırlıklar var· 
dır . Dun Kız lisesi fa. 

le bel eri :Şehir Stadında 
diger okullarda mektep '. 

!erinin bahçesinde 'ekzcr· 
sizler yapmışlardı~. Bu

gUn butun Orta tedrisat 
okulları tolebelcrinin iş

tirnkiylc Şehir Stndıııda 
umum1 lıir pro\•a 
lacaktır . 

• 
.,rapı-

·rııl rbrlı•riuıı :.ı n '.),./ıı,. :··;r,1 • 
d1rıd11 J!t'':t·,·u )tllu hıııf'· 
l .. etlerıuıkıı. hır uıtılui 

, .. 

susundakı vadini t:ıı a cal!'ını ve fa-

l kat bu nıemlekcJ ın emniyet "e . t 'k 
ı · r . • ıs 1 • 
a ını m"hafaza için Fıans12 ord 

G · USU· 
- ~ risi ikinci salıifed~ 

-

Yurdumuzn her köşesinde ol
duğu gibi Adanamızda da dün hava 
kurbanlarımız için bir ihlifal yapılmış 
tır. 

Tüm komutanlık tarıdından ha· 
zırlanan projtrama göre, dün saat 
10,45 de askeri erkan, valimiz ve be· 
lediye reisimiz, mülki ve adli rüesa, 
hava kurumıı Adana şübesi başkanı, 

halk evi başkanı, mektepliler, hava· 

1 

nin sıcak ve çok güneşli olmasına 
rağmen halk kütleleri, ihtifalın yapı

lacajtı kumluk meydanında yerlerini 
almış bulunuyorlardı. saat tam 11 de 
Bosnalı Salih fabrikası civarında atı-
lan bir top merasimin başladığını ihtar 
ediyordu bu sırada saat kulesindeki 
siren ve fabrika düdükleri iki da· 
kika kadar düdük çalarak merasime 
iştirak elliler. 

Bundan sonra halk evi bandosu 
istiklal marşını çaldı ve müteakiben 
bir subayımı>ın kumandasile sahada 
bulunanlar yarım dakika su•arRk de
rin bir hürmetle ~ehitlerimizi selamla
dılar . 

Bu sırada sahada hazırlanan bay 
rak yavaş yavaş yarıma indirilmişdir 

bır manga askerımizin havaya yap 
dıkl•rı ateşden sonra askerlerimiz 
adına emekli h•v• subayımız Bay Sab 
ri kıirsüye ç .kardk bir söylev vermiş
dir. 

Daha sonra hava kurumu adına 

- Gerisi ikincı sahifede -

, 



Tıbbi rneselel r 

DiGER ALEMlERIJlE 
HAYAT VAR MI? 

Şehüır habe~ıern 
KARABü 

Fabrikalarımız 

Semac:Jarı düşen taş içimde bir 
alim mikroplar buldu 

Arneıikada,Kaliforniyadaki Fis 1 
ko şenrindtn Los Anjdts1

f! bir kaç ! 
gün evvel bir şarap tüccarı gidi 
yormuş , Tüccarın bindiği otomobil 
Los Anjt'ft"s'e doğru ilt>rltrken, oto· 
mobil!n gitti~i istikarnr\te , yolun 
üzerine ş ımştk gibi bir alev inm iş. 

Alevin in iti yerden taşlar , ~ton. 

la r ha Vit ya fırlamış ve dehşttli bir 
gürüH Ü işitilmiş. 

Şoför otomobili durdurmuş.Tüc 
car atomo~ilden inmiş Yaya olarak 
bir aç fÜ2: metre ilcrJemiş , l:ir de 
ne görsün : !-!a~iki bir obüs mcr· 
misi yol~ üzuine inmiş , büyük bir 
krater açmış . 

Tüccar fevkalade koıkmuş,dcr 
hal Los Anjelc-s'e gidcrtk PQlise 
vaziyeti anlatmış. Rolis derhal ha· 
rekete geçmiş, valfa mahalline ge· 
!inmiş: Evrt, bu bir obüı metiriisi , 
fakat yrr yüzündt-n gelmiş degil ; 
g5k }UZÜnde serseri bir şekilde do
laşarak Kali forniyanın güzel bir lcö 
yünde bir otostrat üzerine inen bu 
mermi, sar.iyede 35 k'ilometre hızla ı 

inen 3 kiloluk bir sema taşmdan 

ibaretmiş 1 

Şüphe yok lci, yer yüzüne gök. 
ten, günde yüz milyontlan faila taş 
düş mt k tedir. eu tatlar, cihanın bi· 
rn toz tanf'sidir. Boşlul(ta strsrri 
bir halde v zıl vml dolsşan bu taş 
lar, arzın cazibesini" kapılarak ha 
va tabakasına glrerler, hava ile te· 
mas edince bir alev alır ve ha"ada 
trthallül .. derler Bizim yıldız kay
ması dedi~imiz ha<Jise hundan haş 
ka bir $t'Y dekildir. 

f" ak at bir kaç kiloluk, hatt:l bir 
kaç ton:uk büyük tış!ar pt. k tender· 
di. Bunlar, gök)üzünden yanep, tü 
kenmndtn Vl"t~ lcadır geliı ler Eğer 

bu Los Anje'os'de fıu'unan, goktcn 
düşrn taşları çöllerin kumları, bü. 
yük dtnizltr in dalgaları ~tüp -kay 
hetmemiş ol.ıı;a, bunlar ~ok kıymet 
li şeylerlfir. 

önüne canlı olarak g«'len l>u ~mail 
)uklar diğer cihanlarda da hayatın 
hep mevcut olduğur.u ispat etmek

tedir. 
Yıldızların arasında ne hava var

dı , ne su vtudır, ne de harertt. 
Arzda, bu üç un,,ur olmadan hiç bir 
uzvi)'' t tnncudiyl'tioi muhafaza e 
dtmez Hal~uki, sema taşında bulu. 
nan mikropların, arz mahluklaıı ol 
madıklarmdan niç bir ş~ye ihtiyaç 
)arı )'Ok gibidir. 

Profesör Lippmann, bu mikrop 
ları havasiz ve susuz liir tUt>fift İ<.<t 
ne, sım sıkı kapatmış, sıfınn altında 
iki yüz dertce'ik bir sotukluğa bı
rakmı~tır . Mikröplar altı hafta bu 
vazi•ette kaldıktan sonra. prfcsör . ' 
lu mikrnpları tekrar muaytne etmiş 
hali yaşıyor Jarl .• 

Bu keşif. " mtsk un dünyanın 
çokluğu hayalini hakikat kılacak , 
bunu bir vazif~ olmaktan çıkaracktır· 

D~mek ki boşluğun bir tarafında 
bir yıldız var. Bu yıldızda bir çok 
mahluklar yaşıyor. Zekilan l>izdrn 
ileri olan bu .. yıldız sakinleri., ileri 
teknikleriyle vücude getirdikleri ta· 
ıassut aletltri saytsinde ihtimal ki 
biıi görmt ktedirlcr dtl ..• 

Mardinde feci 
bir cinayet 

Paralı bir dilenci • 
parça parça edildi 

Mardin • ( Hususi) - Ômeryan , 
köylinden Mardinin Diyarhakır kabı 1 

sı maha.lesinde oturan 80 yaşlarında 
vt Halil adında bir dilenci, evinde 
yalnız bulunduğu bir zamanda meç 
hul kimseler tarafından feci bir su 

retle öldürülmüştür. 1 
Cesedin üzerinde balta, bıçak 

Derec~si düşük 
yeni rakılar 

Geçenlerde Büyük MiJJet Mec 
Jisindc inhisatlar bitçesi görüşü. 
lürken giimrük ve inhisarlar vtkili 
Bav Riaa Tarhan rakı dertcelcri· 
uin indirileceğini söylemişti. lnbi. 
sarlar umurn müdürü Bay Hamid 
Taşpınar bu kararın tatbıki için tet. 
kiklere başlamış ve alakadarlara i 
cap f'dcn emirleri v~ı miştir. 

Haber al(jığımıza jÖre, 40 de 
r~celik rakılar pek kı ;a bir. zaman
da pi~ısaya çıkıulacakttr. 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şrhrimizde gök) üzü açık 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcek 
29 derccı:yi bulmuştu. Cenuptan 
eıen rüıgarm sürati 7 metre icıi. 

1 

Mahtemel vaziyt t göre, bugin · 

ctnup bölgderinde hava açıktır. 

Suriye ba~vekili 
istifa etti 1 

Birinci sRhifedtn artan 

nun daha bir müddet burada kal· 
ması icap cttitini b·tdiren beyanatı 

Yüzme havuzu 

sında modern bir yüzme havuzu İnşa 

ettirdiğini yazmıştık . inşaatı tema· 1 
men ikmal edilen bu havuz ve diger 

tesisatı Çarşamba günü halkımızın 

istifadesine açılac.aktır. 

Emniyet Müdürlerinin 
yenı salahiyetleri 

Aldığımız malumata göre, Da· 

hiliye Encümeninin hazırladığı bir 

metne göre emniyet müdilrleri salahi 
ytti hakkındaki madde şu şekli almış 

muavini sıfat ve salahiyetini de haiz 

dirler,. 

DUÇENiN 
NUTK U 

MUSOLINI DEMOKRASiLERE 
HÜCUM ETTi 

üzerine Suriye Başvekili Cümhurreis- Nutuk, umumiyet itibarile 
liğine istif asım vermiştir. f 1 k d d Al 

C- h .. f k 1.d k . . a a a uyan arma ı; -um uneısı, ev a a e omı~cnn 1 • 
beyanatında tadilat yapabilmesini te· manyada memnunıyetle 
~in i~in Suriyeye avdetine kadar .k~· 1 karşılandı 
bınenın başından ayrılmaması ıçın ı 
Başvckilden ricada bulunmuştur. Bu
nun üzerine Başvekil de muvakka· 1 

ten istifasını geri almıştır. ı 
Fevk<olade komiser B. Püo'nun 

Suriyeye yakın bir zamanda avdeti 
beklenmektedir. 

Suriye makarnalı vilayt:t idarele
rinin rejimi ve dahili asayişin Fran- i 
sız ordusu tarafından temini hususla. 
rında tevzihat beklemektedir. 

-DEYLI MEYiL DIYORKl-

1 
Duçenin dünkü beyana1ı 

Londrada lngiliz-ltalyan füd 
bol ma9' kflda~ alaka uyarıd1r· 

1madı. ---.9!!""""'_..""""".._"""9 __________ _ 

Torino : 15- Musalini Sankar 
lo meydanında 120.000 kişinin huzu· 
runda bir nutuk söylemiştir. 

Los Anjtlos polisi, bşı Vilson 
dağı rasatanesi müdürlütünc ver· 
r iştir. 8tı r11$3tane Am~~'ntn 
en mümtaz ve en büyük rasalane 
sidir, Bu ' rasatanede dünyanın rn 
büyük f'le ~pu mevcuttur. 

yara1an ı ulu ması_ve eli~in ~armak Dansing 
ları ezik olması, cınayetın ışktnce 

c Sadık ve çalışkan Torino halki 
cümlesiyle başlayan bu nutukta duçe, 
geçen yedi senelik halyan faaliyetinin 
bir blançosunu yaptıkdan sonra Al
manya - ftalya do~tluğundan uzun, 
u7.un bahsctmi~, mihverin kudıeti üze 
rinde çok durmuş ve totaliterlerin sa· 
ınımi sulh ar:rusunu lebatiiz ettirmiş

tir. ciuçc bu günkü iktisadi harbcdc 
sık sık temas etmiş ve neticede İtal· 
y. nın hiç bir kuvvetten korkmadığını. 
her lccavu7.Ü tardı.:lmek için ~i 'alıla · 

tın aıtııııldı~ını sÖ\'leıfikten sonra 1 
soılcrinı şu cumle ile hiı trmişlir : ., : r· 
kadad ır siıe katjyetii ~unu siıyle 

ınek isi eı im ki ı ı e olu sa olsun 
uiitün lıeaelleıimızi elöc cdeccğı7,. 

Vilson dağı rantanf'sind~ki te· 
)f':skopun optik ayn J. rı tÇ ~ ir r.a. 
satanede mevcut değildir:. Bu ayna 
lar cı k11dar kuvvetli ve hıuı as hir 
görtiş ku ıfrf':tine maliktir ki, a ii hir r 
mu TIUn ışıgını 12 kilom etı e m~s-.· 

feden f.ırkedebilir . Kainatı doldu· 
ran, milyonlarla, triliyonlc.rla kilo 
metre mesafei:feki yıldızlatın parıl 

tı1arı bu aynaCar saye5ınde seçilir 
ve tetl(ik rcfilir. Hundan do1ayı ~me· ' 
rıl<aaaki Vvsorı dakı rasatanesinin 
optik aynalarına ":•er yüzünün gö 
ZÜ,. İsmi ver ilmiştir, 

Rllsalane m\Hfürü, gökten düş "r> 
t:ışı, proft-sor Lipprna~ n'a havale 
f'tmiştir. Bu profe!Ör, mikro~iyolo· 
jik araştı rmalarda bi h~ssa şöhretli 
bir rnütehıusıstır. P<0fesör taşın iç 
kısmından bir kaç küçük parça ala 
rak bir mikroskop altında muayene 
etmiş, zamanımıza kadar hiç bir in 
san gözünün görmediği bir harika 
ya şah t olmuştur. Taşta bizi ba· 
zı bakterilerirnize b~nziven mikrop· 
lar bulmuştur, Fakat bu yolcular, 
bize, cihanın derinliklerinden gel · 
mektedir. 

Sayılmıyacak kadar çok zaman 
taşın ıçiode kalarak milyarca kilo. 
metrelik mesaf deri aşıp nice dünya 

farın peyki erine tesadüf ederek p · 
rof esör Lipma n n 'ın rr.ikroskobunun 

ile yapıldığı lcanaatını ·vermekte ve 
~ unuo parar tamaan "şfendiği zan. 
nolunma\(Udır. 

- Birinci sahifeden artan -

Söylenöigine göre; Damıiıde na· 
G .. o" bu .dilencinin saklı parası zilerin yapacakl:-ırı nümayişe iştirak 

l-ıulunatığu ötr.dı-nhni söylenmtkte· etmek ü-ıcre ş;ırkı Prusy .. dan bir çok 

dir 1 hücüm kıtaları sreılmişlir. 
. ı·· · ·· ıd ·· d".k Canif c-'r, H~ 111 o ur u t,.n sonrı. 

c sedi rvin içine gömmüşler, izi kay 
bettnek iç.İnde .-I J1Sele4İni kuyuya j 
atmışlardır. Vok~a haber alınır alın· J 
maz faaliyete gtçen zabıta rvın j 
içinde ara~tırmalar yapmış, cesedi, 
gö nülü bu'unduğu yerden çıkarmış· 
tır. Vak'a mahalline gidrn C Müd
dei Unıumisi Aşır Aksu tahkikata 
haşlamıştır. Failler şiddetle ar anı· 
)Orlar. 

Alma ı sileziyasında 

Leh aileleri 
tehdid ediliyor 

Varşova: 15 ·a.a·. P.-t ajrnsı, 

Alman ~il·zyasında kain Dobrozien 
de ikamet eden birçok Leh aileieri· 
nin tehdid mt>lctupları aldıklarını 'bil 
dirmek tt-dir. 

Diter cihettt'n şarki prusya'da 
kiin lcra .... 'claki Leh kilısesinin 
rahibi llOHUewki, dört gün içinde 
Alman na ltrketmek em 
rini almıpır, 

PMi . sullr g-.utcsinin 0.lnıing nıu 
habirinin habrr vcrdigine röre, 1),10-

sıng ayıtn melısi yakında Dansiogin 
Almanytı'ya iltihakıM karar veıecck 

ıv..: Ddnsing hududu Almırnyanın hu
dudu ol ,,caktır. bu suretle Polonya. 
nın hudut arını ğ-aranti eden paktlar· 
d• mevw bahs olamıy<ıcaktır. Alman· 
yada st-l11hiyeıdar mtthfiller t u ı~c 
şirndiden bitm iş nazar.le bakınııktadır 
ve kuridor ınr.scles ile hardrc:ılı su· 
rette meştulolmaktadır 
Diğer tarafdan haber verıldigin ~ gg•e 

B. Musolıni de Almanya ıle Polonya 
arasıoda mütevassıt ıolü oynamakdan 
vaz geçmiş ıfü 

Dan!ingde vahim hadi~elerin \·ık 
ınıtsı t e denmekttciir 

Borda imar 
hareket!eri 

1 
- Birinc:i sahıfedt"n aı tan · 1 

vç verecek olan yonö h alkevi~ina.ı 
mızın inşaatı sOrJltle ilerlemel<tedir. 

Bora yayla için beşyüz aile ge· 
leceği şimdiden haber alınmıştır. Ev 
ler kiralanmaktadır. Yeni belediye 
r.eieımiz hummah bır faaliyetle ça-
lışmaktadır . 

lierlin : 15 - a a - Siya i ma. 
h .. f ıl Mıısolıninin nutkuuu büyük bır 

ıııemnu •ıı)'. tle lcuşılamal<hdır. 

B ı ın ıh.tir ı ~ k1'yCI! Jıldığırıe go 
re nı z!((j , nu\ulC, mihver: devlı·tleri 
arasındaki taııı nıuta'lak~tı is'1at ey· 
ı~ .nei<tc:: ve:: Chlm 1erlcin ile- D...tl.t· 
,Jiren ı n g ·çenlerde söylemiş olduk· 
lttrı nucu'\lara lralya V ! Alman,r.anıo 
m~şterek c~vabını teşkil ctmokte· 
dir. 

Bilhıtss' Afmanye ve ltdty n rı 
rnu~lilune emelleri ve fakat İc•bın· 
da mıhvcr d-evletlerMıin haklarını 
silahla müd"f aa etmeı5İni bilecekleri 
h ikkrndaki parçaJar ehemmiyetle 
tebarüz tltirilmekteciir. 

Siyasi mcthafıl, demokrat devlet 
leıin şimdi su:h aşklarını ~özdtn da 
ha başka bir vasıta ile isbat etme 
leri laı.ım geldiğini söyl~mektedir. 

ltalyan -Alınan a~keri ittif "kı· 
nın bu ay içinde imzalan~cağı da 
hususu$\ bir mem~niz.etle kaydedil 

Hava şehitleri 
ihtifali 

.6iriuci J flifeden artan 

Ankara : 15 (Hu"usu) - Hava şe · 
hitleri ihtifali, bugün ~aat 11 de Ulus 
meydanında ask~rin, halkın ve mek
teplilerin teşkil ettigi binlerce gişilik 

kalabalıkla yapılmı~ır. 
Mecliş reisimiz Abdulhalik R"nda 

vekiller genel kurmay ileri srelenleri 
törende hazır bulunmuşlardır, 

Meydanda yarım dakika saytı 
tezahüratını müteakip selam ateşi ya· 
pılmış' hava müsteşarhğ'ı haya ku· u
mu ve ordu namına birer: nutuk söy
lenmişdir. bundan sonra hava şehit· 
ler:inin mezarlarına gidilerek çelenkler 
konmuşdnr. 

A~lhl~of • 

lstanbul : 15 ( f-lususi muJıali 
ıimizden ) - ZafranboluC:tan ~ 
malumata göre, Karabük Demir 

~ bil Çelik fabrikaları Umum MüdÜ 
ğüne tayin edilen Süm!rbank lJ~ 
Müdiir muavini Halid Civ~lekol' kö 
~epi vazifeıin~ başlamıştır • µıııd led 
Müdürlütüo mevcudu devıalflll lar 
dün bitmiıtir. Ve J<arabük Su~ da 
bank bürosu lağvolunmuştur · ' rir 
Mayısta Demir ... ~elik f at>rik•ı- gc 
Umum Müdürlüğü resmen faıfıf m 

di geçecektir • 
.JS;ar.şbük fabrikalannm kİİI 

reımi Cümburiyet bayrammdı1 
pılacatı, f ıbrikanın daha evvel 1 

"'eye temamen hazır vaziyeti\ r 
ceği umulmaktadır • 

Romanya kralı 
1 ' .& 

T 1 b 1 •h b•t "( · · AS~Rİ lŞLfiRE SARF.ED}L"' a e e er tarı 1 gı erını ÜZERE B~ BUÇUK ~JLY~ 
ameli şekilde kuv- ~€Y TıEBE~RP ETTJ 

vetlendirecek Bükreş : 15 a. a. - Rom•' 
Kralı Karo) ordu teçhizatı listel h 
beş mil,yon ve Veliaht de yad Maarif vekaleti yaptığı bir ta 

mimde, talebenin tarihi bilgilerini 
ameli sahada kuvvetlendirmek için 
kitaplıuda okudukları bahisleri )·er 
)erinde ve müzelerde görerek tetki· 
kat yapmalarmı bildirmiştir. Bu şe· 

kil önümüzdeki yıl mümkün oldu~u 
kadar her vilayette tatbik edilece-k· 
tir. 

İugiliz-Polonya temasları 

l..ondra : 15 a a. - lngiliz Ha· 
riciyc Nazırı Lord Halifaka dün Po· 
lonya ırfirini kabul ve lngiliz 
- Sovyt"t müzakerelerinden bah· 
setmiş ve Türk - İngiliz anlaşması 
hakkında malumat vermiştir. 

mektedir. 

Londra : 15. a a . - Gazetelerin 
ancak bir kaç tanesi , başmakale1'1ini 

Musasc;>.l\ni'pin nutkuna tahsis etmek. 
tedir. 

rD~iJy m1il. duçe'nin dünkü h~ 
'yanatmın L<Jndra'da lngiliz lt:alyan 
futbof maçı kadar alilca uyandıı ma 

cMını yar.m~"tadır. 
Matbuıt, ~wetı umumiy~d~ l•u 

nutkunu mutedil addetmcktr:, f c1kt1t 

vakayiin tallrıf e .iildiğıni k lY lrt lnek 
tedir. 

fimt s dıyor ki: 
.. Nutkun uüy,\ik bir kısmı, \Jiı 

meyc.m olrn .ıa m •hl ıe'ın te olınak 
la ::,eraber duıı Jııçe tarafın .Lan sö y 

ı Jenrn sözlcı, Avı upa nıünas~b~tle · 
rine t wı.;lkin ien dahı1 vahiın· tıir 

,ekil vemuş dıetildir .• 
Daıly telegfitJ..th, ~u miit,k:•da 

bulunuyor: 
.,Mussolinı'.ıin barhi mııh k gös 

trrtcek ;,.sebeblı-r mevcud olmad ıg ı · 

eıs dair sÖ) lc~iği ~özlnden total.ter 
devletlerin bundan sonra dahıi mu 
tedil 1.,ir tarzı hareket ittihıez ..ed "c~k 
leri anlaşılıyor. 

Bu dt:vletler ~im 1ive kadar siya 
etlerinde ve izhar ettikleri harisane 

,emellcrde itidalden p :le u !.. •ki 11 n' '> 
lardı . ., 

Newa Chrobicle, şöyle diyor : 
Mussolini'nin hissiyatında bir de· 

ğioildik husule gelditine İnanmak 
pir delilik olur. Nutkun daha mute· 
dil olan tonundan sulh cebhesinin 
dersletirıCl~n istifade ettiği anlaşılı 
yor .• 

miırıon Ley teberru etmiştir • d 
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BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYÖ 
POSTAL~RI TÜRKiYE RADYO 

ANKARA RADYOSU 

S A l 1 - 16/5 /939 

12.30 Program . 
12.35 Tiirk müziği (Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı rf 
v,. meteoroloji haberleri. 

.13 10 ~üzik (t(ar~ık Progrp111 
Pi.) 

ati) 

ti) 

13.45 - U Konuşma (Kad"' 

18,;w Konu§ma 
18.35 Miwk (Oda müziğ:j ...,. 
19.00 Konuşma 

19. J 5 Türk müziği ( Fasıl h 

20.00 Memleket s.Hıl aytırı , il 

ve meteoroloji haberleı i. 
20.15 Türk mü7.İğ i 1 - 511 

pc~ı cvı '2 - T<ınbuı i Ali dcrıd 
slli'i lil itğır scmaıs i : ıKıtrıı yacl1 

hole) J - Hdşırn bı:vin su7İ ıı l 
4 kı : { \fo,ken odu b ı.c t1a~l,ır) 

N ıri h tlil p '}''"zın .. : S · 11rta o 
hiılhiilfi .. ) 5 - Co cfrl l\oı rı 
ldksı ı ııi 6 - · l.cQ l f lttn.rıyıııun ~1~ 
şcııkı) 7 - Ş ; ef f r;Jın r n .. , . . ( 
ı etim çok es ıoi•) 8 1-.itk Y;ı• 
hüuııın şarkı : (K<ıç yıl heni ' 
9 - .. ,, Eyiı; .. : (Son }'" 
ğın m.ılf':ıni) 10 - Sacfrtlın p1 

H l ~ ,ıı 
~ın hır;n. ~aıkı : ( Cflll)l göı~ ( 
tun) 11 - ,. .• Buc;elık ,, • 
f.ırıma ak diiştii , 

') J .QO Kn!jıusma 

21 .45 E. ham, lahvil;ıt. K~~J 
- No~ut :v.e ıZHaat hor.ınsı (lı) 

j'J .25 N şeli plaı 1 r - P. 
,21.30 Mü7.ık (Rr1dyo Or"'~ 

- Ş.: f : Pr.ıetornıs ) 1 - 1~rat1 
hubrı: U ... ertGr Re m .. jör (lttılİ rı~ 
2 - FdrX Men-telssohn -
holdr: - 3. Clİ s ... nfoni la ~ 
op. 56 Entro iüksyo:ı ve ,.\ile~' 
gıtato - Scherıo ilSSltl vıvace ' 

err 
dag io crıntab ı lc - Allegro gıı C~ 
ve Fınalc maestoso. 3 - ~ 
Gounod - Fau:st Oper.ı5ın·" 

müziği. ı" 

22.3::> Müzik (Opel'.a Aya"
1
' 

Pi.) . 
. \~ 

23.00 Son ajan tıalıcrlerı 
rınki program. 
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DOBRiCE HADiSESi 
Bükreş ve Sofya'nın verdiğ~ 
malumat bir birine pek zıd ! 

Sofya: 15 a.a. - Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

k .. : May.ısta Dobıicadeki Belitza 
oyu sakınlerinden 22 bulgar kat 

ledilmiştir. Bükreşten muhtelif ajans 
lar tarafından gönderilen telgraflar
da bu bulgarların casusluk veya şe 
rir lik maksadiyle Bulgaristandan 
gelen komiteciler olduğu bildiri! 
mekte ise de hakikat bambaşka 
dir. 

Çekler Almanlaş
maktan imtina . 

ediyor 

Halk mukavemet 
gösteriyor 

Prag : 15 a.a. Havas ajansı mu 
ha birinden : 

Çek'ler Alman kıtalarımn tehdi 
dine rağmen kendilerinin Almanlaş 
tırılmı:sına karşı şiddetle mukave 
met etmektedirler. halkın ekseriyeri 
haşa'nın vaziyetini bilhassa Hitlerin 
50 in· i yıl dönümü münasebetile Ber 
lil'e giderek Alman devlet reisine 
temennilerini arzettiği gündenberi 

tenkit etmektedir. 

Hitlerin Avusturya'de ve südet 
arazisinde olduğu gibi bir plebisit 

yapmak istemiyerek eski reisi cum· 
hur hasa,nın hüsnüniyetini istismar 
ettigini tercih ettiği beyan olunmak 
hdır. bundan dolayı, haşa'nın poli

tikasına efkarı umumiyenin de mü
za hereteltiğı ş<'klini vermek maksa· 
dile bir milli birlik paıitsi teşkiline ka 
rar veimiştir. bu parti , ınem[Pkette 

teşekkülüne müsaade edilen biricik 

parti olup heı kes oraya yazılmakta 
dır. halk, dünyada cereyan eden vu 

Romanyadaki son seferberlik 
esnasında Belitza köyünden 60 ka
dar Bulgar, Bulgar topraklarına il· 
tica etmişlerdir. Bunun üzerine bun
ların karıları, kız kardeşleri ve kızla
rı jandarma karakoluna göıürülerek 
kendilerine menfur bir şekilde teca 
vüzde bu 1unulmuştur. 

15 nisanda 100 asker köye gi· 
derek aynı harekette ve yağmada 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Beş katilin 
ölüm cezaları 

Kamutay adliye ncümeoi 
mazbataları hazırladı 

Ankara: 15 (Telefonla) Kamu
tay adliye encümeni, Uzcadan Ah 
met Kubal, Ereğliden Bayram Ok . 
tay, Konyadan Huriye Senel, Vezir
köprüden Cemal Sakar adlarındaki 
beş katilin ölüm cnalarının infazı 

hakkındaki mazbataları hazırlamış· 

tır. Mazbatalar umumi heyetin tas. 
vibine arzedilecektir. 

Polonya milli müdafaa 
nazırı Parise gitti 

Varşova : 15 ( Radyo ) - Po
lonya Milli müdafaa nazırı buradan 
Parise hareket etmiştir. Bu seyalia
tin resmi mahiyette olmadığı söy

lenmektedir . 

:ku ıltan bihaber bulunmakta Alman 
!ar da südetlerin yardımile bütün 
istihbarat teşkilatını kontıol etınek
tedirler. henlein fırkasının esk mat· 
buat şefi, şimdi matbuat sansörü ol. 

muşiür. südetler, ıadyo ve filmleri 
de kontrol etmtktedirler. 

Alın 
ya k 

ya - Litvan 
nuşmaları 

Hatayda ilk 
medeni nikah 

lskenderun : 15 (Hususi mu 

habirimizden) - Hatayda medeni 
kanun meriye te girmiş bulunuyor 
ilk medeni nikah dun belediye da 
iresinde yapılmış!ır. ilk medeni nikah 
yapdıran çift, Cumhuriyet merkez 
bankası lskenderun şübesi odacı· 
!arından Bay Ramaz•n Soydanliay 
ile Bayan Mihriban dır. 

Asri 
Bu 

sinemada 
Akaşam 

Görenlerin takdirlerini kazanan mevsimin en güzel şalıeseri 

( Esirler 
V ARNER BAXTER 

AYRICA : EN YENi 

Gemisi ) 
ELIZABET ALLAN 

DÜNYA HABERLERi 

yakında 

ani ma 
bir ticari 

imzalanıyor 

Kııunas : 15 (a.a.) - Almanya 
ile Litva~ ara~mdaki "iktisadi 
müzakereler, Berlio'de devam ed;ı 
mekt~dir. iki memleket araSlllda ti· 
cari bir anlaşmanın gelecek Cuma 
günü imzasına imkan hasıl olacağı 

İspanyada büyük 1 
Resmi geçit 

Çok yakında : 
Mihracenin Gözdesi - Hint Mezarı Filmlerinin unutulmaz Yıldızı 

meşhur Hint Rakkasesi 

(Lajan a ) yı 

tahmin 4ilıue ir. 
Bu anlaşma ile Çekoslovakya 

ile Av~IJµY<J'ıµrı ~ıt)allf;ı tarafın 
dan işgalinden ~onra hadis olan va. 
ziyete göre iki ~t M s ııdM_i. 
mübadeleler yeni bir şek].., konacak. 
tir. 

Muahedenin meriyet müddeti, 
iki senedir. Memcl'de Lİ.1NıınyJ1'ya 
mahsıı• bir s~rbest liman tesisi me 
selesi bilahare bunun için teş..ıdcül 

Madrid gene hükumet 
merkezi oluyor 

Madrid : 15 (a.a .} - Henüz res
QJeıı tesbit edilıneyen fakat 19 Ma
yısta yapılması derpiş edilen zafer 

g.eçid r~smi Madrid'in tekrar lspan. 
ya'nın hükumet merkezi olarak ka 
bulü ve memleketin normal sulh 

şartları~a avdeti için bir vesile teşkil 
edecektır. 

1 

eden komisyon ~ajın<JMı ~l~ı;li~· 
cektir. 

Bu müddet zarfında Litvanya 
evvelce olduğu gibi Memel limanın
dan istifadeye devam edecektir. 

Geçid re<minin ertrsi günü Mad 
rid 'de ilk defa olarak nazırlar, Fran. 
ko'nun riyasetinde toplanacaktir. Bu 

nunla beraber nazırlar , Ma Jrid' e an· 
cak f ranko, yaz nihayetinde temel· 

1 J.i o.La1.ök gideceği zaman yerleşe · 
ceklerdir. 1 

1 

Şimdi yalnız beş nazır Madrid' 
de vazife görmektedir. 

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

Alsa11ay • 
sınemasında 

Sirıema kainatının gqz kamaştıran kadını , Kasırganıo unutulmaz Yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
En SQll, en yeni ve en güzel eseri 

(MA UELLA) 
Fransızca sözlü aşk , hıs , güzelliit şaheserinde peresti k" ı · . . . ş ar arına sınema 

mevsımının en son ve en müstesna bedii ziyafetini çtkecektir 

iLAVE O'..A.R ı\K 

En yenı iki kısım dünya haberleri 

DiKKAT: Sinema 8,45 de başlar. Locaların evvelden temini . 1 
Tel : 212 10617 rıca o unur 

~~~~~--.;;;.--~-------

17-5-939 Çarşamba günü Adanamızın 
pek yakından tanıdığı "F aide " S , . . ,, ve 

uzanın ,, ıştırakiyle 

Seyhanpark açılıyor ! 
Adanamızın yegane" Ai
le bahçesi,, olaıı "Seyhan 
p .ukımız,, Çarşamba gü
nü akşam küşat resn1ine 

sayın Adanalıları 

davet eder 

Türkiye;i~ başta 
gelen sanatkarların

dan mürekkep 
Saz Heyeti 

İstanbulun en 
salvnlarında 

• 

yliksek 
ayLırd in-

beri çaıışan 

Miki Kuvartet Varyete Heyeti 
"DÖRTLER REvu·· o , s " --

Bahçemiz Direktörlüğünün fedakarlıklarla golirmeğe muvaffak old • 
Yunanistandan gelen Mısırlı artistler namını taşıyarı bu d • ı · V ugu . . eger ı aryete 

H•yetıııı sayın Adanalılara görmelerini hararetle tavsiye ederiz 

Sen•nin en büyük şaheseri olan 

( Harikalar Canbazhanesi ) 
Misilsiz eserinde göreceksiniz 

Telefon Asri 250 

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

TAN SiNEMASINDA 
Bugün 

2.30 Matinesinden İtibaren 
MÜTHİŞ EN 

MACERALARLA 

HEYECANLI VE 
DOLU FİLMi 

SENENİN EN 

HARKULADE 

flP ARMAK iZill 
30 - Kısımlık Büyük Seryal Şaheser 

. Hepsi Birden 
10612 1 

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

Yeni çıkan kaour ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Amo1111'111e No: 10680 

- Dünden artan 

bir iş yerinde çalışanlardan bulcnduğu takdirde, mükellefiyetin devamı 
müddetince bu iş yerlerinde almakta oldukları ücret veya yevmiyelerine 

tekabül eden ınikdarda ıaznıinat verilir. 
llI) I ve il nuınaralı fıkralara dahil olmayıp serbest çalışanlardan se-

çilmiş olduğu takJirde bu gibilere mahalli k~ıunma komisyonlarınca tak· 
dir ve idare heyetlerince tasvib olunacak mıkdarda tazminat verilir. 

il ve ili numaralı fıkralardaki tazminat bu nlz~mnamede para işleri 
faslının 57 ve 58 inci maddeleıt nıucihince mahalli idareler bütçelerine 

konulacak olan talısisalt~n ödenir. 

B) Seferde : 
Sderde hizmete ça5'ırılecık olan ştlıislara bir şey verilmez. Bunlar 

sadece si lah altına alınorı ve askerlik nıiıkell efıydirıi tabi bulunan şahısla
rd yapılJı"ı gibi u ııu·1ıi hü~ümler dair,sinJe iaş<' ve İbate olunur . Bunla
' 

111 
mulıta~ v kiııısesız ailelu.ııe i ·e Askerlik Kanununun 71 inci mad-

desi mucibınce yardım olunur. 
KISIM:ll 

Mevkiin hava pasil korunma amirliği 
Madde 65 Mah•lii pasif koııınrna aıniıinin vazifeleri şunlardır: 
A) Pa~if koıunıııa koıııi,yonlannç~ •anıirn erlılen konırıına p'anlarına 

ve bunlara göre te ti ı e lıle.ıı _ta lıındtlarA v~ pasıf korunma 
komisyonlarınm karaılarına göoc= rııevkıırı pasıf korun'Tla teş~illerini sevk 

ve idare etnıek, 
B) Keo.Ji emı inde ihtıya~ olarak ~utacağı korurıına teşkilleriııi tayın ve 

konıisyonuıı v receği dire~tife göı~ em iııd kı teşkillerin seferde buluna· 
cakları yeri ve korunma idare ycrını tesbıt etm ·k v.· h ızırlamak, 

C) Korunma mrrkezierinin kuvveti tehlıkeyi önlemeğe yetişmezse yar 

dımlarına koşm•k, 
D) Şehir veya kasabanın a!arm santralları ve alarm ilanının şekli ve 

sırası hakkında hava korunma ko~i_syonlarınca verilen kararlara göre 
lazım gelen hazırlıkları yapmak ve ıcıbında tatbik etmek, 

E) Mıııtaka "Varsa mevki. hava müdafaa koınutaııile en yakım hav~ 
haberalma merkezıle mevcud v~sıtalardan istifade eJerek sıkı ve emin 

bir irtibat yapmaktır. 
1- 5 10621Ş (Sonu Var} 9583 
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Liverııol T eJgrafları 
15 I 5 / 1938 _ _ı 

1. 
12- 38 
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fi. 75 ----

Kambiyo ve Para 
iş Baukasmdan ahnm&Ştır. 

:;-R:..:'-~;..,~-i~şm-ark-=-----ı=--=-

Hind haıır _4_,~ 

Frank (Fransız ) ı~ 35 
-Sterlin ( inıiliz) - - --r 93 

..ırk -- ı---· Dolar ( Amerı a ) ! 261 67 
Nev' ork 8 51 Frank ( fsviçie.) 100-()O 

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

Sayın Bayın, 
Hn aile yuvasının muhtaç lulunduiu di~ iş- nakış, örgü, · çiçek 

ve daha bir çok yt ni itleri ötrtnmrk ister miıiniz? 
Şirkrtin izin muktrdir bir n uallimni idaruinde 24 Nisan 939 

tarihindtn itibaren 60 gün devcım tdrcek olan Türlcocatı mahalleainde 
37 numaralı hanede açılacak mrcc11ni kursa mııkirJtnaZ olston veyahut 
olmasın sırf kendi menf aatınız için, mürssesemizin göıterdigi bu feda · 
kirlıktan azami dertcrde istifade edebilrcetinizdrn yulcırda bildirdi
timiz adrese lf'frif ile kıyd olmanızı sayrııarımızla dileriz. 

Naumann M .. kinaları Satış Türk Limited Şirkdi 
Adara Actntalıtı Saathane lcarşııı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
39 TELEFON 168 

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

Şık ve zarif 
Göml ~k , pijama ve ıç çamaşırları 

fstanlıuldan yeni getir ttitimiz en. 11k ve güzd kumaılarla en zarif bir 
tarzda yıptıtımız k11dın ve erkek gömlek, pıjama ve iç çamaşulannızı 
mutlaka Belediye karŞ11mda Yeni Mağazada yaptmnız. 

1 
Belediye karıısı Yeni mağaza 

10533 16 "--!--------
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak o;uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehane_li: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında--

106-156 10116 Numara: 200 

• Nasıl dı muvaffak olmuf 

,# • . ,., 
r ,~ 

"KODAK VERIKROM". 28° ile 
Daima 8 poz güzel, net ve detaylı 

resim elde edebilirsiniz· 

SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSVONLU 

11 KODAK VERIKROM" Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA 

• 
Kopyalarınız için: 

Daima güzel, canlı,\ detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S katıdına 

. ... ~ ... 

Sütün K O O A K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 
.(• 

KODAK Şirketi - ••ıoilu,· latanbul 

, 

l poz da gOzel ! 

~--------------~------·-------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve B,.rlin hastahanclcrinJc uzun müd 

det Hiıtanlılc- yapmıştır. Hastalar mı Ahidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanHi karşısında hngün sabahlt.)in saat 12- 8, ötleden sonra 

2--6 ya kadar kabul edrr . 9598 f· a. 

·. 

Dobrice hadisesi 
- Üçüncü sabif~den artan -

bulunmuştur. 

7 mayısta lnceköy ormanlaunda 
Romanya jandarmaları aynı köyden 
bir Bulgan kurşunla öldürmüşler· 
dir. 

9 Mayısta evvelden hazırlanan 
bir Jisted.: isimleri yazılı 25 Bulrar 
tevkif edilıniş ve kendılerinc metni 
oklitturulmadan bir bryarıname im · 
Zjl rttirilmiştir. 

Su 25 Bulgar grccyi dizlrrine 
kadar su içinde bir mahzende ge. 
çirmişlerc4ir. 

10 mayuıta 25 Butgar elleri 
baj-lı oldatu halde mitralyözle mü· 
crhhez kuvvetli bir jandarma mu 
hafazası altında lrccköy ormanla· 
rın:ı sevkedil.oiş ve yolda jandar 
millatdan Liri uzaklaşa,ak bir el si 
lih atmışlar. Bu katliam işardi üze· 
rine mitralyözlrr işl~mtğe başlamış 
ve yirmi beş kişiden ancak üç kişi 
kurtarılabilmiştir ki bunlar da yaralı 
ve bitk'n bir halde ormanda iki ge· 
ce kaldıktan sonra Bu'ıaıistana ge· 
çebilmişlrr,fü. 

Bu vakanın hikiyui hudut hal · 
kını dchşrt içinde bırakmış ve 1 ul· 
gır tfkirtumumiyesinde duin bir 
heyecan uyandırmıştır . 

Bükr~ş 15 a a. - Dobriccde 
~ulgar , lc.alliyetile meskun bir ka · 
sabada taşkınlıklar yapıldıtına dair 
Bulgar menbalarından verilen ha· 
berleri yarı resmi, Rador ajansı, 

mubalatalı, yanlaş ve kasde müstenit 
olarak tavsif etmektedir. 

Rador ajansına göre hadiseler 
şu suretle cereyan etmiştir: 

Bir tayyare fabrikasının müdürü 
olan mühendis Zam'irescu, ref aka. 
tinde 1 1 kişi oldutu halde reçen 
hafta da 0Jhricedeki malikineıine 
gidcı ken 20 kadar hayduıiun t ca· 
vüzüne utramıfl11. 

Mütrcavizler j mJarmalar tara 
fmdan yakalanmışlar ve cürümlefİ· 
ni t.-mamile itiraf etmişlerdir. Bun 
L.rın ı.üıük bir kısmı Bulrar, b"Zlla· 
rı da Romen j,tiler. Haydudlar adliye 
ınokamlanna teslim edilmtk eze. 
re kaza merkezine dotru yola 
çıkarılmışlar ise de yolda muka· 
vemet göıterdiklerindcn jandarma· 
lar silihlaı ını kullanmak mecburiye· 
tinde kalmışlar ve hıydudlardan bi· 
ri Romen olm,k üzere ~irkaç tane· 
sini öldürmüşlerdir. Dıterleri kaç· 
mata muvaffak olmuşlardır 

MüdJei Umumilik tarafından 
yapdan tahlcilcat neticesinde jandar 
maların mf'fru müdafaa halinde bu 
lunduklan sabit olmuttur. 

Rador ıjaall, milli renesans ceb 
helindeki Bulıar mümessillerinin 
baıvelcil armand calioeacu 'ya bir 
muhtre ıönclererek hayduJluta te· 
ıebbüı eden milldtaşlımmn bu ha
reketini tuvib et•ediklerini ve hay· 
dudlulc valcalannı nihayet verilme· 
Iİne yardam edeceklerini bildirdikle 
ıioi ilive eylemektedir. 

Cırmescu, Dahiliye müstetannın 
Bulrarl•rla meskün kasabaları tef 
tiı ederek Bulgar ahalinin hıleti 
ruhiyeıini tedkik etcaesine ve İcab 
ederse liıımgelen :edbirleri alması· 
na lca ·ar verviştir. .._ _____________________ _,_.,. 

Tarsus belediyesi riya
setinden: 

T araus be'e iiye p lfkı büfeli l 
haziran 939 tarihinden 31 ma)'ll 

941 tarihine kadar iki ıen•fiti açtk 
artırma suretile kiraya veril~cektir. 
ilci senelik muhammen kira bede li 
(1000) lira o•up muvakkat teminat 
akçası (75) lir•dır. ihalesi 18 mayıs 
939 pertembe günü saat 15 de be· 
leJiye encümeninde yapılacatından 

1 

iıt~klilerin şırtnamtsini belediyemiz 
den aramaları ilin olunu·. 

U-16 10615 

Belediye intiha 
cümeni riyaseti 

1 - Belediye intibabma 
ı 7 inci çarşamba rünü Pat 
bıtlanacak ve intihap ayni 
18 de nihayet bul..calctar. 

il - intihap yalnız bir 
yapılaca~ından ve sandık 
altındaki mezat salonuna k 
k;n hn bütün müntehip'erin 
yıs çarşamba günü reylerini 
üz~re intihap yerine gelmeleri 
o1unur. lOSSO 16 

Adana Belediye 
tinden: 

Belediyemiı.ic münhal 
bir daktiloluk için müsabaka 

hanı açılmrştır. imtihan maya 
inci paurteıi günü saat onda 
diye .talonunda yaptlacıktır. 

Taliplerin orta mektep 'mt 
olmı.sı ve asktrlitini bitirmiş 
zamanda daktilo kursu ıörm 
hut resmi veya hususi müe11e 
daktiloluk yapmış olmaıı ıar 
şeraiti h tiz olanlarm vesikalatİ 
likte imtihan gününe kadar 
riyasetine müracaatlara ilin o 

1-5 

Kayıp mühür 

Noterden musaddak mü 
bir hotfta r:vvel kaybettim • Bu 
hür le Noterde mu11ddalc ı 
den başka kimseye borcum 
dıtını ve yenisini yapbracıt 
eskisinin hükmü olmadıtmı ilin 
rim. 1062J 
Çaa"şırlı löyündrn: H .. cı Ömer 

Cebe1 ib~reket icra me 
luğundan: 

Osm;aniye••in Ali hf'yli .n 
sinde taştan direk mevlciinde 
teşrini sani 939 tarih ve 5 - 3 
y111nda 4S95 metre murabb., 

yine ayni mıhalle ve kauba de 
da teşrini sani 938 ve 6-35 
da ( 2 ) 2063 ) H. M2. Bat 
çeleri otuz iki sehim itibariyle 
sehim dört sehim itibarile ik' 
minin beher metre murabbaı 
kuruş muhammen kıymetiyle 

maya ç.karılmıştar Birinci art 
16-6-939 cuma aaat 9 d811 
kadar Cebelibereket icra d • 

yapılacaktır. Şartnamesi 6-6 
günündtn itibaren a\.ıkdır. 
ilin ve şartnameyi ötrenmit 
nacakJır ipotrk sahibi ala 

diter alalcadaranan ve' irtif•k 
sabip'erinin ıayri menlculler 
haklarile diter i.Jdialar1nı iblO 
binden itibaren yirmi gün i~ 
kı müıbitelnile bildirmesi • 
de satlf bedelinin paylat 

. hariç kalırlar kiymetinin y 

bulmaz ve ruçhani olan alı 
m1:c nuundan fazlaya çıkma 
rün temdit ve 15. inci rünü 

atde yapılacak arbrmada 
11f iıtiycnin al.catma ru~ 
cliiı r alacaklarta ıayri mt 
temin edilmiş alacaldan m 
dan fazlaya çakmak prtiyle 
aıt11ana ıhale ~dilir. A•ai 
ıflu kanunun maddei 
tatbik ve daha f•zla ma 
isteyen dairemizin 939- l 
dosya11na müracıatlan ililt 

Mctcid 

Adamı TürbCWI 
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