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YiRMiNCi ASRIN 
SiNiR BUHRANLARI 

N E V Z A D G Ü VEN 

İrminci asrın ıinir buhranları da ediyor. Sonı·a '! .. Ka_yLo loı u~ bir nıc-
nıadd! inkifafı gibi akıllara dur· deniyet. yine milyonlarca öltt.. \'c 

Unluk verecek kadar buyuk ve şicl· maHll.. Galip ve mağlup bile btlli 
•ili oluyor. değil. inilti ve ağlt seslerindtn 

r··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·< 
! Ziya Paşa ! 
i ihtifali f 
i i 
i B i i ugün nıerasim i 
i yapılacak i 
i i 
! i 
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i 
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• 
' 1B14 de insanlık korkunç bir de- başka bir şeyi işidilmiyen dunyanm 

ilik geçirdi. Bu sinir buhranının te- Uzcrinde ,yalnız fvlars 'ın muthiş kah- i • 
•visi ancak , onun vUcudundan on kahası hakimdir. 1 t ' ' ' 
·edi, on ~ekiz milyon insanın kanı Çunku muzaffer olan yalnız o- J t 
lınnıak •uretile mUmkUn olabildi , dur. 1 : 

Milyonlarca inaan öldu, milyon- Harbin hiç bir ihtilafı halletmediği- I 
arca inıan ,ak.at, milj•onlarca ev ve ni, bilAkis .reni, yeni karışıklıklar t ' • 
amure harap oldu. Bu kadarla dıı doııurduğunu bize tarih öğretmekte-

1 
1 

alrnadı; in.anların akh başına gel- dir. lnsanlıi!;ıı dört u1un yıl bir. ce· 1 
dikten •onra •Tarihin en buyuk de· hennem hayııtı .'aşa tan ,o~ harp ne,·i t t 
1 J ! ,· iliii• diye tarif ettij!i bu harp , bu- halletti ? \'ersay'da kurulan ~ · eni ni-
t 1 ' ,· Un insan •ltn soıyal bUn}·eıine de bir :zamın ömr~ on dört sene ancak sU· 

takım yeni, yeni hastalıklar ilAve dti. rebildi .. Bu geçen on dört yılda mıığ- I Zı111 paşa 1 
Aradan yirmi yıl geçtiği halde, hali lupların , gayrim•mnunların Revanş t , - 1 
bu illetlerin pençe•inde luvranmak· hı,.lıırını b .. leyip, bUyUtmeden başka I 1 
tayız.. bir şeye yaradı mı ? ! BugUn, 59 •ene evval 1 

! Adanada vallllk yapmakta 1 Dört yıl sel gibi akan bu kan- Yeni bir harple ihtiraslarını tpt- I I 
1 da 1 d • ken lllen Zlyıı P••• ''"in, 1 ar n, harcanan milyon arca para an min etmcğe kaUnş.ıoJarın eserJeri aca· ı ... 

1 
! her yıl oldutu gibi bir lh. ı ,orıra insanlığın kirı ne oldu'! ha bundan başka bir ikibete mi n.ıil 1 f 
. ti el mera•lml vapılacak- ı· Milyonlarca babasız çocuk .. Mil· olacak1 " 

1 
! iır. Halkavi ı•n .. u•ı bugUn 1 JOtılarca kolsuz. bacaksız insan, mil· V"ersa,y adaletsizligini silihla ti· f • • 

yonlarca işsiz ve parasız eski muha- 1 mire uğraşanların. dııha buyuk bir i ltUyOk ••irin Uluceml Y•· i 
rip, bomboş dey)et kasaları YC pa· adaletsizliklere muktedir olduk)arınl • nındakl mezarı b••lnda f 
muk ipliğinden çuruk yeni, beynelmi- pek ali göı·duk.. ! onu anacak ve çalenkler 1 

! koyacekhr. lel bir nizam ... Şukur edelim ki, ı.ceçen facianın 1 1 

lnsanhl.: geçirdiği bu korkunç fa· henUz taptaze kalan hatıraJarı bir :-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-.. -·-~ 
l:İanıo yaralarını ,yirmi .vıldo. çok devlet 3daml3rının aklıselim ve 
saramadı. \"e buıun bu ~"·araların İnsanhk du,ygularını kamçıh,\'&n bir 
kangren olmak Uzere bulunduj!unu kuvvet halinde yaşamaktadır. Bu 
gÖrU)·oruz. Anlıyoruz ki, yirmi yıl· : ku\.·\·ct ~a.yesinJeJir ki. bugUn bir çok 
danberi tasfiye edilemiyen ve ,vıllar milletler, sulhu muhafaza için birleı
geçtikcc arap saçına dönen bir besa- : mi~ler .-e ellerinden gelen fedakarlığı 
bın nıUtcınadi UzUntUleri insanlığı ye· yapmaktan çekinmiyorlar. Bu millet-
ni bir siair buhranına dUşUrmek Uze · lerin dtıı>ya sulhunu koruma hu usun· 
re .• Siyasi b&vadaki boj!ucu sıkıntı da du)·dukları mUşterek arzu, bu sul-
hu başlamak Uzere bulunan cinnetin hu bo:ımıak deliligini izhar edecekle-
bariz allmetleridir. En tubafı, hiç re karşı kalkmış bir kırbaçhr. 
bir millet harp istemediği baldo bası Delilerin kırbaçtan korkması li-
delileria ölçll ve hesaba sı!!ijayan zımdır. Ej!er önUne dikilen bu kırbaç· 
ihtirasıdır ki. İn•anları bu yeni faci- tan da korkmıyıırak dunyanın huzu-
a_,.a doğru •UrUklemektedir. runu alt. Ust etmeğe kalkışacaklar 

c Bir deli bir kuyuya bir taş varsa, bu kırbacı butun fiddetile kul-
atar. !alıat kırk akıllı bu ta11 çıkara- 1 

!anmak onu ellerinde tutanlar için bir 

Parti grubunda 

Hariciye vekilimizin 
izahatı 

Ank•ra :-.O {Telrfonla) - C. 
H Partı meclis gurubu bugün top 

lanmış ve Harıciye Vt kilimiz Şükrü 
Saracotlu geçen haftaki beyanattan 

sonra siyasetimizin takip ettiği sey· 

Sovget - lngiliz müzakereleri 

/MOSKOVA LO ORA· 
·YA CEVABiNi VERDi 

Sovyetler birliği üç taraflı mütekabil yardım 
Paktı planında israr göstermektedir 

Tek •• • 
umıt Cenevredeki üçler mülakatında! 

Londra : 16 a. a . - Moskovadan 
Ro}ter ajansına bildirili;or : 

lngiliz mukabil teklıflerine Sov· 
yellerin cevabı lngilterenin Moskova 
büyük elçisi Seedse tevdi edılmiştir . 

Moskova : 16 a. a. - Havas bil· 
dirıyor : 

Siyasi Sovyet mahfillerinde söy. 
lendikine _göre Sovyetler Birlijti garp 
demokrasıleriyle işbirlijti etmeğe ka· 
rar vermi9lir. Fakat her r.e bahasına 
olu'.~" olsun değil. Sovyeller Birliki 
lngılız · Fransız - Sovyet mütekabıl 
yardım paktı planından hiç bir za
mıu vaz geçmiyecektir . 

. S_nvyetlerin evvelce lngiliz teklif. 
lıflerını reddettikleri malumdur B 
teklifleri şimdi de kabul etm k · · u 
:...ıı . e nıye
t._,, değıllerdir.Aııcak Londra S 
yellerin üç devlet hatta' .. 'k. ov-

mum unse 
Polonyayı da alarak dörl d 1 t "t 1• ev e 
pa.. ı p anını kabul ederse . d ,... , ış e6 ı· 
şir . 

Ayni mahfillerde beyan edild """· .. .. ı 6 ınc 
gore .. ~uştnek Fransıı - İngiliz le· 
şeb!Jusuııc rağmen xon diplomatik 
g~r~1şmelerd~ Fransa tarafından ileri 
•uru en teklıller İngilizlerin noktai 
nazarına n•ıaran <" ovyet go·· .. 1 • 
daha yakındır . 

- ruş erıne 

Litvinof, lngılterenın noklai na
ZHrını kolayca kabul etti""ı· · · S " ıçın ov-
yet hükumeti tarafından uzaklaşt . 
d "' .... ırı ı,.ı o,.renilmi~lir . 

Sovyet hükumeti garple işbirlijti 
etmeke hazırdır. Ancak • bunun Av· 
rupanın halihazırdaki kuvvetlerinin 
muvazene. ine müstenit realist bir si
yasetin çevresi höricine çıkmaması 
şarttır. 

Tahmin edıldiğine göre Sovyet
ler, planlarının teferruata ait kısım· 

Jarında tadil;H yapılmasına razı ola
caklar. Fakat planın umumi hatlarını 

kabul ettirmek için ısrar edecekler
dir • 

lnglllz gazatalerlnln fikri 

Londra : 16 a.a. - İngiliz-Türk 

- Gerisi ikinci sahifede -

BELEDiYE SEÇiMi 
BUGÜN BAŞLIYOR 

intihap Belediye mezat 
salonunda yapılacaktır 

Düııkü sayımızda Adana Bele
diyı:si seçimine ayın 17 inci günü 
başlanacajtını yazmış ve Cümhuriyet 
Halk Parti•i Seyhan /Jyonkurulu ta· 
ralınJan Beledıye Mee!isi Azalıkları 

ıçin kararlaştırılan namzetlere ait 
listeyi de neşıetmiştik. 

intihap bugün öğleden evvel 

vermiştir. 
Bu defaki intihabın gayet sühu · 

Jetle olacağı tahmin edilmektedir . 
Çünkü yeni seçim için kontrol pus. 
lası usulü ihdas edilmiştir . Hemşe
rilerimiz ellerinde bulunan kontrol 
puslalarının numarasiyle defterlerde 
simlerini kolayca bulabilecekler ve 

reylerini çabucak kullanacaklardır • 

mazmış • bugUnku beynelmilel vazi- vazife olacaktır. 
yctte bu darbı meselin ifade ettiği 

mabiyettedir. Bir . iki deli politika 
koyusuna bir kaç taş atmıştır. Bu
tun dUnya. bu ta~ı çık.armağa çalışı· 
,\Or , Fakat beline kadar bu kuyuaun 
içine •arkarak delilerin attığı taşı 
çıkarmağa calı~an iıı.saolıfio. mUva

ıenc•İnİ ka,\'bederck ku.)·uouo içine 
.Yuvarlanması çok muhtemeldir. 

ri izah etmiş ve bazı hatiplerin su· 

allerine c~vaplar vermiştir. Bu be

yanat umumi heyetçe tasvip edil- ' 
miştir. 1 - --

başlayacaktır. Seçime Belediye me
zat salonunda devam edilecektir. ln
tıhap Encüm~ni • rey sandıklarının 
buraya konulması hakkında karar 

Hemşerilerimizin seçim gibi me· 
deni bir vuile ve haktan istifadeyi 
ihmal etm iyecekleri muhakkak ur. 

Dun 
ma 

sokaga çıktığım zaman etrafı· 
baktım. gU••I bir yaz sabahı, 

~erin b;r rtır.gAr ,.nr. Minimini )'av~ 

rular ellerinde çantaları, neş.'e içinde 
tınldeşarak mektebe gidiyor. Bisik
letli İnsanlar ıslık çala, çala işlerinin 
başıoa koşu~·or. Guzel bir evin, 1irin 
bahçesinde ~-.,lıca bir adam titiz ve 
İlinalı hareketlerle çiçeklerini •ulu
Yor. Ôl>Ur •okaktan. mudbiş bir gU· 
rUltu ,y:tpnl'ak. vttır sUr'ati~·lc ovaya 
doğru koşan Lir traktör gcçİJOr .. 

liutUn ~chir, derin bir h u1.ur ve 
sUkürıu:t verdiği saadet içinde yeni 
hir gUnc hazırlanıJOr. 

Kendi k.endiınc du~unuyorun1: 

~u anda dllnyaoın her tarafında 
l.iı· çok sehirJer<lc &\"Dİ manzara var. 
~1ılyoola:·ca insan r .. ahat ve korku· 
su, l>ir gUnc basla<lıkları için mesut· 
turlar. . 

l3irdenbire mubay ,·elemde bir 
harp sahnesi \•aşamağa • ba~lıJor. Bu 
r~duııum ve 

0

tasavvur ettiğim şehir
trı, İnsanları ani bir hava bucumu· 

q t 
1 maruz görUvorJm, Sokaklara on· 
uk l • >ombalar dU•Uyor evler yıkılı· 

• Yo ' T .. ' 
" r, S•ngınlnr çıkıyor, trotuvarların 
••tu il . . . 

•• 1 c erınde çantaları fırla mı~ mını 
....... d _ cesetlerle dolu .. Kesif bir u· 
·•an 
i.,. Ağır, agır şehri ve daha sonra 

anlar · Şeh · '•& •o cıgerlerini kaph,ror. rıa. 
C•l _kalanları başka bir duayadıın 

'llıt g . CQ arıp mnbldklara dönmUştur : 
• "'~•kelerı l\ ... 

guQ t çlık ve •efalet b••. hemen ber 
Jet·, .•krarlanan facia sahnesinin deh

nı b· 
ııı;,. 0 ıraz daha artırmakta gecik-

v r .. 

8
" lıaı aylarca, yıllarca devam 

1 

Filistin hakkındaki beyaz 
ı kitap bugün çıkıyor 

· ,----- C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından: ----, 

MUHTEREM ADA.NA HALKINA 
Mayısın 17 inci Çar,aınba gUnU lntlh bı yapılacak Belediye mecll•I için C. H. Partlalnce 

namzetllklerl kabul adtımı, olan zavatına ıaıınıerlnl havi ııeteyl ııan ediyorum. 
Muhtarem Adana hem,artıa 1 1 etıerlınlza verın•k auretlle tarihi bUyUk 

Partimiz• va onun lnkllAp ve 1 ~im nf reylerini ~·m~aOUlık gll•tereceOlndan emin olarak ken-

Yahudilerle Arapların muvakkat 
milli sahada teşriki mesaileri 

bir zaman içind~ 
tavsiye edıliyor 

dllarlne muvaffeklvet n •• hareketler ne 
" va refah dllerım. 

Asli aza na,mzetleri 
l - Coşkun Güven · Matbaacı • Yedek aza namzetleri 

Gani Girici. Tücar. 
Nezahat Dural. 

Filir-tine 100,000 Yahudi geliyor 
2 Ziya Akverdi. Makine mühend· . 
3 - Vehb" N · S ısı ı ecıp avaş a n. Çifçi 
4 Kasım Ener. Halkevi Başkanı ç·f . 
5 R · T , ı çı 
~ ecaı arımer. Çifçi 

Refike Recep Tümerkan. 
Hüsnü Yıırtcıı. C. H. P. Ka. L. amiri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı, 

Londra : 16 
· a.a.- Cham-
brelaın, dün 
avaın ~amsra· 

sında lngillc
re.ıın Fılıslin 

ziyaseıı hakkın 

daki "beyaz 
kital"ın çarşan. 

ba günü saı.t 

19'da nc%rcdı 
lecea"ini ve pa-

l nlkot yortnsun 
dan evvel avam 

kama rasın da 
Bu meselenın 

müzakere edı · 

Jecekini bildir· 
mıştir . 

Mebuslar

dan aıtlee arc
hibald sinclair. KııdüsdP. 

bir gü_nlük_ müzakerenin kili gelmi
yecegın: soylcmeleri üzerine chembrr
laın, şu cevabı vermif" !•. 

Birçok mebuılaıın Filistin mue
Jesine karşı büyük bir alaka göster
diklerini ve bu husustaki kanaatları. 
nı izhar etmek istediklerini bilmiyor 
dckılim. f•kJt önümüzde pek büyük 
bir program vardır. 

eınrııyet dairrsi 

~ - lsm~il Hakkı Somer. Diş Doktoru 
- Emın Dolunay. Fabııkacı 

8 - Hakkı Salıh Bosna. fabrikacı 
9 Hasan Ataş. Fabrika müdürü 

10 Basrı Ars<ıy. Eczacı 
11 - Şevket Çekmegil. Diş Doktoru 
12 - Fazlı Meto. Çıfçi 
13 - H a zını Savcı. Çıfçi 
14 - Bahrı Erkam. Doktor 
15 Macit Güçlü. A•ukat 

16 - Te.vfık . Kadri Ranınzan oglu. Çiftçi 
17 - Alı NJım Ôzgener. Doktor 
18 - Rilal Yaverojtlu Avukat 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çıltçi 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Operatör 
22 - Mahmut Barla~. Ma!Oaacı 
23 - Nıhat Oral. Çiftçi 

H•mdi Onar. Doktor 
HalilNaci Dural. Avııkat 
Arif Cemal Akın. Fort acentası Müdürü 
Tahir Pamukçu. Çifçi 
Ragıp Sepıci . Çilçi 
Ekrem Baltacı. Doktor 
Ali Saraçojtlu. Tüccar 
Abdullah Turkucü. Avukat 
Ekrem Müftüoğlu. Çiftçi 
Ahmet Rıza lşçen. Eczacı 
Cabbar Ç;,nkaya. Kasap 
Tevfik genç: Mütaahhit 
Nabi Menemcncioklu. Çiftçi 
Süleyman Fikri Ôzerdil. Tüccar 
Ali bindebir. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
Kamil Tugay. Çiftçi 
Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
Hidi Kiper. Dr. Ôperatör 
Muzaffer Budak. Mimar 

'.l4 - · Mustafa Rifat Gülek. Eczacı vı: kımyagcr 
25 - Mahmut Kıbcrojtlu. Çiftçi 
26 - Müvveddet Altıkulaç. Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
27 Rıza Ôzaşahin. Çiftçi 

- memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi Mahmut Ôzergin. Tüccar 
28 - Hulusi Akdajt. Çıltçi • Cevdet Çamurdan. Tüccar 
29 - S~kip Beriker . . A. E. G. Şirketinde Sekreter Ali Karabucak. Fabrikatör 

Seiahiveıtar mahftlleıde söylen- 30 - Zıya Kurttepclı. Manifatura Tüccarı Salih Dıblan, Doktor 
dijtine göre'' beyaz kitap" müfrit 31 - Kerim Ulusçutürk. Çıftçi 
arabların taleblerile Londra'da akde· 32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar Memduh Çelik, Çiftçi 
dilen Filistin konleransındc lngiltere 33 - Rasih Özgen, Diş Doktoru Rahmi Nihat Aysen, 1 inci Noter 
hükumeıi tarafından yapılan ve arah 
ve yahudi murahhas heyetkrince red Seyhurı l 'alısı ı·e C. lf. P. ,°'e}han flyönkarul Ba§kgııı ' 
aeo:ldilen teklifler arasında bir anlaş· 
mayı ihtive etmektedir. R. Ç#- Y 1 K 

Geriıi ikinci sahifede - ._ ________________ , _____________________ .& 



Sovyet - lngiliz 
mü.zalkerele ri 

- dırıuci setnifeden artan -

anlaşmasının akdinden sonra şimdi 
gazeteler son İngiliz teklifine Moskova 

nın vereceği cevabı endişe ile 'bekliyor
lar. Ga2 teler, Rusya'nın pek yakında 
cevap ver ceğini ümit etmekle ber.\. 
ber l..""erf pakt yapıl asındR ısrar 

edip etmiyeceğini araştırıyorlar. 

unday Times diyor ki: 
Bir askeri ittifak mcvzuubahs ol

ma artiyle Sovyetlerin bütün 
teklifleri Londra'da iyi karşılanacak-
tır. 

Askeri ittifak Polonyayı ve Por· 
1 ekizi hiç de memnun etmiyecektır. 

Moakova mU alt cey~ 

verir•• 

Observer de şöyle yezıyor: 
Sovyetlerin cevabı, ,M~kovanm 

esas meselede mutavassıt bir hal tar
zını kabulden imtina f.dip etmediğıni 
gösterecektir. Moskova t müsait bir 
cev~ verirse, Türk-lngiliz .anlaŞ1lla
sının ıeferruatı da tespit :edilince ile
ride sulh paktına Bulgarisıanın, Fin· 
landiy:a'nın. Skandinavya ve Baltık 

dev!etlerinin de iltihak eımesi bek)~. 

ne bilir. 

Londrh : 16 a. a. - Havas : 
Diplomatik mahfillerde söylen· 

diğioe göre, lngiliz tekliflerinin ilk 
no t i nazarında isr r eden Sovyet 
ler birliği tarafınd ftlen reddedil· 
miş olması ile iş bitmiş değildir. Bu 
me elenin Cenevreôe l..ord Halifaks 
ile o n t, etemkin ile bufu;tulc· 
ları zaman müı.akc.re edilmesi kuv
vetle muhtemeldir. Franslz plim 
saye i~e ıb\izakeıe imkim ve an 
laşma ihtimali mevcuttur. MukOr 
mdh e1te de -f>eyhn CfilHitine göre 
Moskovanın cevabının Sovyetlerin 
yeni müzakere kapılarını kapamak· · 
la beraber azami menfaatler temin 
etmek İsledikleri anlaşılmaktadır, 

Bır çok nazırlar f ransa, logil 
tcıre ve Sovydler birliği araaında 

Yugoslavya'daki 
Alman ekalliyeti 

, 
Alınan kültür cemiyetı 
nizamnamesi tasvip edildi · 

Bclgrad : 16 a. a. - Başvekil 

Svetkoviç, Yugoslav.yadaki Atman 
e ka11iy tine ait bir kültür c İyMi 

bulunan Kulturbund'un nizamname· 
sini tasvip edrce.ğini, Alman Me· 
busu f'ransham'a vadetmiştir. 

Floransa : 16 a.:ll: - Yugoslav. 
ya naibi prens Paul ve prenses 01 
ga ve mBİ"etleri gece yarısı p09. 
tunia'ya harckd etmişler~ir. Ora
dan Belg r ada gidrcrklerdir: Is tas 
yonda ıprens ile prmses de Pie 
mont, Kont Ciano ve mahaUi me f 
murlar tarafından teşyi edilmişler• 

dir. 

istasyon, Yugoslav ve ltalyan 
hayraklarile donattlmıştır. Kont Ci 
yano, Yugoslav h::ıriciye nazıra 
Markoviç'e veda ettikten sonra To 
rinoya hareket etmiştir. Orada Mu 
soıiııı'ye mülaki oJacaktır, 

Kamu tayda 

Bütçe m·aza-Ke'releri 
yapıldı 

Ankara : 16 ( Telefonla )--ıBü
yük millet meclisi bugünkü toplan 
tısında Konya ovası sulama idaresi 
masraf bürlcesini müzakere etmi~tir. 

Ayrıca, ordudaki subayların terfiine ek 
kanun layıl'lesınm ve Türkiye- Yu. 
nanistan veteriner kan"unu müzıker.e 
leri yapılmıştır. Meclis çıuşam~: 

ğünü toplanacakt'f, 

bir ittifak akdtdilm sine ..muaıızdır 
1 lar. Fakat diplom-atik maliflller e 

müzakerelerin Cenevre kon~ala-

!- Buz meselesi 

Fabr.ıka i \iy kafi 

tt esna!tnda muv-affakiyet&c neti- 1 
buz yetiştiriyor 

t>ceği eyan ve nc:tice heıkkında 
emniyet izhar edilmektedir. 1 Sıcaklaıın artmasiyle b'üı am 

selesi de gene ortaya çıktı. Ha J· 

mızın bazı günler buzsuz kaldığı 
haktcm a i ikayetler ehafınd• dün 
alakadarlardan aldığımız maluma 
v hususi istihbaratımıza gört, orta· 
da istihsal kifayetsizliğinden do~ma 
bir buhran ruvcut dtğildir. 
M zllaha . bUı fahrika!I ' şr.hrin 
ihtiyacına pol bul yetişecek şekilıle 
:buz imal etıtı~kte ve her ihtimale 
karşı dliİma ihtiyat bir mevcut ~ u· 
hmdurmaktadır. 

L ra : 16 a - Bu sabah 
ki lngiliz gautdeı i, lııg;liz-Sovyet 
müzakerelerinin ölü noktaya geldi· 
ğini, Sovyetlerin lngiltercye verdik· 
leri cevapta Rus - Fransız - in 
giliz ittif&kı yapılması ve bu ga 
l'.anti sistemine Baltık devletlerinin 
de ithal etlilmr-si hakkındaki iRC tek
liflerinde israr eıtiklerini ve bun 
dan baştca derhal ~Genel kurmıty 
lrmasları y<ıpılmasını cfa ist~ditcle
rini yazıyorlar. 

Daily Telıraph gazetesi, bir 
çıkmaza giri miş olduğunu kaydet
melde l>craber Fran~JZ tasavvurun· 
dan bir netice çıkmasını urnit eyle

mektedir. 

Times di)Or ki: 
Sovyet hükumeti pek memnun 

gözükmiyor. Mos\ova, Avrupa sul· 
hunun müdafaası için yeni taahhüt· 
leı e girişmeden evvel F rantız -
Rus - lngiliz üç! i•~ifa akdini 
istrmektedir. 

Nevs Chronicle, ürler paktının 
ıyapılması haktcında :f:ransa n in· 
giltere ve Rusya)' bazı teklifler 
bulunmuş olduğunu yazmaktadır. 

Daily Mail , lngiltercnin Rusya 
ile ı tifak yapmıyacağını çünkü bu 
nun jl'lponva, lıpanya ve portekiz 
ıüzerfocle fena tesirler yapı.cağını 
kaydctmektt'!dir. 

Daity Herald, logrnl teldifteri 
le Rus cevabının iki memleket ara 
sındı henüz çok ciddi görüş farkla· 
rı bulunduğunu tebarüz ettirmekle 
olduğunu yazıyor, 

Valiler arasında 
değişiklikler 

Üç Va\i Vekalet 
emrine alındı 

IÇEL VALiSi MAHALLl iDARE
LER UMUM MÜDÜRÜ OLDU 

Ankara: 16 (Teldonla) ..._ V 
liler aru.ında tayin ve nakillere ait 
kararncme yüks~k . tasdıkten gl'Ç 
m~tir: 

lzmir valilitine Balıkesir valisi 
ıB. Etem Aykurt; Konya valili~e 
'üçüncü uınum müfettişlik başmü
şaviri B. Nızamellin Ataker; Sıvas 
valili~ine Dahiliye Vekaleti nüfus 
umum müJürü f3ay Faik Türel; Is
parta valiliğine eski Seyhan Vdlisi 
B. T ev'ik Hadi Baysal; Balıkesir 
valiliğine Muğla valisi B. Recai Gü 
reli; Elazığ valiliğine mülkıye mü 
fettişlerinden B. Asım Türeli: Bursa 

valiliğine Trabzon valisi B. Refık 
Karaltan; Tokat valiliğine Ankara 
. vali muavini B. Salahaddin Üner; 
Kayseri valiliğine Bursa valisi 8. 
Şefik Soyer, Çankııı valiliğine mül 
kiye müfettişlerinden B Rdık No 

yan; Maraş valilitine Aydın valisi 
B. Salim Günday; Aydın valiliğine 

Maraş valisi B. Sabri Çıtak; Kırşe 
bir valilitine Ordu valisi B. Baran 
Ordu valiliğine Kırşehir valisi 
B. Mit ... t Saylam; Gazianlı>p'e 

lzmir v a 1 i muavini B. Cavit 
Üner; lçel'e Ağri va 1"1i B. Bu•han 
Peku; Trabzona Dahiliye Vtkaleti 
hukuk müşavir muavini B. O!man 
Sabri Adat; Ağn vatilı~ine Kırkla 
reli valisi B. Hasip Koyban; Rize 
valiliğine Çankırı valisi B. Hüsnü 
Uıgoren; 

Her pazar olduğu g1bi, buz me· 
selesinde şikayetlere sebeb ol 1n j 
hali, buz &'atış kerlerirıde arama~ 1 
lazımdır. Ve nitekim dünkü tetkı. 
katımız da bu neticeyi vermiştir. Ya 
satış şubeleri fazla buz bu!un !ur J 

muyor veyahut da, nime zaraıı teh· 
likesi sebebiyle mütaahhit Stok 1 

tutmuyor: 
ikinci mesele dt, bazı buz sa· 

tış yerlerinde kilo!Ja yirmi pıra ve 
bir kuruş gibi bir zam yaptlmakta 
olduğudur. 

Beltdiye. buzun kilo~unun ~urdi 
katiye de 2,5 kuruştan satılmasını 

kararlaştırmış bulunduğundan bu 
gibi bayiler hakkında takibat ynp 
maktadır ve belediye son şi iyrt 
ler üzerine m"'5elc ile ehemmiyt-tle 
meşgul bulunmaktadır. 

Seyhan park açılıyor 

Seyhanpark yatır. açılacaktır. 

Buradaki gazino, müzik yeri ve di
~tr tesisatın halkımızın memnun 
kalacağı bir şekilde işletilmesi için 
belediye, müstecirlere direktifler 
vermiŞtir. 

Kız talebenin askeri 
ehliyetnameleri 

Maarif vekaleti, mekteplerdf. 
okuyan kız talebenin askeri ehliyet· 
nameleri hakkında tt>şkilatına bir 
timim yapmıştır. Bu tamime gört, 
kız talebelere, erktklNe verilen eh· 
Uyetnameler iibi ynca bir vesikı111 
vrrilmiyecek, a!'ker lik dersl~rinin 

kızlara mahsus yedi ve sekizinci sı 
nıf programlarını bitirenler in diplo 
malarına •' Olta ~skeri ehliyetname
nin temin ettiği hakkı kazaomı~tır,, 
kaydı konulacak ve do1·uzuncn, o· 

1 
nuncu sınıf programlarıııı bitiren k ıı 
!arın diplo nal arma da ask~rlik deı s· 
!erinin onuncu sınıf pı ogramına ka 
dar ders gördüklerine dair mı>şru· 

hat vcrilect ktir. 

Edirne vahlığine Gümüşhane vıtlisi 
B. F eril Tümer; Gümüşhane ye Edir 
ne valisi N yaıi Meng .. 11; Bolu vali· 
liğine matbuat umum mü.Jürü B . 
Naci Kıcıman; Mutia valili~ine Ma 
latya valisi B. Ftem Akıncı; Mal11t
yaya Erıincan valisi B. Fahri Ôıer. 
Erzincana mülkiye müf~ttişlerinden 
Osman Nuri Teke1i; Mat>-ıuat umun 
mlıdürliiğüne Bolu Valısi B. Salim 
Gündoğan; nüfus umum müdür'üğü 
ne Q hiliye vekaieti müstt'şar muı· 
vini B. S.sbri; Dahili~e müsteşar 

mu •vinliğine Gaziantep valisi Şefik 
Gıcıotlu; mahalli idareler umum 
müdürlüğüne lçel valisi B. Rüloıet· 
tin Nasuhoğlu tayin edilmişler· 
dir. 

Rize valisi B. Nuri Türkkan; To 
kat valisi B. Faiz E•gun; Kayseri 
valisi B. Adli Bayman vekalet cm· 

rine alınmış1iflfır. 

Dılabaruern 
Filistin hakkınd
beyaz kitap bug 

çıkıyor 

Çifciiere toprak 
Borç)enh yitmi e'hede 

tahsili karada tırıldı 

Mühtaç Çifcılere borçlandırma 
suretile. verilen topralCtaıı.ı yirmi 
s'ne müddetle taksite bağlanması 

hakkındaki kanun hükiimleri 1928 
senesinden sonra toprak almış köy 
lüler hakkında tatbik edifmemrkte 
idi. Hükumet bunu, mczkür kanu· 
nun ruhuna aykın saymış ve 1928 
senesinden sonra borçla~dırma ka 
nıınuna göre toprak alan köylüle 
rin borçlarının kendilerine toprak 
vrrildiği tarihten itibaren yirmi se· 
nede tahsilini kararl~tırmıştır. 

Bu karar Maliye vekaleti tara 
frndan bütün vilayetlere ve alaka· 
darlara teblil edilmiştir. 

Bölge Ticaret müdürlüğü 

Ticaret müdürlükleri ihdas edi· 
lece~ini geçenlerde yazmıştık. An· 
karadan aldığımız malüınate göre 
bu h~ustaki liyıha mrcli-se sevke. 
dilmiştir. 

Açdacak ticaret müdürlükleri 
12 bölgeye münhasırdır. Adana da 
açılacak ticaret müdürlügü .. Seyhan 
bölgesi ticaret müdürlijgü .. ıiinvem· 
nı taşıyacaktır. 

Bu teşkilat için tetkikler ileri 

!emektedir. 

lstanbulun imar plan 
ları hazırlanıyor 

Planları prost yapacak 

lstanbul : 16 ( Telefonla ) -
l:stanbul Valisi mütehassıs Prost'tan 
şu -üç yrrin imar plinlannı hazır· 
lamasını rica etmiştir : 

1- Eminönü meydaniyle Emi· 
nönündtn Unka panına kadar ıolan 
sahe . 

2- T rpebaşı bahçesinin tiyatro 
ve bar kısmiyle bahçe olan yer , 

3- Tıaksimden itit>aren f aksim 
kışlası, Taksim bahçesi, Harbiy~ ve 
Gazhaneye inen kısmı da ihtiva 
ttmek üzere Yeşil sahe. 

Bclt'diyenin bu üç sahe üzerinde 
imar faaliyetini teksif edeceği an 
l"şılıyor . Eminönü meydanından 
Unkapanına kadar olan sahe Bele
lediyeler Bankasından alınacak mü
tedavil ~ rmaye ile imar rdilec~k 
tir. Taksim 1cışhsiyle orada hazi· 
n~ye İntikal cıuıiş olan bina ve ara· 
ıınin hü\Gmet tarafından Be!etlivqe 
vrrilnıesi keyfiyetı de t .. hald<uk 
etmiştır . · 

Bu:ıları pelc kıymetli aruiyi ih 
ıiva ettiği için imar planını müleıt· 

lip ırışaat ve icl".aata girişildiği tc1k 
dirdt Belediye hundan çok istifade 
tr-min edecek ev kendisine kalan 
para ile Şeh r kulübünü , Şl'hir ga 
nosunu ve muazıam Şehir tiyatro 
sunu ve digcr b;m tes:satı vücu Je 

gctirrc• ktir . 

Kurtdereli Mehmet 
pehlivanın mezarı 

Balibsit (Hususi) - Merhuın 
Kurtılereli Mehmet pt>hliv.snın ölıimü 
nü evve'c ! bildirmiş Jim. hıber al 
dağım göre, kurt derelin ·n m-zarı 

ş .lmnizde yapılacaktır. kurtdı:rclinin 

h.ıyatına dair bir broşör çikarıla 

cak ve spor bölge binasında da bir 
kurt dereli köşesi, açılacalctır. 

M~zar için tahsisatı beden ter 
biyesi umum müdürlügü veı mekte
dir. 

Y'em seilze1er 
n __ .....,....._,_ 

Yeni dünJaaan s~•Pt.A 
ve kiraz da 

Mevsim dolayısile her hafta bir 
yeni sebze çıkmaktadır Bak· 
la, kabaktan ve ~ıyardan !önra fa 
sulya da çıkb. Taze ~fasulyanın ki· 
lo5u 20-25 kuruştan satılmakta 
dır. 

Kabak çolc ucuzlamıştır. Kilosu 
2,5-5 kuruş arasındadır. Önümüz· 
deki haftalar içinde domates ve ıpıtt 
lıcan da yeti~erek sebze çtşitterini 
atUrrıcaktır. 

Meyvelere gelince : Yenidünya 
dan sonra kiraz da çıkmıştır. Kilo· 
ıu 40 kuruştan satılmaktadır. Bir 
kaç güne kadar ucuzlıyacağı şüp
hesizdir. Keza dut da çtkmrşhr. Ye
nidünya çok bollandı; kilosu 5-10 
kuruş arasında satılmaktadrr. 

İşçi mümessilleri seçimi 

doçilerle patronlar arasında çıka
cak ihtilaflarJa mütevaasıt vızi. 

fesini g'Öttcek rr.ümcs illerin seçil 
mesine bütün iş yerlerinde devam 
edilmektedir . 

Haber aldığımıza göre, bugüne 
kadar muhtelif iş yerlerinde j()O 

mümessil Sf'Çilmiştir . intihap işffri 
bu ay sonuna kadar <fevım ede
cektir . iş ihtilafı nizamnamesi de 
Haziranın on btşinde meriyete gi
recektir . 

FHistinde halk 

Y-anuai muha eretinin yahUÔ 
fusunun Filistın ahalisisınin üçte 
ni tec V\IZ etmfyc le ilde *' 
edılm ine karar verilm i üJ 
milli yahudi ocağı siy.ıseti tep; 
miştir 

Anlaşıldığına gör~ milli oc 
ancak orta avrupa'da dahudiler 
rinde icra edilen tazyik üzerine 

aliyetle inkişaf etmeğe başlandığı 
1 ir arablar tarafından ortaya atıl•' 
ı lıller fng'iftere hül.."!imeti üıt 

l derin bir tesir hu~ule ğetlrmiştir 
Emin bir menl:fadan öğrenn 

' ne göre gelecek beş sene içinde 

1 
li:)tine 75,000 yahudi ve kısmı' 
mi çocuk olmak üzere 2.S,000 R 

h -· a, manyah yahudi mülttçi icrC' 

bilecektir. 
İngiliz planında, ahvale g6rt 

gari beş ve azami yeai senelik 
vakkt bir zaman zarfınCla muh1 

merhalelerle yahudilerle .arab 
beledi .ve milli sabada teşriki 
etmeleri tavsiye e<litecektit. 

Yeni rejim, ICafi miktarda 
vetlendiği ve sulh temamile tee 
ettig zaman mütenasibtn temsil 
!terk olan .arab ve yahudi elcf11 
larından mürekkeb bir milli 
teşekkül c<Jecektir, 

Selahiyettar mahfillt!rde 
piğine göre arabların veya yahıl 
lerin yapacakları boykotajlar vel 
riki mesaiden imtinaları Jngiltere B 
köınetini bu kararından vaz geeff 
miyecektrr. 

lngiltere -hükumeti, ntesul' cıtl 
!ardan kafi mıktarda teminat a11 
oldugu için yeni siyasetinin muvll 
kiyetle neticel~nt~eğinden rmin ~ 

' hmm•ktadır. 

temam ile yatışmadı ·-----~---" 
- , r 

Kudüs : 16 a.a. Yakında be
yaı kitab'ın neşri haberinin muhtelif 
tez ıhiir:ıta sebı:biy~t verdiği bildi
ril111tkt<:dir. Kudüste polis muam. 
olan bir nümayi,çi alayını dağıtmış 

trr. telaviv'de birçok muharibltr:n 
evinde araştırmalar yapılmıştır. mü 
teaddid amele ve sendika ttşekkül 
leri aralarinda toplantılar yaparak 1 

meıkezi ~e.şlCilitın mukarrcratina gö 
1 

re hareket etmeği kararlaştırmışl:-r 'I 

dır. 

1 

İngiz hükümdarları 1 

Kanadaya vardı 1 
ı 

Hükümdarlar büyük 
mera.simle karşılanth 

Londra : 16 (Radyo) - Alnan 
malumata göre, lngiliz k•al ve kral 
çesini hamil olan Vdpur, Kaıı~da kcı
ra sularına girnıişdir. hükümdar lıH 
büyük mera~imle karşılanmaktaJır. 

Kanada hükümeti hükümdarları kar 
şılamak:ic;in küçük büyük harp gc 
milerinden müteşekkil biı filo çıkar 
mışdır. 

Belçika - Holland' 
temasl~rı 

· Lonılra : 16 ( Royler ) - H.ı· 
ber alındığına göre , )'akında Bel
çika ile :~ollanda arasında konuş

malara bi'şlanacaktır. 

Cebelüttankta faaltyet ! 

Londra : 16 ( Royter ) - Ge1en 
haberlere göre , lspanyol kıtaları 
Cebclüttarınta siperler kazmakta
dır. Bu mıotakada diger askrri fa· 

aliyet de devam etmektedir . 

•ıJOÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE R1'D'i'O DfFÜZIYO~ tn 
POST.l\LARI TÜRKiYE RAOYOS al 

ANKARA RADYOSU a 

ÇAltŞAN8A - 1'7/S/939 biri 

12.30 Progrnrn . 
12.35 Türk müziği 1 - Udı ~ 

rcfin hüzzam peşrevi 2 Ahmet Jr. 
yuh hüızam şarkı : (HatrraniJd ~· 
!'an) 3 - Rakımm hüna'm şeri' 
(~şkın bana bir gizli elem) 4 - f 
İ7. Kapancının ,, : (Seni götefil 

şafak saçlara.) 5 - Şükrü Şeooı• 
mahur .şarkı : (Bu sevda n: ıaıh) 
Hica7. türkü (Bağcı ,girdim üıofll 
7 - Halk türküsü ; (Şu dağluıı dt 
meli gönliı eğlemeli) 

ı :.uıo Memleket saaı a~·uı ııj~ 
ve melcorok>ji luıbt":rlcıı. 

13. 15 - 1'4 Mür. ık (l<ı;ııs 
Cüıhlıuı Bando u - Ş r~ lhs n f( 
çer) ı - j . Bouche. - M ırş ·ı 
J. Lavrovtcı - ruııt dıılgııhırı :; 
Rosı-ı ın i - Guillaunı :: Teli Uvc(I 
1 - ı•,. G rıicg - Pcer Günt ı.cı 5 

tısıncien No: ı ,2, 1 ,4 

18 10 Program. 
18.35 M ıiıik (Vıtt ü ot.l.ı ı 

19.00 Koou~md 

1'1 

1'J. l 5 Türk mıi ı.igı ( F. ı; ıl ht:} 
lı) 

')C.00 Mcm lckeı :-;c1 at a yarı . ııi 
ve meteoroloji hnbcı le ı i. 

20.15 Tıfırk müziği 1 - LJ~t 
peşrevi 2 - vrif bcyın usşak şıı'" 
( Mı:yheneml bu hc~mı ) 3 -- f<ll 
rnın ,, , . {13 a ıı ı hu; yakıştılO 
boy le) 

S· ı IJ 4 - .. ,. : ( 1 nır.ıl~ ~ 

gün lıayııılın1Bcn) 5 Cevdet ç,,ı~~ 
Kem ıo t.ıksımi 6 .... Udl Zckirıı 11 d' 
şak ş , r ..:.ı : ( Bir gün geleceksfıı 6 
ye.) 7 - Hali< tiirk lı ü : {Ka'ratu) ,ııı' 
Mahur 'Şıtrkı : (Hala 'l<cınayan k'11lb ~' 
aşk 4citeşi) 9 - Rıtkıinın hicazk11r ş 
kı : (Bekledim ta fecre k'adıı'r) 

11 
21.00 Konuşma (Haftalık P05 

kutusu) o 
21.15 Es'ham, tahvilat , KaJflbl} 

- Gerisi üçüncru sibifcıde ...... 
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Yepyeni bir tesisatla 

Çiftehan 
Kaplıcası faaliyete geçti 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 1 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaphcala ından 
Yüksek zengin bfr tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane taşı 
Karaciğer ve mide ağnt aranda n kurtulmak ici~ 
Birkaç gününüzü burada geçiri~iz 

onfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Lira -1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tam konforuyla yatak ücreti 
Taş odalar ( 4 kiş i lik ) 
Birincı baraka ( 4 kişilik ) 
ikinci baraka ( 4 k işilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

Büyük İstifa••eler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Kaphcasını bug(?irı'kü 
haliyle bir kere görünLiz 

10631 1 
..., ______________ ,....;.;.:.;;;.:;.... __________________ ..: 

Adana Belediyesi Riyasetinden: 
. 1 - Fukara ve muhtacinle Bt.lcdiye mt mur ve müstahdemlerine ve· 
tılecck bir yıllık ilaç açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 22 inci Pazerlt'si günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartnamesi Belediye y;ızı işlerı kalemindedir. lst<.yenler oradan 

alabilirler. 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 

İrlikte Belediye encümeninde bulunymalatı ilan olunur. 
7- l:t - 17- 21 10593 

- ikinci sahifeden artan -

- Nukut ve Ziraat borsası (fiyat) 
21.:25 Neşeli plaklar - P. 
21.30 Mü!ik (Küçül< Orkestra -

Şef : Necip Aşkın) 1 - Heinz jRein· 
feld - Eve iel yavrum 2 - Maim.er 

Şanghay : 16 a a.· japon domet 
ajansına amoy'dan bildırildiğine gö · ' 
re, Dulangsu enternasyonal mıntıka ı 
sının japonlar tarafından işgalinden 1 
sonra iki lngiliı torpidosu Amoy li· ' 
manına gelmiıtir. 

· - Oiiğ'ün töreni 3 - Kiitzlader -
Haydı bana bir hıwa daha çal 4 -
]. Strauss - Polka 5 - ,, - Biz· 
de Vals 6 - Bareucr - italyan şar· 
kısı 7 - Leopold - Çiğ-ana oyun
ları. 

Çin ıularmdaki lntiliz filosu ku· 
mandanı amiral Percvnin 16 mayıs 
ta amoy'a gelmesi bekleniyor. 

, Ruzveltin yeni teşebbüsü 
hakkındaki şayialar yalan! 

Vaşington : 16 (Radyo) - Ruz 
veltin, erazi taleplerine hacet kal· 1 

madan, sulhu korumak içj" hu ta· 
lebleri ekonomik çarelerle halyo· 

1 

lunda bir konfrans toplanması hak 
kında yeni bir teşebbüse geı;ecegi 

kakkındaki şayialar bura siyasi ma 
hafilinde tekzip edilmektedir. 

22.00 Müzik (Melodi ve Sololar 
- Pi.) 

23.00 Son ajan tıaherleri ve ya
rınki program. 

'23.'15 - 24 Muzik (Cazban<t _ 
Pi.) 

ll<i büyuk film b · d ır en ... 

Asri sinemada 
Bu Akaşam 

Aşk, Miizik , Zevk , Neşe kaynağı büyük şaheser 

Barı (Coşkunlar 
OYNAYAN: HENRI GARAT 

AYRICA : Büyük sergüuşt filmi 

) 

( Haydut Tuzağı ) 
Oynayan : Buck Jones 

17-Mayıs - Çarşamba gündüz tenzilatlı halk 
matinesi 2,30 da 

l- Nis Çiçekleri ( Erna Sack ) 
2- Esirler ..:emisi ( Va rner Bak ter ) 

Telefon Asri 250 
Belediye intihap en· 

---------' cümeni riyasetinden 
Antalya C. Müddei Umu .. I 1 -~------~ı.;..06...,3_2 ------,--------= 
miliğinden: / 1 - Belcdi)'e intihabına --lıııİıoııılııı-..ıi. ____ ..-..----:--:--~~--...-----mayısın . -: M 

Antalya Ceza evinin bir senelik !7 inci çarşamba günü S?at [ 91 d H nlı ve eraklı Fı"lm ihti)aCı olan ( 85600 ) kilo ikinci başlanacak ve intihap ayni gün sa:t eyeca • 
nevi ek•ıı•k kapalı .a.ı "'"'iyle ek· ıs de nihayet b.ı. c.kıır. Görmek lstiyenler 
~~~ere ~.01~muştur. lhale!i 30 -5- u intihap yalnız bir yerde tAN s·NEMASININ 

. a ı ?unu saat on dörtte İcra yapılacağından ve sandık beledi 1 
edıleceğınden t.-ılip olanların vaktı altındaki mezat ı k ye . d sa onuna onulaca 
muayyerıın en evvel pey akçalariyle ı ğından bütün ·· t h" ı · . 
b" l"k c·· h . M mun e ıp erın 17 ma . ır ı te um urıyet üddei Umu- yıs çarşamba ·· ·· ı · · · · ı· . .. . .. gunu rey erını vernıek 
mı ığıne muracaatları ılan olunur. üzere intihap yer.. 1 ..... 
10622 14-17 20-24 ıne ge melerı ılan 

olunur. 10550 17-lB 

~---------------------------------------
Bu akşam 

Al sar-AY 
• 
sınemasında 

Sirıema kainatının göz ~amaştıran kadını • Kasırganın unutulma?: Yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
En son, en yrni ve rn güzel eseri 

( MANUELLA) 
Fransızca sözlü aşk , hıs , güzelli:C şaheserinde peresf k- ı . . . . ış ar arına sınema 

mevsımının en son ve en müstesna bedii ziyaret· · k k . ını çe ece tır 

ILA VE OLARAK 

En yeni iki kısım dünya haberleri 

DiKKAT : Sinema 8,45 de bışlar. Locaların evvelden te . . . 
Tel : 212 10617 mını rıca oll1.hur 

--~--~--.: 

18-5-939 Perşembe günü Adanamızın 
pek yakından tanıdığı " F aide " S , . . ,, ve 

uzan ın ,, ıştırakiyle 

Seyhanpark açılıyor ! 
Adanamızın yegane "Ai
l'! bc1 h,;.esi ,, olau "Seyhan 
p trk1mız , , ~arşaınba gü
n1i akşam kiişat resmıne 

s:ıyı Adanalıları 

aıv t eder 

Tür~i~~ başta 
gelen sanatkarların

dan mürekkep 
Saz Heyeti 

İ..;tanbulun en yüksek 
salonlarıuda a l d y ar ~ n-

beri 

Mi ki 

' çaaışan 

Kuvartet Varyete Heyeti _ 
"DÔRlLER REVüsO,, 

Y Ba~cemiz Dirc-ktörlüğünün fedakarlıklarla fctirmete muvaffak ld 
unanısta~~an gelen Mısırlı artistler namını ta,ıyan bu deterli v:r utu 

Bu Akşam 
Gösterıneğe Başhyacağı 

Casusluk, Entrika ve Aşk filmi olan 

( Gizli Teşkilat_) 
isimli eseri scyretmelidirler 

BAŞ ROLDE: 

( llyod Hughs ) 

( Ml~l ) 
Ayrıca : 

MAVS 
10627 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

.. Dünden artan 

Emrindeki bölge veya mahalle teşkillcrile irtibat tesis eder ve bu 
maksatla yardımcı polis 'IC ya.rdımcı olanlarla bekçilerden jo;tifade eder, 

Midde 66 -- Gözetleme .işleri için: 
A) Mevkiin ha\o"a korunma planına göre bu işe kabiliyetli şahıslardan 

tayyare gözcüleri ayırır ve seferde bulunacakları yerlerde ~min bir suret· 
te "V•na mevkiin hava müdafaa komutanına,, mevkı veya bölge korun· 

ma amirine bildirir. 
B) Mevki veya bölgenin münasib yüksek yerlerinden düşen tayyare 

bombalarını ve çıkan yangınları gözr.tler ve yerlerini tesbit ederek bağlı 
oldukları makama bildiıırler. 

Madde 67 - Mevkıin ko unnıa amiri ba rış zamanırıda valinin emrin· 
dedir ... Kaz.ılarda Kaym ıkamların,, H:ırp umanında hava korunma işle -
rirıe aid tekmil hu~uslardı mıntaka hava müdafaa ko:nutanının veya var· 
sa mevki h .v.ı müdafaa komutanının emrine geçer. 

Madde 68 - Bölge korunma amiri: 

dır 
" 

O bölgedeki en yül<sek rütbeli emniyet teşkilleri mensubudur. 
"Emniyet tt-şkilatı olm-ayan yeı lerdc o mahallin jandarma komutanı· 

Vazifesi şunlardır: 
A) Emrine verilmiş p~sıf korunma tc-şkille-rini hrr türlü tehlıkeye 1car-

şı lıazır bulundurm 1ı k, 
B) Emrindeki tl"şkillrrın yrrıni ve bölge korunma anmliğinin seferde 

bu lunacakları yeri veı ilecek dirf"ktıflere göre tesbit etmek ve h:>zır lama, 
C) Bölgt"sın ~t'kİ rnah•lle tC'ş1cılıltı olmayan yerlerde "Sokaklar birliğı., 

itf irsınııı hirıa ve ev amir ve 1lfıı ıyccilerinin ve basta bakıcılarının uygun 
vasıflania olmasını tertıin dmelC, ve onlarla sıkı ve emin irtibatta buluna· 
rak önl~nemiyrce1t t• hftkclerde boların ya,.dımına koşmak, 

D) Ev ye uina ami~lerinin 7a doğru~an 
1 

d~ğruya veya en yakın ka· 
r~kollara mii~ac11'atları uzerınr ıcaöına gore ıktıza eden yardımcı teşkille · 
rı yardıma ğöndermek, 

E) Kf'!ndi kuvvetleri ile başaramıyacağı vaziyetlerd k"" k .. . . . e mev ıın orunma 
amınnc müracaat etmek, 

f) Bölıesindeki korunma hazırlık ve tedbirle · · k 

1 

2-5 

H Gyetını sayın Adanahlara görmelerini hararette t . d . yete 
10626 avsıye c erız 

lışsız olar3k yapılıp yapılmadıtıoı göz önünde brılnınd no skansız ve yan· u un urma tır. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ......... ~_..:..:.........ı1iiiılillllMllıll1 Var) 9583 



aur. 

Adana belediye riyasetinden: · 
1 15 - Mayıs 939 pazartesi günü açık artırma suretile kiraya verilecek 

olan belediye emlakinden aşağıda numara, ve muhammen icar bedelle· 
rile muvakkat teminatları gösterilen butday pazarı civarında, 26 adet 
dükkana istekli çıkmadı~ından ihal~ müddeti on gün uzatılmıştır. 

2· ihalesi 29 Mayıs 939 pazartesi günü saat onbeştc belediye daimi 
encümen odasında yapılacaktır. 

3· isteklilerin şartnameyi görmek ve muvakkat teminatlarını yaptırmak 

üzere belediye hesap işleri müdürlüğüne müraca11tla11 ilan olunur. 

Numarası 
28 
30 
32 
36 
38 
40 
42 

Cinsi 
Dük kin ,, 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" .. 
" 
" 
" .. 
" 
" 
•• .. 

Mevkii 
Kolordu .. 

.. 
" 
" .. 
•• .. 

" 
" 
•• 

" 
" .. 
.. 
.. 
.. 
" 

" Buğday pazari 

44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
54 
62 
64 
68 
70 
72 
74 
76 

Dükkan Buğday pazari 
" .. 
" " 
" " 
" 

,, 

" .. 
.. .. 

Muvakkrt 
L 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 

18 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
18 

Teminat 
Muhammen 
icar bedeli 

K. 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
00 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
40 
40 
75 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
75 

10627 

L. 
150 
150 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
125 
125 
250 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
250 

K. 
00 
()() 

00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
()() 

00 
00 
()() 

~ 

' 4 25 
lira "KODA t. 

"BRAUNİ" 1.· ·7 
Ne ucuz: Fakat ne kıymetli 

bir hediye 

Küçük, büyük, herk t:: sin makinesi 

Daima net ve parlak 

resim çeker, kullanışı 

kolay bir makine 

4 6 . i sm. 

.. 

"KODAK VER~KRO~!l" 28 o Film ile 

8 pozdan 8 güzel resim 

9ütün K O[) AK satıc:: •. 

ve ya şu adrese müı 

KODAK Şirketi - Be. 

,; ,1.n arayınız 

~.at ediniz 

İstanbul 

• ı::r:"'~ ........................ ~. • •vl ............................................. .. 

ı Adana askerlik şube 
yabancı yoklaması: 

, 
1 
1 

1- Ad ana merkez kaıasilC 
keı kazasına batlı köylerde 1' 
Adana askerlik şu'>esi mıntı~ 
oturan ( ister Adana nüfusund• 
yıtlı olsun ister olmasın ) tek' 
yabancı ihtiyat eratınrn asker~ 
kellefiyeti kanunun 33 ncü mı .J 

mucibince her sene yaptlmaıı " 
olan yoklamalaıın' 20-5-939 ~ 
martesi gününden itibaren tube 
nasında başlanacaktır. 

Bu maksatla yabancılardan -
telif dokumlardan hangi dotulll~ 
rın hangi tarihlerde müracaat 
cekleı ini aşağıda yazılmıştır: 

A-310-315 doğumlu ya'oll 
lar mayisin 20,22 23,24,25,26, i' 
leri. 

B- 316-320 do~um!u yab1 
cılar ma, ısın 27,29,30,31, güııı
le haziranın birinci günü. 

C-321-325 doğumlu yabt
lar haziranın 2,3,5,6, 7 nci füol~ 

D-326-330 dahil dotıJlll' 
yabancılar haziranın 8, 9, 1O,12. 
günleri yoklamaya geleceklerdir· 

2-Yoklama yukarıda yaıJı f 
lerde sabahleyin saat 8 den 17 
kadar devam edecektir. 

3-Mahalle mümessilleri ve I 
muhtarları mahalle veya köylrriıı' 
lci yabancı eratı ıününde yoklı1' 
gctir,ceklerdir. 

4- Hüviyet cüzdanlarile ask' 
vesikalarının birlikde getirilmesİ-1 

5-Yapılan yoklama ask• 

. 1 Seyhan Vilayeti, daimi 

Tesviyeci ve Tornacı · encümeninden: ~ f Seyhan Orman çevirge Müdürlüğünden: . 
1 Add · Cinsi beherinde takdir Tutar bedeli Mütahazat 1 

kanununun 3J ncü maddesi ic•~ 
dan olan ve bir kaç aydanberi IJt 
bul ve Ankara şubelerinde yıl. 
makta olan mutat yıllık yokla~ 
ibaret olduğunrf.ıtn başkaca fe'/P 
de bir şey olmadığı. 

6-Yukarıda 1azılı günlerde 
lamasını yaptırmayan yabancı J 
keli< fıerlc bunlarc!an hükumet dl 
leri ve hususi müesseselerde, fı'I 
kalarda ve şirketlerde müstahl 

l kt 1 1 .:._ .Adana da inşa edtl~cekJ na a ı naca 1 r fia an barı ve hangarı inşaatanffan 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kuıkkaledeki fabrikalarımızda çalıştırılmak üzere iyi tesviyeci ve tor· 
nacı alınacaktır. isteklilerin imtihanları yapılmak üzere Kırıkkale Gurup 
Müdürlü~ü ile Anka1a, lzmir ve z~ytinburnu Silah Fabrikalarımız Mü
dürlüklerinden birine müracaatları. 10591 7, 1O,12, 15, 17,22,25,26,29,31 

Ceyhan Mal müdürlüğünden: 
Mükellt fi adı ve soyadı sanatı Mahalle ·Yılı Kazanç Buhran zam hava 

veya köyü Kuruş Kuruş Kuruş Kuruş 

Mustafa oğlu Hüs,yin fırın konak oğlu 935 6000 
" n lbrahim bakkal .. 935 2500 

Ali oğ1u Bekir otel ,, 935 
Mehmet oğlu Mustafa aşci .. ~35 2700 
ibiş oğlu Mehmet berber ,, 935 324 
Hüseyin Pthlül marangoz .. 935 
Niyazi ve Höfız hububatdt posu ,, 935 317 
Hacı Hüseyin oğlu Mustafa ,, .. 935 132 
EEki zabıt katibi Nuri arzuha!cı .. 935 
Tarbazlı Mustafa hububat .. 936 
Mersinli kanbur Mahmut hububat .. 936 
Mehmtt oğlu Abdurn.hman aşci .. 936 62.5 
Ymuf o~lu Zeketİ)e saraç .. 936 90 
Esma oğlu Hasan kNrsteci kaltaki M. 935 237 
Mu.,tafa oğlu Mehmet kalayci .. 935 1237 
Mahmut oğlu Mustafa hububat ,. 935 186 
Rasim usta demirci ,. 936 115 
Şaban oglu Mehmet ber1Jer dürlü baş m. 935 990 
Krmaleltin dişci ·.. 935 3000 
Si1bık tapucu Sabri lokanta ,, 936 
Haci Mrhmtt o~lu Ali bakkal ., 936 
fbrahim oğlu Ahmet otelci .. 936 
Sait oğlu Mehmet saraç ,.935.936 

417 
99 

1206 

1200 
500 
630 
540 

65 
21 
73 
30 
53 
47 
39 

125 
18 
55 

258 
43 
26 

207 
604 

32 
83 
23 
256 

l 
108 
48 
20 

216 
235 
196 

36 
54 
28 
17 
43 

15~ 

15 
14 

(5817) liralık İş açık eksiltemeye 
konulmuştur. uı: 

2 - Eksiltme 27.5.939 fNJOfl 

nıüsadıf Cumartesi günü saat 11 de 
Vilayet daimi encümeninde yapıla· 
caktır. 

3 - istenilen bu işe ~it. ~r~if 
evrakını görmek üzere Nafia daire 
sine müracaat edebilirlt r, 

· 4 - isteklilerin (436) lira (28) 
kuruş muvakkat teminat yatırması 
ve bu İşi yapmağa ehliyeti olduğu 
na dair ehliyet vesikası almak' İçin 
de ·2 nci madded~ yazı!ı ta,ihten 
sekiz gün evvel vi ayete müracaat 
etmeleri lazımdır. l 0614 ~ 

, 
13-17 20-24 

Adana Sıtma enstitüsü 
Direktörlüğünden: 

22 Mayıs l 939 tarihinde başla· 
mak ve birbuçuk ay enstitüde anle. 
li ve nazari dns gördüktrn sonra 
on btş gün de köylerde ayrıc• tat 
bikat görmek şa tile bir Sıtma,. rnü 
cadelt>sı küçük sıhh " t mcnı\irları 
kursu aç1lac-lkl11. Bu b r.a d .. vam 
edebilmek için Orta rı>ektql vrya 
eski Rüşdiyr. mektebi mnunu ol· 

maları şarthr. 

Taliplerin aşağıda dokuz mad· 
dede gösterilen vesaiki 'kanuni Lir 
şekilde \"e noksansız olarak tanzim 
ettirtip azami Mayısın (19) uncu 

1 . 

otunan muhammen 
Kıymeti . 
Liu Kr. Ura K". 

1 
500 

Teneke 
Mazot 

Şel veya istandaı t 
markalı . 

l 40 700 

1 2 

12 
Tentke 

~· F. gres varil 
yağı 

ekstra mobiloite 
B. B. markalı 
ince yağ · 

12 

8 

50 

75 

25 

105 

830 

Tarsus, Mer&İn 
veya Adana teslimi 

Yukarıda adet ve cinsi yazılı mazot ve makine yağları 10 - 5-939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
günü 25 - 5-939 perşembe günü saat 10 da Seyhan Orman çevirge 
nıüdüriytti binasındaki satınalma komisyonunda yapılacağından t;1lip. 
lerin °/o 7 ,5 itibarile 63 lira temi nalı muvakkate makbuzlarının yevmi 
m• zkiirda ihaledc-n lir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 11-14-17-20 10610 

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

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan. 
Hrr aile yuvasının muhtaç Lulunduğu diliş- nakış, örgü, çiçek 

ve dah~ bir çok yı ni işleri öğrt nmt k ister misiniz? 

Ömer oğlu Ali muhtar krrrrut köy 935.936 
Mehmet oğlu Ali ,, danacılı 935.93b 
Durmuş oğlu Ali kahveci mercin 936.937 

47 470 
40 526 

· Cuma giin8 akşamına kadar ~ah&ao , 
tnstitümüze müracaatları lazımdır. 

Şirkt timizin mukttd:r t:ir n.uallimesi idartsinde ~4 Nisan 939 
tarihindı n itibaren 60 gün d,vilm tdecck olan Türkocagı mahallesinde 
J7 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız o!s1.n veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız içio, müessesemizin gösterdigi bu feda· 
karlıktan ;ızami derecede istifade edebilt ceğinizden yukarda bildirdi 
timiz adrese ttşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Salih oğlu Ali berber havraniye 936 
lsmail oğlu lbrahim dink ,, 936 

,, ,. Hüseyin bakkal sarı bahçe 937 
Yu~uf ve Asaf kahve mercimek 937 
Mehmet oğlu Recep ve MuıtJfa berber 937 

3014 
1680 
8250 
469 

1750 
1050 

870 
J61 

1763 
108 
403 
242 

13J4 
126 
563 

70 
263 
158 

Yukarıda adı ve eski adresleri yazılı mükellefler yeni ad•eslerini bil· 
dirmemiş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklarındaı. hiıaların· 
da gösterilen senelere ait kazanç vergilerini havi lhbarnamcf,.r kendile. 
rine tebliğ edilememişdir. Hukuk usulu muhakemeleri kanunun 141 ve 142 
inci maddeleri hükmüne tevfıkan teblit makamına geçmtk üzere keyfi 

yet ilin oiunur. l 0629 

1 - Orta mektep mezunu Şa 
hadetnamesi sureti, 

2 - Nüfus hüviyrt cüzdanı su 
re ti 

3 - Askerlik vesikası sureti 

4 - Sıhhat rapoı u, memurin 
kanununun 5 ci madde~inin D. Fık· 
rasında yazılı olduğu üzere 

5 - Hüsnühal mazbatası 

6 - Halimedeni beyannamesi 
7 - laşesile mükellef olduğu 

kimselere ait beyanname 

40 

Naumann Makinaları Satış Türk Limited Şirketi 
Adara Acrntalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 

8 - 3 adet 4X6 ebadında 

toğraf 
fo 1 

9 - Tercümeihal varakası 

5-10-19 10587 

1 

' olan il rı yoklamaya gönderflld 
müessuc amirleri de askerlik k-' 
nun 9_3 nc:j maddesi mucibince 
zalandı rılacaklar dır. J 

pa ınuk üret1' 
müdürlüğündt 

Adana 
Çiftliği 

l - Pamuk üretme r;if tlilİ 
85 beygir kuvvetinde ağır ve 
şaseli bir kamyon açık eksilto>' 
re tile satın alınacaktır. ~ 

2 - Şartname bedrlsiz ~ 
pamuk üretme \iftliği müdiir!ir 
dt>n alınır. 

~ - Mezkur kamyonun 'lflj 
men bedeli (1985) lira ve mui 
teminatı (148.87.5) liradır. " 

4 - ihale 1- 6 ·939 perr 
l: e günü saat 15 de pamuk ~ 
Çıftliği müJürlü~ünde mübay•; 
misyonu huzuı unda yapılacak~ 

5 - Taliplerin yevmi ın'_j 
ve saatta teklifname ve vrf' 
biı ıikte komisyona mü•acaa1t~ 17-21 - 24 - 27 001 

Belediyeye bit 
daktilo alınaca~ 
Adana Belediye P. i185 

tinden : 
11 

Belediyemizle münhal bıl 
bir daktiloluk için müsabık~ 
hanı açılmıştır. imtihan roıı>'1 
inci pazartesi günü saat oııd' 
diye salonuod<t yapılı;caktır~ 

Taliplerin orta mektep. fi 
olınıtsı ve askuliğini bitir'lfl1f jjf 
zamanda daktilo kufsu görıll 
hut resmi veya hususi cnüe5"ıtı". 
daktiloluk yapmış olması t•';I' 

.. h . 1 1 "k•1·~ şeraıtı ıız o an arın vesı 
likte ımtihan gününe kadar 
ı iyasetinc müracaatları ilif1 

ı 
2-5 

··dii,, Umumi ntşriyat mil .. 
Macid GüçhJ ,_ 

Adana Türksözü matb• 


