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T Ork • lnailis aolatmatının sulh 1 
.sever milletler ve deYlctler 
arasında uyandıraca~nı tahmin 

Dün komisyon huzur unda yapılan umumı 

provadan çok güzel neticeler ahndı 
Milli Şefimiz bir tebliğ neşrettiler 

PH ••l .. I gUnU Hat 10 da Ankmrad• TUrtdye ~ 
&UyUk Millet Mecll•I binasında toplanacaktır. 
parti nlzamn•m••lnln 32 inci madd••ln• uya. 
rak blldlrlrlm. 

dtigimiz gUzcl tesirlerin aki~lerini bu 
.} Uk \ıir memnuni.,·etle öğreniyoruz , 

~ Ankar• : 17 [ M llll Şefimiz , c umhuriyet 

Ak deni2in şarkın<lck.i emniyctiıı 

kimlere karşı bir taahhut altına alındığı 
gizlenecek bir şey drşildir Bu anla~ma 
tedhirinin kendilerine k:ırşı olduıtunu 

Halk P• rtlal Ge" e l B•fkal'lı lem et lnönU,CUm · 
hurlyet H•lk Partisi Genel S ek reterlll l vası-

bilen dc\•letJcrdcn maaJA, hemen ht•ml"n 
butuo milletler Turk · lngiliz anlaş· 1 

' tael yle a f • l•d• k l tebltil ta m im buyur muflar• 
dır J - CUm hur lyet Halk Part ielnln Beflnc l 
BUyUk Kurultayı yirmi dokuz Mayıs 1939 

C. il. P. Genel Başkarıı 
lemet lnlnU 

_..,..__.__......,_ ........... .._._ __ _......._..___f 
matın• sulhun buyuk bir garantisi ola· 
rak alkışlamakda ve Turkiyenin gö · 
t crdigi bu buyuk kiya eti bir sulh ni 
mcti tdakki etmektedirler. 

Uılhnssn Rus.Ya, lngiliz. Amcri kan 
ve Fransız matbuatı ve bu milletlerle 
sulh uğı·unda mt-sai ortaklığı .'·:ıpmı~ 
olan butun devletler harp tt-hllkele· 
rinin bu suretle lıir adım daha gt•ri 
gitdigini tclıarllz ettiı·mekteclirler . 

Dunya "naznrınıla uynndırdıJ:ınıız 

bu .'•eni itimattan sonrA herkesin gözU 

J<ı ftln)'" • '/'iirk y11rd11nda iman, Sıhhtıt, Gllç ve f\qenin Bayramıdır 

~·akın dostumuz olan Rusya ile İngil-
tere arasındaki ıınla~maya dönmuşdur. Şehrimizde 19 Mayıs Spor bayra- Dünkü pıavalar Valinin riyase-
ba anlatmanın tahakkukundan sonra mı hazırhklan dün lemamlanmışhr. tindeki tören komisyonu huzurunda 
dunyanın ge~mekte oldulu tedid buh Spor bayramına haflalardanberi ha· cereyan etmiştir. 

ranların Lir kat daha :ızalacagına şuh 1 1ırlıoın talebe gençlifi dün saat 16 Malüm oldutu üzere spor bay· 
he yokdur. da şehir stadında umumi bir prova ramı yarin şehir stadında kutlana-

Turk- İngiliz :anlaşması 111 Rus ve yapmışlardır. Bu prova bayram gü- caklır. Merasimden evvel ebedi şefi-
lngiliz anl:ışması uzerinde çok mu~ait nü gevilecr.k spor elbiselerile yapıl· miz Alalürkün anılana gençlik teşek-
yalunlılı lar uyandıracagmı kuv\•1:tle um mıştır. külleri tarafından törenle çelenk kona-
duğumuz gibi, sulh :ınlaşmalarma gir. , Tı!ebelerimiz jimnastik hareket- ca~tır. Gençlık bunu. müteakip alay: 
mek hususunda hcnUz tereddut devir- terinde çok muvaffak olmuşlardır. halınde stadyoma wıdecektir. 

]eri geçirmekte olan bir kasım huku· - - ---- - - ----- ------- ----
metlerin de kendi öz menfoatlarını id 1 ----- -
rak ederek .r:ınınıızda ycı- :ılacaldarını AMERiKA MATBUATINDAKI MOHIM NEŞRiYAT 
bekleyebiliriz. 1 

Tam gununde ve sırasında yaptı· B •• k• T •• k• • ı •• h h • ğını şimdi dnbıı vuzuhla gördugumuz bu ugun 1 ur ıyenın ro u, arp alınde 
anlaşmanın htıkClmetimize temin ede· ( h d • ı • k k d 

cegi faydalar kadar, insanlağın içinde esap e 1 emıyece a ar büyüktür 
bunaldı~ı meşum talihsizliklerede bir 

deva olacAkhr. ölçUsılz , haksız ihti-
raslara kıırşı husnU niyetimizin sağlam TOrk 

bir e eri olan bu anlaşmadan müteessir 1 - ingiliz anlaşması 
lanları, ancak bu astl hareketlerimize iş 

tirakc Javet edebiliriz, çunku bundan Türkiyenin o kadar büyük değil isede lng ilterenin 
bo.şka yapacak bir \•azifemiz yoktur. 

Turk hukümetinin politikasındaki muhtaç olduğu muaveneti temin etti 
vuz~hiçb~h~i~m~~ç~~Mir. ----~~---~~------------------~ 
en buyuk arzumuz sulhu ve sulhumuzu ı' 
korumak, ve bunları temin etmek için 

de, ulhcu ve kimsenin hayvti menfaatın Vaşington, 17 - a.a. - Anadolu' 
da göıU olmayanlarla birleşmek. ı sjansının ~u~usi muhabi~i bil~iriyor: 

Sulh per\•erliırimize, ,·atanımızın hu "merıka da neşredılen ıstanbul 

lisince müttefikan tasvip edilditini 

memnuniyetle kaydeylemektedir. 

- Gerisi Üçüncü sahifede -

BERLININ 

dudlarını muhafaza hu!iusunda göset- telgrıı_flırı .anlaıma~ın ;ehe.mmiyelini j 
rclıilecegimiz fedakarlıklara itimat eden tebıruz ettırmektedır . Şımdı bu husus ------------- --

lere kar~• diy"cek bir tek sözUmUz ta bir başm3kale neşreden vssociated 
yoktur. -Baltimorc Şun bunun Münih' lenbe· 

ri lngilterenin en büyük muvaffakiyct 
ve mihverin ittisaını menedecek en l<:ngU zel dileginıiz• dun.ya nazarında 

U\ andırclıgımız itimatlara, herkesin iti· 
mat ederek elini bize uzatmasıdır. ak · 
i taktirde hiç bir tasa\•vur \'e iğbirar· 

<lan korkumuz yoktur . 

TEKZiBi 

Aşende askeri 
harekat yokmuş 

14 Mayıs Tarıhli 
Fransızca [Tan] dan 

İngiliz - Türk 
anlaşması 

lngiliz - Türk müzakerelerinin 
medsut ne~icesi dün Ankara ve Lond
r.\ ı aynı zemanda ilin ed'ld" B 

• 1 ı. unun 
beynelmılel vaziyelle çok h . 

ti. b" . k' e emmı-ye ı ır ın ışaf oldul\.u . h h . 
b

. k 
1 

6 ~ e er angı 
ır uvveı e genişleme p l't'k o ı ı asına 

karşı mukavemet ceph .. 
1ünde kati hir terakk' ~sı_n n teşekkü· 
büyük bir h d" ıyı ışaret eden 
müttefiktir. a ıse oldutunda herkes 

Cogrnfi vaziyeli hak'k· k 
kudreli, Balkan an;ant dı ı as ·erf 

ın a oynadı-
tı esaslı rol Ara 
rindeki b ·· '-k P .. memleketleri iize-

uyu nufuzu ile T- k' 
Balkanları Akd . . • ur ıye 

' enızı ve yakın ~ark 
alikadar eden işlerde ok .. . 

1 

unsurdur ç muhım bir 

Almaıılann [Şarka doK- ] . . 
k j 5 ru poJıtı-
asına ve talyanluın Balk 1 

Şarki Akdenize dotru " .. a~ ardan 
k yuruyuşlerine 
~rşı teşkil edilecek mania .. . 

nın yardımı temin edilmedik Tuı kıye. 
dı T" k f çe yarım

r. ur - ngiliz anla mas -
ta en hassas b . k ş . ı, şark-

ır ısmın sıyai m 
zent'sini bozmak · ı· h U\'a-

ıs ıyen erhangi b" 
teıebbüsü knacak ve sad ır 
bir mahiyetle 1 ~ce tedafüi 
b " "k d o an sısttme en 

uyu eterini vermiştir. 

B. Çemberlain sadece 
!arından bahselmekle b banahat
k era er An· 

ara ve Londra arasında vuk 
len bu anlaşma hakkında ~a ge-
ve kati izahat verm:ştir. in;~. Baçık 
k ·ı · f 61 ız aş-

vc 1 1 ngiltere ile Türki . . 
esaslarına dayanan ve .Yk~nın karşılık 

· ır 1 1 ınemlek f mı ı enıniyetleri istihdaf d ı : '"ı 
vadeli bir muahed e eıı uzun 
beyan etmiştir . e akdedeceklerini 

Bu muahede h ı . r az ıt anı p ımza ed ' 

mühim ıcdbir oldutununu ve lngilte
renin kendinin ve yeni rniittefıklerinin 
vaziyetlerini çok takviye ettitini ve 
anlaşma Türkiye'nin O· kadar değılse 1 
de lnafüere'nin muhtaç olduğu mııa ve I 
neti temin elliğini, harlanın Atatürk 
ve ismet lnönü memleketinin ehem
miyetini gosterdiğini, Türkiye'nin bü
yük kudreti askeriyesi sayesinde ln
gıltere, Mıınr. Filistin ve Suriye'yi 
muhafaza edebilecetini, anlaşma ltal
ya'nın Akdenizdeki mesnetlcrinden 
mütevellit tehlikeyi mühim mikyasta 
l\Zalttığı gibi Bulgaristan ve Yugos
lavya'nın vaziyetlerine de tesir ve 
ingiltere'nin Rusya ile anlaşmasının 
teshil edecetini, bunun yanında Ro-

ınceye kadar Akde · h ı · 
B 1 

nız avzasında 
er in : 17 a . a. - Belçikada 1 harbe müncer olacak her han . . 

çıkan .. Le Soir ,, gazetesi Verviers. tecavüz hareketi vuk . ~1 bır MUSOLiNi 
HU UDDA 

Du ç e a s keri 
Te ftişlerde 

1 
_Roma : 17 -a.a. - Mussolini, 

orıno civarında ve vilayetin muhtc 

lıf rncrkeılerinde bir çok tef tiıler 
rapllllf Ve halk tarafından tezahürat 
1 karşılanmıştır. 

d 
Musaolini, bardonocchca,ya ka

ır 'd 111 rı erek huduttaki kıtaat ile te 

2~
1

1 etmiş ve :müdafaa tertibatını 
rii z en gccirmiştir. Bu teflit bütün 

11 
devarn etmiştir. 

. Mussoli . t f . 1 . . l , "'" d't nı, c taş erane peemon e 
ı er t f tir •ra lınndı da devam edecek . 

manyll-lngiltere anlaşmasının teferrü
at kab'.linıfen kaldıtlnı yazıyor· 

Vaşington Star ise gene anlaşma 
nın ehemmiyetini kayıt ve Türkiye'nin 
rolü harp halinde hesap ~edilmiyecek 
kadar mühiın oldutunu izah etmekte
dır. 

Palanı• gez etealnln beya
natı 

V arşova, 17 a .a. - Anadolu 

ıjansınm hususi muha~iri bildiriyor-
Bütün gazdcler, Başvekilimiz 

Dr. Rtfik Saydamın Türk.- lngiliz 

anlaşmaSI hakkındaki nutkunu nak· 

leylemekte ve bu nutkun B. M. Mec 

ı dirde Ank ua geldıtı tak · 
den aldığı bir telgrafa istinaden 1 'k' ara ve Lon':ira kabineleri 
aralarında motörlü kıtaatın da bu- 1 ; 

1
• meml_eketin mevcut bütün iınka 

lunduğu kuvvetli Alman müfrezele· 1 arıyle bırbiı !erine yardım elınel .n: 
de ka rarlaştırmışlardır. erını 

rinin rlün Achen ile Mont juif a ra. 1 
sında harekatta l ulunduğu ve yeni ' z Binaenaleyh görülüyor ki , mcv. 
.k 1 d"I . t'hkA 1 .uu bahsolan şey uzun vade! ' ı ma e ı en ıs ı am ara yerleşti- 1 ı mua. 
ğini yazmıştır. hed~ akdedilinceye kadar ıki hükü-

f yi malumat alan mahafildc ka· melın muayyen yani yalnız Akdeniz 
mıntakasırıda mevcut bütü k 

tiyen temin edildiğine göre , garp 1 • 1 k n uvvet . 
h d erıy ~· . arşılıklı yardımı taahhüt et-

u utlaıında gayri tabii hiç bir melerıdır . 

hareket olmamıştır. istihkamlar an- . . ~kit devletlerden her hangi bi. 
cak mütehassıslar tarafından işgal rı::ıının maruz kalacakı her hangi bir 

edilmiştir. Bundan hususi bir netice tecavüz için muteber ı)lan foa'iliz _ 
ç ıkarmağa mahal yoktur. Leh anlaşmasından rarklı olarak 

Kamutayda bütçe 
müzakereleri 

Anura : 17 ( Radyo ) - Bü)ük 
~illet ~~clisi ön~~üzde~i Pazarte- f 
sındeıı ıhbarcu butce muzakcrelerine' 

baftayıcakbr. 

Türk - İngiliz anlaşması yalnız. 8&1· 
kanlar.da ve ~kdenizde vukua gele
cek bır harp ıçin muteber olmakta
dır. B. Çemberliin bu beyannamenin 
v~ on~ takibedecek muahedenin hiç 
bır hukümel aleyhine müteveccih 
ol~ayıp sadece, bir tehlike takdirindcl 
fngıllere ile Türkiyenin birbirine yar
~ımtnı tem!n maksadını güttütünü de 
ııaret Cllhlflir . 1 

- Gerili ikinci aahif~dc 

Şehrimizde Belediye se
l çimi dün sabah başla~ı 

İntibah bir hafta devam edecek 

Dün 1558 Kişi 

Şehrimizde Belediyr Seçimine 
dün sabah Mezat salonunda başlan· 
mişlır. Hemşehrileriıniı seçiıne karşı 
Büyük bir alaka göstermişlerdir. 1nti
hap encümeni seçimin bir hafta de

vamını:. karar vermiştir. Önümüzdeki 
19,20,21 Mayıs günleri faaliyet zama. 
nandan hariçtir. Şuhale göre sicim 
27 Mayısa kadar devam edecekdir. 

Dün :rey sandıkla-nMft 'liişı çok 
kalababkb- ilk hamlede ıssa kiti rey 
vermiştir. 

g,.çime Bugünde devam edile-

cektir. 

Reyini Kullandı 

Yunanist anda seferbe rlik 
yapıldığı haberi yalan! 

" Atina : 17 a . a. - Yunanistan· 

da üç sınıfın silah allana çağmlarak 
kısmi seferberlik yap1ldıtuıa dair 
Alman ajansın111 vercfiti haber Yu· 

nan hükumeti tarafından resmen 

tekzip edilmektedir. 

Kanadanın meşhur Beşizleri İngiliz 
hükümdarlarına takdim edilecek 

Hu, beş minimini yaramazın doktor ve mü
büyük korkusu ne dir ? rebbiyesinin e_n _ _____ _ 

HÜKÜMET SEYAHATLERiNE HUSUSi BiR TREN TAHSiS EDiYOR 

Kebekj Pariste çı· 
kan «Pnri Suar> gaze
tesine yazılıyor: 

Bir taraftan lngiliz 
hukumdarları Kanada'yn 
doğru y ol alırken ken· 
dilerini beklemekte olan 
memlekette de diğer bir 
sevahat buvuk bir ke· 
tu~miyet içi~de h:\zırlan· 
makt:ıdır . 

Se,·ahatleri için bu
J uk h;zırlıklar yapılan 
bu muhim şnhsiyetler 
Knnnda'nın meşhur Bc
şizleridir . ÇunkU bu 
Beş kuçuk kardeş 22 
mayısta. Terontoda ln· 
giliz h?.ıkUmdarlarına 
tnkdinı edileceklerdir. 

Bu. onların ilk se· 
_ynhntı olacaktır. Çunku, 
sıhhatleri U:ıerinde bU· 
~·uk bir itina ve endişe 
gö teren doktorları B. 
Oafoe şimdiye kadar 

d ki d n ,•rılınala-
onların doğ u arı .) er en " 
rına katiyen musnade etmemişti. 

Doğum tarihleri olan 28 ma;> ıs 
111:14 denberi ancak doğdukları yer-

i t re ileride hususi olarak 
len ) Uz me 
kendileri için yaptırılnn otele nakle-
dilmişler ve bu. onlar için yegane 

sey ahat olmu~tu. 
Huk6met kuçuk Dionl:ırın ,.c 

maiyetlerinin emrine hususi bir tren 
tahsiıı "edecektir. Doktor Dafoe bu 
seyahatta Dionların istirahatlerini ve 
s1bhatlerinin bozulmamasını temin 
edecek batu.a tedbirleri a.ı,.tııtır. 

-- -

Mnmafih doktor Da· 
foe'nin daha başka bir 
endişesi vardır ki, za· 
,·allı adamı bir haylı 
duşuncltırmektedir . Se
bebi de hu beş kardeşin 
daima uıılu minimini bi
rer kız o&.ıamasıdır. 

Kendilerinin İngili~ hu
kunıdarlarınn takdim 
edildikleri sırada nasıl 
bir YnziJ et n lacaklar1nı 
kestirmenin imhinı 'ok-
tur. ~ 

Bunun içindir ki , 
cpe\'ce zcmandanberi 
mUrebbiy eleri onlara 
adabı muaşeretin ehem
miyetini nnlatmağa çalı
şıyor ve hir taraftan da 
Kral '' e Kraliçenin önUn• 
de nasıl reverans ya· 
pacaklarını öğretmege 

uğraşıyor. 

Bu beş af acanm ara. 
smd:ın Sesi! en ele, avu 

en sığm•.) anıdır. Çok heyecanlı olan 
bu çocuğun bu kndar nazik bir vazi
J et ve anda nasıl hareket edece~i 

etrafındakil eri çok duşundur mekte
dir. l~in en kötu tarafı ise, diler 
dört y:ırnınnzın dniınn Se ili taklit 
etmeleridir. 

Seyahatleri cımasında kuçuk 
Oionlarn bir çok da sivil polis refa· 
kat edecektir. Trenin hareket ve 
muvasalat saati belli olmadılt gibi, 
lngiliz hukumdarlarına takdim edile
cekleri Toronto şehrinde de kimse 
ile temas etmiyecolderdir. 



_2 

19 Mayıs 1919 

DOnya nın kuruluşunu Museviler, ~sanın doğuşunu Hırıstiyanlar, Mu 
hammedin hicretini Araplar tarih başı sayıyorlar .. 

Bugün her milletin ayrı ayrı tarih kullanması adet olsaydı bizim de 
19 Mayıs 1919'u tarrh başı yapmamız doğru olurdu, 

Zira; 
19 Mayıs 19191u yaratan ATATÜRK, mazinin çıplak ve · c;,orak kutup 

larmda donmuş ideall'3ri eriten bir bahar güneşidir.· • 
Atatürk, içtimai, beşeri hadiseleri tahlil ve terkip eden en büyük bir 

fikir kimyageridir. Zaman zaman asil ruhundan doğan fikir manzumeleri; 
hakikatın ufkunda nurlu bir kuşak halinde görünür. 

Atatürk; aleviyle düşmanlarını kefenleyen bir kudrettir. 
Atatürk; istikbale ait medeniyet ve terakki çiçeklerinin tohumlarını 

·· hal'in saksısına el<ip filizlendiren ve büyüten bir kudrettir. 
Atatürk; fazılet aleminde bir bahrimuhıttir. Hayat ve medeniyet in· 

ci leri daima sinesinde parıldar. 
Atatürk; Türk mılletirıinin hayati ihtiyaçlarını en emin ve en doğru 

bir lisanla anlatan nazirsiz bir hatiptir, beliğ bir tercümandır. Bilhassa, 
memleketin atisi hakkınt:laki derin, olgun ve ihatalı sözleri kışın toprağa 
atılan tohumlara benzer. 

O kıymetli toliumların sinesinde birer bahar hayatı saklıdır. 

Yusuf Ayhan 

İngiliz- Türk anlaşması 

- !3iriuci sahifeden artan - \ 

Bundan başlca, Ankara jle Lond· 
r a ara~ında kaı aı lcıştıı ılacak taah-

trdafi.ıi bir sistt min kuvvetini tt'mİn 
eltiğirıi ptk ala anlamı§lardJr. ,Şarki 
Avrupada oldu~u gibi , ne Balkan 
lar mmtakasında , ne Çanakkale ve 
Akdrnizde hiÇ bir ŞP.Y tesadüfe bı-

t 

Şeıtııöır 

ŞEHRiMiZDE 

BUNALTICI 
SICAKLAR 

Dün sıcak gölgede 
36 derece idi 

BA~LARA GÔÇ DEVAM EDİYOR 

Şehirde dün hemen herkes 
sııhndaki yazlık elbiselerin bile ca 
ketlerini çıkardı. Sıcak gölgede 36 

:u- dereceye kadar yükselmişti. 
Ş«-hrin umumi yolları kalabalık 

değildi. Çarşılarda en çok :işliyen 
yerler buzcular v~ dondurmacılardı. 

Sıcaklardan kurtulmak için bağ 
lara göç devam ediyor. Tahmin 
edildiğine göre bu hafta içindı: l>ağ 
sahiplerinin hepsi şehirden taşınmış 
olacaktır. 

Keza yaylalara da göç başla 
mıştır. Bütün şehirli yaz faaliyetine 
geçmiş bulunmaktadır. 

Vi1iyetle~deki por 
,bütçeleri nasıl olacak? 
Spor eşkiıatına Belediye büt~elerinden 

azami yardım yapılması kararlaştı 

Beden terbiyesi genci dirrktör· 
lüğü bütçe zaruretleri do1ayısiyle 

939 yılı içinde bölgelere kendi büt· 
çesinden yardım yapmıyacaktır. 

Bölgeler, beden terbiyesi lcanu 
nu mucibince, mahalli idareler ve 
belediyeler bütçelerinden gendile · 
rinc tahsis edilecek yüzde iki ve 
dörder tahsisatla ve kendi hu~usi 
varidatlariyle bütçelerini yapaca'<
la,rdır. 

Masraf bütçeleri için kabul edi 
len nisbet şudur: 

yecektir. Bu paralar ertesi sene tah· ı 
sisatına ilave edilmek üzere devro 
Junacaktır. Bilumum tesisat planJ;arı 
genel direktörlüğünün tasdikinden 
geçirilecektir. 

- Gerisi dördüncü sahifede -

Ziya Paşa ih· 
tif al töreni 

Dün kalabalık bir genç
liğin iştirikile yapıldı 

POLiTiK Ml!RLl!Ll!lt 

Filistin 
Almanya 

Kudüs müftüsünün yefelİ 
tor Davud Hü$eynİ ile 
deşi Cemal'in Beruttan ") 

yare ile gizlice A1mınya'ya harer 
etmeleri Suriye'de büyük bir 11' 
ve heyecan uyandırmıştır. 

C>avuC1 Hüseyni ıle Cemal, Jl 
manya ile bir takım tef graf ve ti 
fon muhaberesin de bulundukt' 
sonra yola çıkmışlardır. 

Milftünün Berlin'de Nazi aa'rJ 
!eriyle sikı temasta bulunan ajanl' 
kendisine Almanya'nın yeni Fiütf 

siyaseti hakkında tenvir etfDek U'J t 
re gizlice Bertin' e gelmesi lüzuıDİ 
bildirmişlerdi. 

Berlin üuiversitesinden meı' l 
bir diıci olan doktor Hüseyni fi 
tin'deki son tedhiş harekatına ~ 
dım ve bu bölgelerde propagıor. 1 
için 60.000 lngiliı lirası harcı ... 
tır. J 

Yahudi politikacıları, müst .:Al 
bir arap hükümeti kurulmasına r.1 
detle muhaliftirler. 

lngiliılerle işöirliti yapan yı1' 
di politikacılan da t~hditlere ..,~ 1.ütler, Hç bir rnıetle bu hükumet 

lerden biıisini başka memlcketler1e 
sulhun temini maksadını giidf'n an 
!aşmalar yapmaktan menedemiye· 
cektir. Ve bu ıınlaşma, ifürkiy~ ile 
Fransa, ve yine Türkiye ile Roman 
ya ar asında ; yrıi ~eki l ve mahi· 
yette n uah<delrrin yapılması için 
de açıK kapı bırakmıştır. Türkiye 
ile Yunanistan zatrn daha önce
böyle bir ittifakla birllirlerine bağ· 

rakılmıyacak ve mürr. ün olan bü 
tün tedbirler alınarak l:ırbin önüne 
geçi!meğe çalışacaktır . 

lştt: bu sabahki f ngiliz matbu· 
atı da fngiliz - Türk anlaşmasının 
değerini bu suretle takdir ediyor ve 

bu nadiseyi Türkiyenin , iş birliği 
politikasına baklanmış olan devlet 
Jere iltihakı şeklinde gösteriyor . 
Diger taraftan, Türkiye hükumetir.in 
aldığı bu vaziyetin henüz kararla · 
rını vermemiş diger devletler üze 
rinde de müessir olacağını dü§ün· 
mek haklı olur. Malum olduğu üze. 
re Türkiyt'nin Rusya ile eski bir 
anlaşması mevcuttur . Ve lngiltere 

Vilayet yaz1 işleri bürosu 
kadrosu temamlandı 

Vilayet yazı işleri bürosunda 
bazı münhaller olduğunu ve bunlar 
için müsabaka iır.tihanları açıldığını 
yazmıştık. imtihanlar yapılmış ve 
muvaffak ofaı.Jar bu münhallt re 
tayin edilmiştir. Bu suretle vilayrt 
yazı işleri kadrosu temamlanmış 
tır. 

Varidatın o;. 80 i, tesis tıhsi· 

satının beşsenclik yekunu karşılık 
tutularak beş senelık inşaat planı· 
na ayrılaccktır. inşa.a t şu sırıtya gö 
re yapılacaktır. 

1 - Şehirlerin vüsatinc ve ih 
tiyacına göre tribünlü veya tribün· 
süz açık spor sahalaı ı, 2 - ihtiyaç 
ve imkana göre kapalı salon ve jim · 
nastikhaneler, 3 - Açık yüzme ha· 
vuz yerleri, 4 - Roligonlar ve dağ 
sığınakları, 5 - Kapalı yüzme ha 
vuzları. 6 - Bisiklet pisti, 7 Tenis 
kortları. 

Ziya Paşa ibtif ali töreni, dün 
öğleden evvel Halkcvi gençlitinin 
iştırikil~ yapılmıştır. Gençler Hal 
kevinden kalkarak ulucami avlusu· 
na gelmişler ve büyük şairin me. 
zarı etrafında toP,lanarak ona ait 
hatıraları anmışlardır. Gençler me. 
zara çelenk koyarak dağılmişlardır. 

yorlar. 

f
ı-R ~·o·v QJ~ 

Dayll Her•ld 
~ 

lıdıı la r. 
Bunun lngiliz diplomasisi V! de 

mokrat memleketlerin sıkı bir su 
rette bc;ğlı l-u'unduğu rnlhu koru 
ma davası için mühim Hr muvaf. 
fakiyet olduğunu kimse inkar ede· 
mez. 

lngiltere, Fransa ve Türkiye a· 
rasında müzakerelerin başlıyc;cağı 

du 11ulur duyulmaz A'manya Türki· 
yeye süratle en mahir diplomatı 

olduğu söy.l1-1nen Von Papeni Se
fır olarak göndermişti . 

Ya, Von Papcfü Ankaraya var 
makta gtç kaldı veyahut da bütün 
gayretlerine rağmen, garp devlet . 
Jer ile teşriki mesaideki tehlikeyi 
izalı edrn delillerine Türkleri inan· 
dıramadı. 

Muhakkak olan bir şey varsa 
Von Paprn Almanyada bü}ük bir 
tesir uv.nn Jıran biiyiik bir muvaffa 
kiyetsizliğe uğramıştır. Nitekim Al. 
man matbuatının tefsirleri bu11u gös· 
termektedir· Diyorlar ki . Atatürk, 
büyük eserini memleketin mukadde. 
ralını lngiltereninkine bağlamak için 
meydana getirmemiştir . Bundan 
başka AlmRn matbuatı , lng~ltere· 
nin kelldisini alakadar etmeyen Bal 
kanların emniyetine nezaret etmeğe 
kalkışmasını da protesto ediyorlar. 
Sanki, Şarki Akdeniz vaziyeti lngi · 
liz ve Fransız lmparatorluklaıı için 
en büyük rhemmiyeti haiz değil· 
miş gibi . Ve yine Alman matbu· 

Ancak sahil mıotakalada yüzme 
ve deniz tesizatına. dağ mıntıkala· 
rında kış ve dağ sporlkrı tesisatına 
rüçhan verilecek tir. 

..ile bu son anlaşması Rusya , in· 
giltere ve Fransa arasında cereyan 
etmekte olan müzakereleri kolay 
laştıracağı kuvvetle zannolunmak. 
tadır • 

olan Türkiyenin Romanyaya karşı da 
Balkan anlaşması çerç~ve&i dahi· 
linde umumi taahhütleri vardır • Ve 
nihayet, Türkiyenin kararı Belgradı 
da dü~ündürecektir. Çünkü, mullak. 
kaktır ki, Arnavutluk hadisesi, yani 
küçük müslüman bir millete karşı 
yapılan tecavüz Ankaranın verdiği 

bu karar üzerinde tesir yapmaktan 
hali kalmamıştır. 

Belediyelerin kefal~ti altın~a bu 
inşaatın beş seneyi beklemeden ik· 
mal edilmesi için çareler ar anıla· 

caktır. 
Sahalar içın ayrılan paralardan 

semsi içinde sarfe iilmiyen kısmının 
başka bir: rere saıfına izin verilmi Yunanistana flkı sıkıya bağlı 

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

MUHTEREM ADANA HAt.~INA 
Mayısm 17 inci Çar,amba gUnU intihabı yapılacak Beledlye meclisi için C. H. Partisince 

nam:.ıetllklerl kabuE edllmı, olan zevatın lslmlerlnl havi llsteyl llln ediyorum. 
Muhterem Adıma hem,erllerlmln reylerini namzatlerlmlze vermek suretlle tarihi bUyUk 

Partimize ve onun lnklllp ve lnkl,at haraketlerlne baAhhk göstereceAlnden emin olarak kan· 
dllerlne muvaffaklyet ve refah dllerlm. 

A~li aza namzetleri 
- Coşkun Güven· Matbaacı 

2 - Ziya Akverdi. Makine mühendisi 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çıfçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çifçi 
5 - l~ccai Tarımer. Çifçi 
6 - lsmail Hakkı Somer. Diş Doktoru 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı 
8 - Hakkı Salıh Bosna. fabrikacı 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü 

10 - Basri Arsoy. Eczacı 
11 - Şevket Çekınegil. Diş Dok toru 
12 - Fazlı Meto. Çifçi 
13 - Hazım Savcı. Çifçi 

Yedek aza namzetleri 
Gani Girici. Tücar. 
Nezahat Dural. 
Refike Recep Tümerkan. 
Hüsnü Ymtcıı. C. H. P. Ka. L. amiri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı, 

Hı\rndi Onar. Doktor 
HalilNaci Dural. Avukat 
Arif Cemal Akın. Fvrt actnfası Müdürü 
Tahir Pamukçu. Çıfçi 
Ragıp Sepici. Çıfçi 

Ekrem Baltac ı. Doktor 
A'i Saraçoğlu. Tüccar 
Abdullah Tıırkucü. Avukat 

atı bu muaheclelerin totaliter dev· 
!etleri çevirme hareketine büyük 
birer delil oldu~unu, fngiliz · Leh. 1 
anlaşmasının Almanya ve lngiliz. 
Türk anlaşmasının ise ftalyaya karşı 
müteveccih bulunduğunu söylüyor. 

14 - Bahri Erkam. Doktor 
15 - Macit Güçlü. Avukat 
16 - Tevfik Kadri Ramıızan oglu. Çiftçi 
17 - Ali Naim Özgener. Doktor 
18 - Rifat Yaveroğlu Avukat 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Öperatör 

Ekrem Müf tüoglu. Çiftçi 
Ahmet Rıza fşçen. Eczacı 
Cabbar Ç .. nkaya. Kasap 
Tevfik genç: Mütaahhit 
Nabi Menemcncioğlu. Çiftçi 
Süleyman Fikri Özerdi!. Tüccar 
Ali bindeb'r. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 

Alman mat~uatına şu cevap 
verilebilir: Eğer iki mihver devleti 
ne şimali şarki Avrupasında,ne Bal· 
kanlarda ve ne de Şarki Akdenizde 
kötü niyetler beslemiyorlarsa,lngilte· 
renin Lehistan ve Türkiye ile )'ap· 
tığı bu tedafüi mahiyetteki ittifakla· 
rın ne Berlini, ne de Roroayı bu 
kadar uğraştırmaması lazımdır. 

Hakikat şudur ki , Alman ve 
f talyaıılar, Tür ki y~ ve Polonya mu· 
ah~ddeıi-, lıiç kimse içio; bir tehdit 
tazammun etmeyen fakat kuvvet ,.... 
ve tahakküm politikasının emrettiği 

22 - Mahmut Barlas. Matbaacı 
23 - Nihat Oral. Çiftçi 
24 -· Mustafa Rifat Gülek. Ecza~ ı ve kimyager 
25 - Mahmut Kıbrroğlu. Çıftçi 
'.t6 - Müvvcddet Altıkulaç. 

27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mülaahhidi 
28 -· Hulüsi Akdağ'. Çıflçi 
29 - Sekip Bcrik . A. E. G. Şirketinde Sekreter 
30 - Ziya Kmtteı,tli. Manifatura Tüccarı 
31 - Kerim UlusçulJrk, Çiftçi 
32 - Salih Zeki Bug1y, Tüccar 
33 - Rasih Ôıgen, Diş Dokloru 

Kamil Tugay. Çıftçi 
i lamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
Hadi Kiper. Or. Operatör 
Muzaffer Budak. Mimar 

Kamil Giilmen. Tuhafiyeci 
Rıza Özaşfthin. Çiftçi 
Mahmul Ôzergin. füccar 
Gevdet Çahlurdan. Tüceıar 
Ali Karabucak. Fabrikatör 

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

Seyhcırı l'ıılisi ve C. 11. !'. Seyhan ltyönkurul JJaıkanı 

R. ÇEViK 

1 , 

1 

Orta tedrisatta 

Bu seneki terfi nislletinin 
geçen senelerden üstün 

olacağı sanılıyor / 

Şehrimizin Orta okullarında son 
devre yoklamaları devam etmekte· 1 
dir. Haber aldığımıza göre bu se· 
n~ki teı fi nisbeti geçen yıllara na. 
zaran fazla olacaktır . Bu işte son 
z unanlarda Maarif V r.kaleti tara· 
fından alınan tedbirlerin tesiri olduğu 
ve bu tedbirlerin tafebeyi daha di· 
siplinli çalışmaya alıştırdığı anl:-şıl· 
maktadır. 

Masat faali~eti 

Yeni mahsulün kalitesi 
bu sene çok iyidir 

Bölgemizin hububat mahsulü 
toplanmağa başlanmıştır . lık Arpa 
mahsulü piyasaya g~tirilmiş ve ki· 
losu üç kuruştan satılmıştır. 

Ovacnıda huınmalı bir hasat 
faaliyeti vardır . Hububat mahsulü 
geçen yıla nazaran daha verimli 
olup kalite itibariyle de farklıdır . 
Şimdilik bölgemizin amele vaziyeti· 
nin normal oldu~u haber alınmıştır. 

İlk okullar tatil 
yapıyor 

1 Karnelerin dağıtılmasına 
dün sabah başlandı 

Şehrimizdeki bilumum hk okul· 
larda 19 Mayıs bayramım müteakip 
umumi tatil başlayacakbr. Derslere 
dün de öğleye kadar devam edil· 
miştir. 

Şehrimizdeki bir kısım hk okul 
idareleri talrbeye karne tevziine 
başlamışlardır. Bu haf ta içinde bü· 
tün ftk Olditf1iTla kamrler tevzi 
edilmiş olacaktır. 

Futbol takımlarinın 
sahadaki vaziyetleri 

tecavfirleri 6nlemeye matuf bulunan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~ı~~~'~'~~~•@e~aa~~~·~~-~ Beden terbiyesi Genel direk· 

8 'JGUNKU PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFOZIY'~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RAO'fCY 

ANKARA RADYOSU 

rPERŞENBE - 18/SJ.939 

12.30 Prograın • 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ,°JI 

ve meteoroloji hab~rJeri. 
13.15-14 Müzik (Karışık Pıof" 

Pi.) 

ti) 

18. 30 Program. 
18.30 Müzik (Neşeli müd~) ~ 
19.00 Konuşma (Ziraat r.aatı)J 
19.15 Türk müıiği ( Fc.sıl il 

20.CO Memleket saat ayarı, 
ve meteoroloji haberleri. ~ 

20.15 Türk müziği l - t1J: 
peşrevi 2 - Leminin hicaı ş• 
(Sorulmasın bana yes) 3 - Şevk~ 
yin hicaz ,. : (Demem cana btf1~ 
deı) 4 - Yusufun ., .. : (Se 
ruhun aşk eline 5 Zühtü Barda~ 
(Santür taksimi 6 - Yusufun ,lı 

ni Şarkı : (Saçın . bükümleri .. 8 
ba~ı) 7 - Hi1seynı saz semaıS' 
Şevki beyin uşşak şarkı : (Esiri 
fünüm ey.) 'I - Şükrünün,, , ~ 
ti muhabbet demi) 10 - O f 
karcığar ,, : (Girdi gönül aşk 
n:\) 

21.00 Konuşma 'lı 

21.15 Esham, tahvilat, ı<ıı'°~ 
- Nukut ve Ziraat borsası (fiY' 

21.25 Neşeli plaklar - p .. .d 

21.30 Müzik (Küçük Orke:o'P·. 
Şef : Necip Aşkın) 1 - willY 
ter - Hind ninnisi 2 - J(arl.,,, 
- Föl kıyılarında 3 - Kjaer 
renad 4 -(C1.ernik - Güzel 511 

töreni (Uvertür) 5 - Löhr -
marşı 6 - Doelle - Parisin 

~ ~ 
soka~ında 7 - Sctionherr 
köylülerinin öans havaları. )ı 

22 30 Müıik (Romanslar 
-Pi.) . ~ 

23.00 Son ajan tıaherlerı 
rınki program. ,J 

23 15 - 24 Muzik (Caıb 
Pi.) 

törlügü futbol takımlannılt . 
yapacakları mcr11ime ait b•' 
matname haıırlıliııştır. 

Talimatname şimdiye k• 
vam etmekte olan bir çok 
leri surf'ti katiyedc mtne 
Çok mühim olan bu ta1i111•1 

bölgelere gönderilmiştir. 



iki büyük 

Asri 
Bu 

film birden •.. 

sinemada 
Akaşam 

Filistinde yeni tatbik 
1 Sovyet hükümeti po
. temkini cenevreye 
göndermiyecekmiş : 

Son günlcıde bazı spor saha
larında oyuncuların ve halkın bir· 
birlcrivle kavga ctmelerrvc hake· 
me k~rşı mütecaviz vaziyetler af. 
maları dolayısiyle beden terbiyesi 
Genel direktörlüğü bunları önleyici 
tedbirler almıştır. 

Aşk, Müzik , Zevk , Neşe kaynağı büyük şaheser 

( Coşkunlar Barı ) 
edilecek •• 

re1ım 
r 

OYNAYAN: HENRI GARAT 

A YR1CA : Büyük sergüzeşt filmi 

Son karar ne Arapları nede 
Yahudileri memnun bırakmadı 

İngiliz gazeteleri mühte- ! 
' lif tefsirlerde bulunuyor · 

Halkın ve oyuncuların asabiyeti 
ni tahrik edecek kadar bilgisiz 
ve idaresiz olan hakemleri tefrik 
etmek ve hakemliği spor şubelerin 
de tam bir ihtisas haline getirmek 
için bir tarnftan futbol yüksek ha· 
kem komitesi faaliyete geçerken 
diğ~r tar aftan da idari tedbirler 
düşüniilmüştü r. 

(Haydut Tuzağı) 
Oynayan : Buck Jones 

~.b 
~nll Londra : 17 a.a .. lngiltere hü 
ili5~ kumeti Filistin meselesini hal için 

iisl tatbik etmek istediği usuller yüzün 
ınu' den yalnız yabudilcrin değil ayni za 

manda ıırap devletletinin de muha
eı lefetile lcarşılaşacağa benziyor . 
fili! Bağdad, dan alınan haberlere göre 
r'. ge1'k Irak hükumeti lngiliz tektif· 
acıİ lcıini araptalepleıinin reddi suretin· 

aOI de telakki ettikler:ni Londraya bil-
dirmişlernir. 

t•~ daily herald gazetesi, Kudüs'den 
5 ~tarak verdiği blr haberde lng~liz tek 

liflerinin bir hulasasını neşredıyor. 
ah Bu yazıya nazaran fngiliz beyaz 

'i kitabında FiJistinin 1 O sene sonra 
u~ bir müstakil devlet haline getirilme 

si, yahudi muhaccretinin gelecek beş 
sene için 75 bin kişiye tahdit edil· 
mesi ve yahudilerin Filistinde sabn 

~ alabilecekleri topraklara bir had ko 
nulması derpiş edilmektedir. 

lngiliz hükumeti yahudilerle arap 
il ların yanyana yaşayabılecekleri bir 

devlet kurmak fikrindedir, bu neti 

İtalyanın askeri 
bütce müzakeresi 

76 fırka asker varmış 
ııJ 

Roma : 17 - a.a -Pınlemento 
gr 1939-1940 askeri bütcesini kabul 

etmiştir. 

Harbiye müsteşarı pariani gt-çen I 
·ıc} bütçe senesinde halyan ordusunun 1 

ti) bilhassa topçuluk sahasile '.motörl~ş 
hl. file ve hava :müdafaasında muazzam 

terakkiler elde ettiğini ve harp le· 
1, ' vazımı imalatının di)rt misli arttığını 

ıöylemiştir. 

Yiyecek meselesine gelince bu 
~ün balyadaki konserve fabrikaları 
nın bir ayda 7 milyon kutu et ve 
bir milyon kutu sebze .hazırlıyabil· 
mckte olduğunu ehemmiyetle kay
detmekdetir. 

halyanın silah altında bulunan 
ruvvetl~rindrn bahseden pariani, 
la'>•nın 76 fırkaya malik bulundu· 
iunu ve ordu kadrosuna kolayca 
dökülebilecek olan faşist milisinin 
~~ buna ilave edilmesi lazım geldi· 
21ni beyan etmiştir. . 

ffı~ Nihayet hubiye müsteşarı, hu-
ııt) dut muhafaı:a kıtaatının takviye edil 

rniş olduğuıu. yeniden iki zırhlı fırke 
t'' teşkil edildiğini bildirdirmiştir. 
~ _ Harbiye müsteşarınrn izahatına 
pi.. Ror~, ispanya da 7 bin lta1yan lejyo 
"" ncrı öf - -,,, muştur. 

o 
,~ Arnavutlukta halkın 
~ tlındeki silahlar toplanıyor 

e§' 
Roma : 17 (Radyo) - Arna· 

vuu kd d'I . u a bir kararname neşre ı • 
l"lıtştir b k ·· h lk 
1• • u ararnameye gore, a ın 

c ındek· ·ı h 30 .. fuk .. 1 sı a ların verilen gu.n-. 
i rnuhlct içinde hükumete teslımı 
stenmelc.t d. e ır. 

Alttta .• nyada nüfus tahrırı 

buti.iBerlin : 17 (Radyo) - Bugün 
Pılrıı:k Almanyada nüfus tahriri ya· 
&ör tadır. hususi büronun notuna 
1>01:~ 19

1
1 O da Alman yada 1,525,500 

·•}'Q 1 • 
di 10() mevcutken bu rakam şım 

,O()o c düşmüşdür. 

ceye mandeter devletin idaresi a1-
tinda elde edilecek bir tekamül so 
nunda varılacaktır yeni müstakil 
Filistin devleti kuruldukt"n sonra 
bu devlet lngiltereye bir takım an· 
faşmalarla ba~lanacaktır. 

Filisninde asayiş yerıiden teessüs 
eder etmez arablarla yahudiler nü
fuslarının nisbeti derecesinde hüku 
metin muhtelif idare şubelerini ele 
alacaklardır. bidayette lngiliz mü 
şavirlerile beraber çalışacaklar ve 
ondan sonra nazır olacaklardır. 

Böylece devam edecek olan beş 
senelik bir idareden sonra teşrii mec 
lisin esaslarını kurmak üzere lngi· 
lizlerden·ve Filistin halkından mÜ· 
rekkep bir komi5yon teşkil oluna 
caktır. 

Eğer 10 senenin hitamında Fi
listinin müstakil olması için icabe· 
den şartlar henüz hasıl olamamış 

ise lngiltere milletler cemiyeti ve 
arab devletle1ile temas ede1ek bu 
istiklali tehir edecektir. 

Bir zeplin 
kazası oldu 

Amerikada kabili se"k 
balun inşaatından 

artık vazkeçdi 
Lakchust : 17 a.a. Amerika bah 

riyesinin en modern küçük' k. 2' 
kabiJisevk balonu dün ciddi hasara 
uğramıştır. bu balon yere inerken top 
rağa şiddetle çaı pmış ve gazı ihtiva 
eden zarf yırtılmıştır. sekiz kişilik 

mürettebatına hiç bir şey olmamıştır. 
Vaşington : l 7 ·a.a .. Uzun sene· 

!erden beri Amerika havacılık işle· 
rile alakadar olcın muhafilin zeppe 
lin sisteminde büyük kabllisevk ba
lo:ılar inşa sın l tekrar başlamak hu 
susundaki gayretleri kati olarak akim 
kalmışa btnZİ)Or. 

Filhakika mebusan meclisi i:ir 
tecrübe balonu İnşaası için üç mil· 
yon dolar tahsisat koymuştur. fakat 
reisicumhur roosevelt, bundan evvel 
yanan üç balonun ancak yarı bü
yüklüğünde küçük bir balon yapıl 
masına karar vermiştir. bu balon at 
lantığı geçemiyecek ve ancak kına 
da ve sahil boyunda devriye olarak 
uçacaktır. 

En son alınan haLarlere göre, 
Amerıkanın kabilisevk balonlar şir

keti reisicumhur roosevelt tarafından 
istenilen ebaddaki bir balonun fırtı 

nalara mukavemet ecJeıniyeceğini 

bildirmesi üzerine reisicumhur kabi 
li sevk balonu yaptırmaktan büsbü 
tün vaz ge., .. miştir. 

Madrid'deki 
zafer g.eçidi 

Kati olarak 19 Mayıs 
günü yapılacak 

Madrid : 17 ( Radyo ) - Mad· 
rid'de yapılacak büyük zafer resmi 

idinin tarihi kati olarak 19 Ma-
geç d"I . . B "t . · tesbit e ı m ıştır • u geçı 
yıs ıçın _ _ 

1 • • •0 çok buyuk hazırlık ar 
resmı ıçı 

yapılmaktadır. 

ANCAK FRANSIZ PRÖJESI 
ÜMiTLERi CANLANDIRIYOR 

Londra : 17 (a,a.) - Bu abah 
ki İngiliz gazeteleri Sovyet Harici 
ye Komic;er muavini Potemkin'in 

Açık teşekkür 

Telefon Asri 250 
10632 

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

milletler cemiyeti konseyinin toplan Oğlum Gani Bölgenin ölümü do 

masında bulunmıyacağı haberini hay· laysile gerek telgraf ve mekupla ve ---------:--- M k} 
retıe karşılamaktadır. Çünkü kon. gerekse şahsen acılarımıza ortak Heyecanlı ve . era ı Film 
~eyin içtimai Moskovanın talebi Ü olan akraba ve dostlarımıza ayrı ay k t İ } 
zerine ve münhasıran Potemkin'in rı teşekkür etmeğe büyük teessürü Görme s ıyen er 
iştirakini temin için bir hafta geri müz mani oldu~undan sayın gazete. s • N EM As 1 N 1 N 
bırakılmıştı. nizin tavasfütunu rica edAenrinzesiC. TA N ı 

Gazeteler halifaX - B(ftjnet -
Potemkin mülakatının demek yapı- Ak 

Zican Bölgen Bu şam lamıyacağını yazıyorlar ve bazı ıga· -==-~~~~--

zetel~r de hatta HalifaX'ın_ ~~ne.vre· Amerika matbuatı - Göstermeğe Başhyacağı 
ye gıtmekten vaz geçmesmı ıstıyor· ı n C l k Entrika ve Aşk filmi olan 
lar. daki mühim neşriyat asus u ' 

Paris : 1 7 (a a.) - jour 'gazete- T k • ı .a t ) 
si logiliz - SoV)'Ct müzakereleri - Birinci sahifeden artan - ( G ·, z ıı · e Q 1 a 
hakkında diyorki: Y._ 

Biribirine temamile zıt setlepler Gazeteler, bilhassa, bu anlaşma l"d" ı • 
ls·ımli eseri seyretme ı ır er le de olsa Moskova ve Londranın ile alakadar olarak ltalyanın Akde 

Almanyanın tehlikeli olduğunu his· niz8eki vaziyetinin müşkülatını da BAŞ ROLDE :( Llyod Hughs ) 
settikleri muhakkaktır. Bu erait -al. tasrih ~ylemektedir. 
tında Fransız proje!İ mutavassıt bir Gazeta Polska, türk-lngiliz an 

hal tarzı veya yenı bir hareke nok !aşmasının Avrupa merkezlerindeki Ayrıca,: ( MIKI MAVS ) 
tası ttşkil edebilir. akisleri hakkında Paris, Berlin ve 

Roma hususi muhabirlerinin telgraf 
!arını da neşretmcktedir. Bu telgraf · 
lara göre, Pariste .hududsuz memnu 

İngiliz hükümdarlara 
10627 

Kebek : 17 a. a. - logiltere 
Kral ve Kraliçesini hamil olan "Em · 
press Of Australia" vapuru bu sa· 
bah saat 4 buçukta Kebek'in gar· 
binde 40 mil mesafede demirlemiş· 
tir. Saat 1 de yoluna devam ede· 
rek limana girecektir. 

niyet mevcuttur. Paris .matbuatı, ba. 

zı~dakirl~larmukabdinde &ans12.I -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~ 
!arın da yak mda bu ittifaka dahil J 
elacağını, mamafi lngiliz - Türk Y enİ çıkan kanun Ve nizam ar 
itiliflarıncan istifade edec1:~ini yaz 
maktadır. Berlin'<le efkarı umumiye 
şaşkın, matbuat kızmış bir bir hal. 

dedir. 1 •f k 
1ta1yan mahfeııeri ise bu ittifak. H taarruzlarına karşı pası orunma 

fevkalade bir hadise :olarak göster.' ava . . Mısır Veliahdi Pariste 

Paris : 17 a. a. - Mısır Veli 
ahdi Prens Muhammed Ali her se· 
ne olduğu gibi bir kaç hafta kal. 
mak üzere dün akşam Parise gel· 
miştir . 

mekte ve ıtaıyanın Ç'nberıenme•i Nızamnamesı 
suretinde mütııle.a eylemektedir. 

Suriye Başvekilinin isti .. 
fası kabul edildi 

Şam : 17 (Hususi) - ~Bir kaç 
gün evvel istifa eden Suriye Baş 
vekilinin istifa~ı Cümhurreisi tara· 
fından kabul edilmemişti. Faik Hu. 
ıinin ısrarı üzerine istifa bugün 
kabul edilmiştir, Reisicümhur Ha· 
şim atası istişarelere başlamıştır. 

Yugoalavya'd11 meaarret 

Goniec warszavvski gazetesinin 
Belgrad muhabiri, Türk - lngiliz 
ittifakının balkanlarda ltalyan niifu
zuna mani teşkil edec"ği için Yuğos 
lavya' da meserretle karşılandığini, j 
ltalya ile iyi geçinmiye mecbur bu· 
lunan hükümetin mihvere karşı bita 1 

raf kalmıya çalışacağtllı bildirmek· 1 

tedir. 
Aynı gazete, Türk - lngiliz it· 

ilafı sayesinde, lngilterenin Roman
yaya verdiği teminatın nazaıi kal 
maktan kurtulduğunu da tebarüz 
ettiı mektedir. 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Sinema kainatının göz kamaştıran kadını , Kasırganın unutulmaz Yıldızı 

DOROTHY LAMOUR 
En son, en yeni ve en giizel eseı i 

( MANUELLA ) ı 
Fransızca sözlü aşk , hıs , güzelli~ şaheserinde perestişkarlarına sinema t 1 

mevsiminin en son ve en müstesna bedii ziyafetini çekecf'ktir 

lLA VE OLARAK 

En yeni iki kısım dünya haberleri 

DIKKA T : Sinema 8,45 de başlar. Locaların evvelden temini rica olunur 
Tel : 212 10617 

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

2 
l\arumame ı\'o: 10680 

• Dünden artan · 

KIS 1M:111 
a teşkillerinden polis ve polise 

Hava pasif korunm . 
yardımcı teşkıller 
. d lis kuvveti, polise yardımcılarla arttmh ~ · B 

M dd 69 Mevc\.l P0 
• • d · ·· ., .. t a e - "kl"'ğ.. e ve ehemmıyetı erecesıne gore vı aye · 

. . k"'n büyu u un 
arttırma ışı, mev ıı ma !anlarında tesbit edilir. 
lerce hazırlanacak korun dp lar seçilirken şu şartlar aranır: p r yar ımcı 

Madde 70 - 0 ıse 
58 

lmak. sağlam ve dinç bulunmak, sotuk kan-
Türk olmak, yaşı 46 

1 
ok t rcihan evvelce polislik yapmış bulun. 

lı ve cesur ve be~erikli 0 1~~ 'ilğ~li olmayan 21 46 yaşında olanlardan 
mak (bu evsafı haız asker , 

da alınabilir). k'll'ğ. tensib edilecek bir elbise giydirilir. Po. 
D hT e Ve ı ı ınce "E . k.I .. Bunlara a ı ıy 'f . de çelıştırılır. mnıyet teş ı atı me. 

. . . . 1 d korunma vazı esın . d k" h' 
lısın ıdaresı a tın a . . fct ve teçhizatı pİzamnamesı., n e ı teç ı· 
mur ve müstahdemlerının . kıyka k torbası, harp paketi, kireç kaymağı 

b k z maskesı, e me . h' 1 1 zattan aş a ga . geçmez matra ıle teş ız o unur ar. 
k 1 ktrik fenerı ve gaz . . 1 d . ulusu, cep e e 'h . 1 en yakın tevzı ıstasyon arın an temın 

Bu teşkilin yedek ı tıyaç arı 

olunur. . . zifesi şunlardır : 
M dd 71 - f>olısın va · ır.· .. 1 k a e d ı rının doğuracağı panı~ı on em,. , 
A) Hava bombar unao a . . 1· 

•• 
1 

k şı korunma kanunu ıle nızamname ve ta ı· 
H t uz arına ar k 

B) ava aarr h lık ve tedbirleri takib ve kontrol etme · r . · ı "leyen azır 
mallardan po 151 1 gı d h lk için tehlikeyi muc:b her türlü toplanmağı 

C) Tehlike zamanın a a 

ve dolaşmağı menetmek, plarının işlerini kolaylaştıracak yardımlarda 
D) o·ır.er korunma guru 1 d d h 1 k d'I . . h ·~ ı 1 ilcrilendircn hadise er en er a en ı erım a. 

bulunmak vr. bu gurup ar • 

berd~r etmek, · d" · k ( 1 ğ ·· t k 
E) Halka vaziyetin icab ettlı~ ığı o ay ıh ıbgols ~rı_r1t.I ... , 1 l 

1 t F T hu"cumunu ve a arının sonu a er erım azım ge en ere ve 
" ) ayyare 
b ~ka ilin etmek, • 

~ G) Alarm esnasında halkın siikunetle caddeleri lerk,~tmesini temm 
etm ·k ve nereye gideceklerini göstermek ve nakil vasıtalarını durdurmak 
ve nf\ yapacaklarını söylemek, 

(Sonu Var) 9583 
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ViJa yntl.er deki 
bütçeleri 

spor Belediyeye bir 
1daktilo alınacaktır 

- ikinci sahifeden artan -

Geri kalım % 20 umumi tahsi
satın ° o 35 indtn maaş ve ücretin 
ödentcek % 45 i ile ~por faaliyeti 
idare olunactk ve malzeme alınacak 
Ofo 20 de idari masraflara hasredi
lt>cektir. 

1 Adana Belediye R ivase-., 
tinden: 

Belediyemizde münhal bulunan 
bir daktiloluk için müsabaka imti
hanı açılmıştır. imtihan mayısın 22 
inci pazartesi günü saat onda bele· 
diye salonunda yapılacaktır. 

• 8 pozu da 
böyle gOzel 

Her mevsimde, her havada, 

her saatta, her yerde 

"KODAK VERIKROM'' 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

8 po-zdan daima 8 ,..4 
:i• ,,,,. ~ 

Güzel, nef ve deta-ıh resim 

DAHA IDARELIDiR · 
-.. . -

Kopyalarınız için· :ı 

Daima güze1, canlı, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

ısrar ediniz-_ 

Bütün KODA K satıcılardan arayı naz veya 

şu adrese müracaat ediniz~ • - -
... 

KODAK Şirketi = Beyojlu, lstanbul 

Hepsi de gazel 

• 

• 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast 
başliimıştır. 

annı kabule 

Spor faaliyetleri karşılıkları 
rrüm~ün o'C'ufu k;ıdu ev\·t>Ja atle
ti7mt ve u hil rrınfıh Janr.da rn 
spoı J;,rın;ı, <f2ğ mıntıkalarında da 
mün kün meı ttl-e \ ' f" drğ loş spor 
larırıet , atıcılrğ~. gürrş ve tiçürcü 
dtrrctde futl--oJa ~arfedilecektir. 

Futl-ol \'f" gürf'ş gibi hasrlatla
r iy1e idartsi mümkün olan sporların 
kerıdi hasılatlariyle idareleri çare 
feri annılarak bütçe tahsisehnın 

mümkün mertebe diğer sporların 
inkişalrr,a hanı trmin olunacaktır. 

Taliplerin orta mrktep mtzunu 
olması ve askr r fiğini bitirmiş ve aynı 
zamanda daktilo kursu görmüş ya
hut resmi veya hususi müesst'Selerde 
daktiloluk yapmış olması şarttır. Bu 1 
ş_trcıitih!l!z ola~l~~ın vesikalaıile hir· 
lılcte ımtıhıın gurıune kadar belediye 
riyasetine müracııatları ilan olunur. ,-:-------

3- 5 10625 Mersin C. M. Umumili---- r ---------------,' 

Gt>lirlni prk az olan bölgeler 
~por f Paliyttlerini idıme İçin hususi 
idare ve belediye mtmurlarırıdan ve 
l'matörltrdcn istifadr. t>dertk ücrt't 
ve lüzumrnz mÜtf'frrrik masrafları 

naltı:caldar, pr.ralarını spor mafze 
mesıne ve spor faaliyt'tİne ayrıla· 

caklırdır. 

Adana C. Müddei umum=
liğinden: 

Adana ceza evmın hin kuruş 
maaışh lcitibliti açılc oldutundan ev. 
saf ve şeraiti matlubeyi haiz istek 
liler arasında münasibi seçilmek üze 
rt imtihan için tayin edilen 23151939 
salı günü isteklilerin evrakı müsbi 
ttlnile Ar liyc encümtni r~isliğine 

müracaatları ifan olunur. 10634 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenipostahane • civarında 

Fuat eczahanedirl 

Seyhan Cumhuriyet Müd- 1 ğinden: 1 

Türksözü 1 
deiumumiliğinden : 1 - Mt rsin ceLa evindeki mah 

Adana Cf'7a evi mahkum ve ~um ve mevkufların l Haziran 939 Gündelik siyasi gazete 
mevkuflarmın hir senelik t'kmek ih tarihinden "H Mayıs 940 tarilıine 
tiyacı rksiltmiye konulmuştur. kadar bir senelik iht yacı olan 9000) abone şartları 

1 - Çifti 960 gramlık üç yıl - doksan bin kilo ekmeğin 1 Ma-
Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

dız undan imal edilecek ekmeğin yıs 939 dan itibaren Bir ay miid 
sent>lik ihtiyaç miktarı (150000) rtetle kapalı zaı f usuliyle Miinaka 
kilo olup muhammra b~deli \ 11250) saya konulmuştur. 
liradır. 2 fstekli 'er 8550 lira ihale be· 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
t Aylık 2 - Bu İşe ait musaddak şart 

name ceza evi müdürfütündrn pa 
rasız alınabilir. 

3 -- Kat'i ihale 30 - 5 - 939 
tarihine müsadif sa'ı günü saat 11 
de C. Müddeiu 1.umiliğinde topla 
nacak komisyon huzurile yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf urnli
le olacaktır. 

5 -~Muvakkat teminat miktarı 
843 lira 7 5 kuruştuı. 

6 - Eksiltmeye gireceklerin mu 
vakkat teminat vesik. .uile müte. 
ahhitlik evsafını haiz olduklarınıf' . ~ 

teklıf mektuplarına bağhyacakla· 

s~rtıfıkalarla ispat etmeleri ge(rek· 
tir. ,.cı 

7 - Taliplerin mektuP.ı . 
b 1 - - 10 k d ~arını ı· a e gunu saat a a ar C _ d 
deiumumiliğine makbuz r .kmbu·ı· 

' 

. 1.. d 10 mu a ı a 
verme en azım ır. .-6() 

1 
10-1<--18 -~ .2 

1"'deli üzerinden 675 lira muvakkat 
teminat makbuzlarını ihale günii o 
lan 1 Haziran ~H9 Perşen e günii 1 -Dış memld:etleı ıçin Abone 
saat 14 d e C. M. Umumilıği bedeli değişmez yalnız posla m:lsrah 

zammedilir. 1 
makamıııda toplanacak olan komis- ı 
yona tevdi etmderi. ~ ;-:ı:..{>.~w:ı:ır---/Ç\~' ıdareyc rnür=-1 

3-Teklif mektupları ihal~ gÜ~~· • ı caat erlilmelidir. 

nat on dörde kadar ta~~:ıtltlü pos -.-. -.. --.. ---.--.. --·.·.--. -
ta ile veya bizzat ı. . 

1 
f d ğunun gostereceğı tuzum uzeıme 

...apa ı zar eru· . 200 .1 30,, d 
nunda komisyC\· d" d"I . b yrvmıye a e J adet arasın a 

,.,ııa lev ı e ı mış u- .. . 
!unac::ık v,. k d h her gun nıhayd saat 14 de ceza 

...: muayyen saa~~ a ar er . 1. d"I . l I k ne ~ 
1 1 1 

k . evme trs un e ı mış u unaca tır . 
.. uret e o ursa o sun om~ıyona . .. . . ' · ı · k ı k b 1 1 7 - Eksıltmeden mutevellıt bıl 

.t .Jerı mış me tup ar a u o unmıya· 
caktır . umum ru•um, teklif, damga resmi , 

4 Şartnameye muvafık olma· ve i1an ücretler ile in del hace ekmek 
yan veyi\ içinde , Şartname dışında lerin veya un tahl-ili i.;io ve bil cüm. 

le masraf müteahhide ait olacaktır. 
şartları ihtiva eden tekliflere itıbar 
edilmez. 8 - Şartnameyi bedelsiz olarak 

5 - Verileck ekmek birinci nevi almak ve görmek ve daha fazla 
undan yap lacak ve her ekmek Tam izahat almak isteyenleri~ tatil gün· 
( 960 l dokuz yüz atmış gram ola leri müstesna olmak üzere hergün 
rak pişirilecektir . C.M. umumiliğine muracaat etmeleri 

6 - Ekmek ceza evi müdürlü· ilin oluaur • 3 7 12-18 10572 

Belediye intihap Encümeni Riya 
setinden: 

Muayyen zaman İçerisinde müntehiplerin yarısından fazlasının r 
ni kullanmadıkları görülJüğünden evvelce 17-Mayıs çarşamba .. 
at on sekizde nihayet bulacatı ilin edilen Belediye intihabmın 

kanonunun 41 inci maddesi muci 1>ince bir hafta müddetle temdidi.
rar verilmiştir. 

Bu müddet 27-Mayıs Cumaıtesi günü saat on sekiz<Jc nihayet 
cakt1r. Ke:>mi tatil günleri olan 1 Cl,20 ve 2 l mayıs günleri intihap' 

mayacaktır. Evvelce ifan edilmiş olduğu gibi rey atma saatlan sı 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 
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Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECJRIN IDARESfNDE 

Çift.eh an 
Kaplıcası faaliyete ge 

---'----~~~~~~-

8 an y o - Lokanta - Gazino - O 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek iç 
yüzde 50 tenzilat yapıl 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcaların 
Yüksek zengin bir 1 abiat hazinesi 

Romatizma, Siyatik, Kum, Böbrek, Mesane t 
Karaciğer ve mide ağrı1ar1ndan kurtulmak • 

Birkaç gününüzü burada 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacak 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 
75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifa.leler görecek, memnun 

Çiftehan Kaphcasını bugül1 
haliyle bir kere görünüz 

10631 2 
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Her aile yuvasının muhtaç bulundujtu dikiş- nakış, 
ve daha bir çok ytni işleri öğrtnmek ister misiniz? 

Şiı kttimizin nıuk tedir bir D'.uallimrsi idarrsinde 24 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecrk olan Türkocağı 1111 

37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makiPanız o!stın 
olmasın sırf kendi merıfaatınız için, müessesemizin gösterdigİ 
karlıktan azami derecede istifade edebi it ceğinizdtn yukarda 
timiz adr~se teşrif ile kayd olmanızı saygılar1mızla dileriz. 

• Naumann Makimılan Satış Türk Limited 
Adara Acentalığı Saathane karıı11 Na· 

Ômer Başeğmez 
41 TELEFON : 168 

Umumi nf'friyat 

Macid GÜÇ 
Adaaa Tiirbôlii 


