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~ ugttn lıtt .' ıık. Eheıll Şt'f At~· u=:D ltırk, vatan H" j.,tiklal mll· 

S c:ıdelesint' haşlamak ll z t'Tl' 

· am~tına tl\·:\k hnsnıı !artlı . 
Monıfr~ c:'tan son:a Tnrk 'c: tura · 

kılaıı vnt:ın ; A'llkara , Ka .. bınonu , 
Burs:ı viJA\•etinin bir knrrundin iba· 
"dti. Bu ~C viliyet içinde bile mlls· 

takil degildik.Bin °turln Jı.aycl ve şartlar 
nltanda can vermeıni2e bile imk'n 
hırakalmıyor<lu . 

Ataturk Samsuna ayak buhği 
!Un vat:ı.n ve istiklll nııUcadeletine 
haşlamak için va9ıta olarak malik 
oldaıu ,e_v, kendi inaaı ve Turk mil· 
letin.in kimse tarafuıdan hemlz keş· 
folunmamış yuksek secİJe ve daha 
bir çok f edakirhklara hazır milli ve 
Ata kuvveti idi . 

r 

Ebedi Şef Araıürk bir seralıatinde GerıçlerimizlP. beraber 

Ataturk hiç bir insana na .. ip ol
ma.yan bir istikül ve vatnn mesele· 
sUıi halletti. Milli Şefimizin söyledik· 
leri gibi, Turk milleti : Turk vatanı 

r UU9 Seneel Merı•ının 19 ncu gUnU Sem•une çıkhm. Vaziyet ve manz•r•I umumiye· -ı 
O•menh lmper•torıuıunun dehli oldulu grup' herbl ucnumlde m•llup otm~ tO-ı 

ordun llwr TiiP•ft• ielfelenml•, ••r•ltl •lır bir mDtarelte neme ımz•l•nmı,, bUJUk 11 11 
1 

uzun •eneıerl zarfında, mlll•I yorgun ve taldr:taır lialde, Millet ve meml.tietl ~•Hal llmu'::;ı~: ona ebediyyen minnettardır. 
Bu yıl 19 Mayısı kutlularken yU· 

reklerimizin içi onun hasret ve ma· 
temi_yle yanıp tutu~yor . Bizim ve 
hutun bizden sonraki tarihlerin bile 
unutmasına asli imu;_ olmayna,oaun 
o muazzam ve layemut varhğıoa ve 
bu millete yapbjı bu.Yok ve sayısız 
isiliklere bakarak kendimizi daima 
kuvvetli, ve onun yolundan asli şaş· 
ınaz bir me,·cndiyet olarak buluyoruz. 

Hvkedenler, 1c ... •ı h•J•tl•rı endı,.eıne ...... rek, memleketten tlrer etmı,ıer, ... ıtan•t ve hl. 
illet mevkllnl lfgaleden Vahdeddin, mUtereddl, t•h81nı w• r•lnlz talltanı temin edell,leceA'-t 
t•h•rrUI eHlll dllit ledblrler era,tırmöta. Dam•.S:Ferlt P••an•n rlJ•Htlndekl kabin•· 1 '7~ 
,..,81ret•lz cebin, yalnız Padlf•hm lrade•ln• tabi ve onunla beraber ••h••l•rını vlka ' ~ z. lllleo•k her hangi bir YUIJ•te razı.Ordunun elinden eslaha ve cabhaneet .,...,.... ve ah::..• • 

ltllal devleft•rlt mUtareke ahkamın• riayete tozum gllrmdyo..,.r. Birer •••il• Ha ::-·· 
donanmalara ve eakerlerl l•tanbulda, Adana wlll, .. I l'renaızler; Urfa, M•r•t Ante 1 iM 
..... tından l•gal edllmlf. Antalya ve Kanr••• hal,•n kıtaab •ellertyeel. Me~zlfon :. :•illa .... 
• lnglllz ••k•rleri bulunuyor. •maun. 

lllh•Y .. mebdei ec.ıam kabul ettljlnlz tarihten diri gUn •vveı, ıs MeJıa t9Ut d 11~e11 devletlerinin muvaf•ka'!I! Yunan orduau lzınlr• ihraç •ml•oı-· <: • n• 
Onun matemi , onun acısı ile •• 

gençlik için bir kuvvet oldu . Onun 
ölunıune Bu millet .keder ve ye'se 
<luşmeden yandı. Çtınku, o bize daha 
önceden öğretti ki, sıkıntılı gUnlerde 
ırıUlıtaç olduıumuz kuvvet damarla· 
rınuzdaki as11 kanda mevcuttur . 
Kurtuluş yollarını bulmak , ızbrapla 
gUnlcri bertal'af etmek için dayanıla· 
cak kuvvetin Turk milletinin bizzat 
kendisi olduıunu mllcadelesin'in başına 

EfendR•r, au wazıreı k•rfl•lnda bir tek karar vardı. O da haklmlr•U mllllr•r• mllatenl ı 
bHAkaJdllfart Mu ... llH r•I llır TUrk devleti teala etmeld ATAT0RK •Nutuk• dan =J 

~·aznuştı . 
Geçen yıl tam bugtın onu son 

defa Ankara stadyomunda Turk genç· 
ı · .. •lınıo bayramında görmUJfUk . SOou 
gelmeE bir istiğrak içinde gözlerini 
b' •r an olsun r;ençlerden ayırmıyordu. 

Alman Silezyaıında 

Polonyalı aileler hudud 

Dışan edilmektedir-

RESMi VE YARI RESMi KAYNAKLARDAN ALINAN 

PifM :1t8 •.•. -Havas 
bildirlyor : 

Hatay meselesinde Türkiye ve 

Onların birlik ve kuvvet ifade eden 
hareketlerine dalmıştı . Ne hazin ki 
bu; Tttrk gençliği ile ~on teması oldu. 

h F~at onun arkada bıraktıla ?i~ 
b •va, hır ideal var ki, Turk gençlaği 

u hava ve ide ile temasını her Königsberg • 18.-a.a pat ajansı 
~Un nıuhafasa et1nekte ve bn kuvvetin bildiriyor· 
•çi d 1 Şarki prusya,dald polonyahlar 'Wu· 
. n e kendisini daima varlık ı ve !l.:l.. 
ınk ) fus tahriri günii maruz lCalddCr ..... ı mü1t• 

I abın her arzusunu yerine geti· L b • 
r b·ı • meierden dolayı pek mütkül ir vazı· 

NEVYORK . SERGiSiNO~ 
vv.y 

e ı ecek bir ehemmivette görmt&te- 1 d 
dir • • yettc kalmıf ar ır. 

Polonyayı aleyhdar,, bund deutsc- Ü 
i . 19 Mayınn mani,. Turk milleti her osten" teşekkülü, en ufak kasaba. 
Çin bir ahlik, karakter ve mncsdele ı.:. .ı. r. c.ı.: R Ilı k tara kadar risaleler datıtaral\ pOı~Dya· 
. e tehidir. 19 Mayısta butun Umit· h oldupnu bildirenlerin vatana hıya· K 

••~lilı.lerin , butun karanlıkların gök· - ı...-
SUııe d" 1 'b" . v b"Jd" • l· ı 

nel etmi• eddedilerek ölum 11-,.. .. asına ~ 
. . çarpan cemu ıye er gı ı erımc- maruz kalat>ileccı..leriııi ı ırmışur. 

sına ·· d ·tı l 1 . gorUruz. Kedere tışen , umı e· Alman silezyasında po onyalı ar 
rın· k 
\1 

1 aybedenler rn Mayısın tarihine hudud haricine çıkardmakta vtya mcm ı y 
e ınanasına bir deva diye başvur· leket hıırichıe sürüldtektedir. • 

~•!adarlar. Çunku ; bund3 Ebedi Şef bolko kaubaaında Alman maka- j A ~ E 
tnturk'un butlln makft'> talileri alt matı beş çocuk babası olan pandıa'yı ·-· 

~'t eden sistemleriyle karşılaşacalr· hudud haricine çıkarmışlardfr. , 
lll'dır. Grudie'dc francisrek isminde bir 

O hugun aramızda Jok. Fakat, polonyalı yedi çodugile birlikte nefye· 
~nu~ terbiyesiyle, onun yaktığı imıın dilmiştir. ayni kasabada baroz isminde 

t eş •lesinin hararetl,-riyle ytırekleri biride tiudud haricine ç,karılmıştır. 
~~ . 

in fınuş gençlik , millet var . Ona Eıysıok'de stefanides (isminde bi· 
'ad •11

1'?1~lar yı~ınları nr. Onun butun ri beş çocugile birlikte memleket ha-
cıa ınin ~ 1 h riciııe sürülmüştür. 

illa ayet erini her gUn , er ~ 
n, her ı_ d le 1 ... !I grabina'da auguştin isminde biri 

\ 'U VAınt tekrar e ere yo unoa 
~ rtlyenler "·'r . . - dört çocuğu ile birlıktc memleketinden 
-------- çıkarılmış Blotnica.da kalabalık bir aile 

----------- reisi olan klinek, hududa sev'ltetıniştir. 
Nor Gasirovviç'dc gomole isminde bi· 

Veç müdafaa bütçe• ri mcml~kettcn çıkarılmıştır. 
•ine tahsisat ! Rensta'da polonyalı rabib vvojcic 

hovvaki'nin memleket haricine ~ıkarıl· 
ması b(iyfik bir infialle karşılanmıştır. 

A 
v 
y 

o 
N 
u ~ 

~ o.&o: 17 a. ~ - Norveç Me· 
~İilrıl tae ~liai Milli Müdafaa için 
·~ tiQ ıı t•diti 20 milyoe ku· 
"-ittir fevlcalide tahilutı kıt.t 

Memleket haricine çıkanhtıalau 
takarrür edenlerin birhç saat ıarfınna 
ev terini terietmeleri lazımgelmekte 
dir. sürülenlerin aileleri, asırlardan~ 
ri ıileıyı'd• ~eflefıtiit l>u1unm~(tadır 

Jar. 

Nevyork serais~deki Turk pa~yonô komffeaaı\den dun •azetemıze gelen 
yu~daki resi:nler, sergideki pavAQI\ '~un muhtelif kö~eleriııi göstermek· 
tcd!t, yukardaki reıim Turk mimırisinaen.., bir parçayı, sqdaki pavyonun da~ 
lusıduu diJçridc Taark. paqoo11M• ...ını. Ju,,-&etli-- Tttrlr)mrhuoı11ı""g99tepdlft. 
tedir. 

yddönümüdür 
filiStin yahudileri dün 
ingilteregi prole_~to elti 

TELAVIVDE DÜN BÜYÜK, GÜRÜL TÜLÜ NÜMAYIŞLE.R OLDU 

Halk bilkdmet binasının 
kapularını parçaladı 

Londra . 18 . a .a.· Yahudil ~jansı 1 vermistir. beyaz kitab, arab\arı dıhı 
bir tebliğ- n~şrederek " beyazkitab " yal inkisarına u~ramıştır. fakat ırab· 
proıosto etmif ve filiılin yahudidile.ri al~r, yükse~ m~clisin ~ara~l~rını ve.~ 
arablara tabi olmaktansa mücadeleyı tımal kendılerıne yenı lngtlız ılyUe· 
tercih edeceklerini ifrab eylemitlir. tini kabul etmemek tavsiyesinde ba· 

Bu tcblitde, eıcümJe beyaıkit•b'ın lun~cak olan komıu arab . devletlerin 
yahudiler için kendimemleketl~rinde mutaleaları~ı beklcmektedırler. . 

1 
bir yahudi mahallesi ihdas ttmı~ ol· Tel· avıv. 18 .a.n,- Beyaıkıtab ~ 
dutu, verilmlı olaa söıü ihlll ve n~ıri .ü~erine y~~ılan. pro~esto nümı· 
arablann tedhif hareketleri wıwndı yışlerının tel-avıv de .vahım bir teltll 
teslimiyet mahiyetinde buhmdutu be almuı üzerine alet söndlrme ıaati 
yan editmektedir. müddetsiz olarak ilin ~d ilmlıtir. 

Yahudi ajansının siyasi bürosu ıe Diin tel-aviv'de .S,000 kiti clleril9 
fi profesör droCfetsky, yabudilerin de bayraklarla şehrin bqlıca cadde· 
arablara karşı iktisaC:lf bo}'kotaj yap· sinde rcçerek milli şukılar lc'Sylemif· . 
malarının muhtemel bulundutunu be )erdir. 
yan ellllİftir Halk. hükumet dairesinin k•ıla· 

Kudüs : 1" 18 .a,a.· milli yabudi mcc rını kır.DUf, evrakı parçalaınw. qyayı 
liıi, " t>eyaı Jtitab" i protesto etmek kırarak yakmış ve lnfiliz b.y,akl•· 
üzere. fiulün fecirden rece ransına rının yerine yahudi bıyraklın aıktik 
kadar umumi bir rrev yapmıta karar ten sonra binaya atq vermlıtır. 

Londra'nın Teklifi 
Moskova'ya bildirildi 

YENf fNGftlZ TEKLlFI - ----

0 ç T J\RAFLI MO'TEKABfb 
BiR YARDIM PAKTIDIR 

Yeni Bütçemiz 
261 milyon 

A
0

nkara : 18 (Telefonla) - ~!" 
~ bii•,.esınm mutav Umumi muvazene ..,.,,.. . 

t • - - - ,A k' "'.Paıartesı ırörilf~eaiae onunıu~e ı ,..-, . .. 
ırünü başla~acal~ Mali)'~ .v:•lı':'~ 
o ırün Bü_Y.uk MtJiet t.1ec:lıaıD Y 
b'Gtçemız hakkın-:la ~faıtt• ~ulunı·i 

k ı.;; .... ;. ,_!':-"'oriyet bütçeı ca ve 9n . ..,.. ... ~ 
• t-..ı_ ... bt odlıkseklit rekoru veren 
IÇ111uııı::ı 1 ~.. \ - •. 

3•eni 1~ nıali yllı duy et butçesının 
aı. " haU.nm iıab ideccitir. 

·~ütoe acp.leoi. ı-" öütçe halt
k ıRda mazbatasını haıırlımııtır. Büt· 
çe ene. ümeninin teklif etti ti yek6n 
261.06"\.192 lira masraf, 261.110.000 
lira v•r.idattır. HükQmetin teklifi va· 
nmu 2't.W1.oao· mur'J .000 
ltr• ki. 

rahııı Sovyot Ruaya'om k~ıula~ 
kırtı ıiritmif oldutu teıbbüller mu· 
tiblnce bir ihtlllfa ıQrOldeaCliff t~· 

Gerilı ikinci aohif ede -

Türk - lngitiz 
lttif aki akislerı 
devam ediyor 

"Türkiye'nin lalim 
Düayası üzerinde 
nüfuzu b iiyüktür" 

Bcrn : 18 (~.a.) - Hususi mu· 
habirimiz bildiriyor: 

lsviçre gazeteleri baıvekilimiıle 
Gbamberlein'in yaptıkları beyanatm 
~ondra ve Paris'den rdaa hararetli 
akıslerini nqret.ınckte ve Tüıkiyo'nin 
biOyGk aıckerf kudretinin, BotaılJra 
~imiyetinin, yakın ıarkta müttefıld 
olu de'f1etler ve isltm düny.uı lıe
rındeki nüfuzunun ehemmiyetini teba· 
rlı ettirmekte ve bilhassa bars>U 
,Prıderin ıöiterdı1'1eri hamaseti l~· 
dlr ve itimad ile kaydetmektedlr. Ba
ri matbuatına naıaran Afikıra'nlA 
verdiA'i kararın Sofya'yı da bar,:kete 
sevkedeceti tahmin edilmektedir. 

Sofyı : 18 (a .a.) - Huıuıt mu: 
habirimiz bildiriyor: 

Oiink.ü gezetelerin biıılarriicla 
rprk - lnıiliz müıah~ret beyatMt 
nüi mahiyetini tahlil suretinfie ve ~· 
n n karaden~ze<le ıamil olup ol~ada
A' hakkında baiı mdtalaalar ~hfe. 
dı erek Çernberlain'in kıradeaiz hal· 

kiaki if~eıinin nailbhek' ~··· 
d ve miifarünjl~bin ~~ 4e• 
l erinin bU em"ıye' cepti~ ~~I 
olmalarına ebemmlyel ·~· 
babMdilmek 



• 

.,,_,,, 2 __ ...,.......,....,.....,,.....,.,__...,.. ________________ """""'""""' t O R it S O Z O ___ ..... ..,......., ..... ~,.....-..,..!!!!!1!!!1-----...---------------"" 

Türkiye· - Fransa an- ' 1 __________ 
1 
___ _ 

laşması gecikmiyecek 1 ş e h ü ır h ~ IO> e ır O e ır ü 

Lö jurnal'ın mühim bir makale~i 

lngiltere ile Türkiye ara!ında, 
ihtimal akdi hiç şüphe götürmedi 
ği için bıınca defalar verilmiş olan 

Yayan -·----

Saint - Birice 
anlaşma nihayet tahakkuk etmiş· -·------------
tir . 

Londra ile Paris'in girişmiş ol· 
dııkları emniyet organizasyonumın 

bu yeni merhalesi Akdeniz'de bir 
harbe sabebiyet verecek bir teca. 
halinde İş birliği yapmak hususun· 
da bir - Türk beyanatı şeklinde 

vücut bulmuştur. 

Bunda hayret edilecek bir şey 

yoktur, çünkü lnıiltere devleti, Tür· 
kiye'nin faaliyet sahası slan Akde· 

niz'ın şaı k kavzaıında en müı.im 
unsu ·dur. D.ğ er taraftan türklere 
boğazların bekçisi olmak ananevi 
vazifzsine iade etmiş olan da lngil· 
tere değil midir? 

Talihin garip bir cilvesi olorak, Türk 
nasyonalizminin yeniden doğuşuna 

mukavemet etmek fıkı inde en uzun 

zaman Musır kalmış olan lngilizter 
Fransızlardan çk daha büyük itibar. 
lara mazhar olmuşlardır; bununla 

beraber, Kemal Atotürk'ün zaferle
lerinden çok önce biz bu rönesan 
sı hissetmiş ve hatta geniş taviz

lerle bunu hazırlamıştık. 

bir vakıanın resmiyete konmasınrr. 

iyi dikkat edelim ki, daha şim 
diden Fransa, lngiltere ile ittifakı 
dolayisile bilvasıta lu ameliyeye iş· 

tirak etmış bulunuyor fakat memleke 
timiz Türklerle büyük eski işbirli 
ği hatıralarına ve bir çok müşterek 

menfaatlere sahip olduğu için lali 
bir rolle iktifa edemez. bu itibarla 

doğrudan doğruya bir Fransız· Türk 
anlaşmasına da yakında akdedile· 

cektir. 

Bu anlaşmanın diplomatik hazır 

lığı sabvloa devam ettirmiştir. gene 
ral weygand'ın Ankara'dan geçişi 

bilhassa Fransa'nın Suriye'deki mev 
kiiııdcn,ileri gelen güçlükleri azaltmak 
imkanını vermiştir. general \Ecygan 

dm müzakerelerin son devresi zufın 
da Paris'te bulunmak için Londra'ya 
seyahatını geri bırakm'ş olması key 
fiyeti bu işin ne kadar nazik olduğu 
nu göstermiye yeter, 

, ................................................... ---... --......... __ , 
Belediye Seçimi 
devam ediyor 

intihaba 22 Mayısda 
devam edilecek 

Belediye seçimine dün de de 
vam edılmiştir. Hemşehrilerimiz rey 
sandıkları başına giderek reylerini 
ku'lanmaktadırlar. iki gün zarfında 
üç binden fazla rey ueıilmiştir. 

6ugün. yarın ve obür gün, yani 
19, ·20, 21 mayıs günleri bayram 
tatili olduğundan bu üç gün zarfında 

intihap yapılmıyacaktır. St-çime 22 
mayısta devam edilecektir. Ve seçim 
27 mayısta son lıulaclktır. 

İlk okul sergileri 

Şehrimizdeki tam devreli ilk 
okulların hepsi kendi okullarında 
birer elişleıi sergisi açmıştır.Geçen 
yıl sergiler Gızi ilk okulu salonunda 
toplanmıştı. Bu yıl her okulun ser· 
gilerini kendi binalarında açmaları 
muvafık görülmüştür. 

Sergileri, halkımız gündüz ner 
saatte ziyaret edebilir . 

Şehrimize dönen 
Mebuslarımız 

19 Mayıs Gençlik 
ve Spor Bayramı 

Programı aynen w 
aşagıya alıyoruz 

19 Mayis spor ve gençlik bayramı bütün yurda olduğu gibi bugün 
şehrımizde de büyük bir törenle kutlanacak, şehir stadında Adana ğenç· 
filli spor gösterileri yapacaktır. 

Bütün halkımız hiç bir kayde tabi olmadan stadyomda yapılacak 
tö,ene ve spor gösterilerine çlavetlidir. 

Bugünkü törene ait proğr~mı aşağıya ırlıyoruz. 

1 - 19 Mayıs 1939 Cuma gü- 1 
nü saat 15,30 da Kiiltür direktörü 
nün Okullardan seçrctği l,ir grup 1 
Talebe ve Sporcular Halkevinde 
toplanacaklar, ve hazırlanmış çelengi 
alarak Bando ile çarşı içindm Ata 
tüık parkına götürrcekler, çelengi 
anıta koyduktan sonra 16,30 da 
Stadyoma dönmüş bulunacaklar
dır , 

2 - Orta ve teknik Öğretim 
okulları Erkek talebesi Jimnastik 
kıyafctile Kız talebe de gereken 
hazırlıkları ile stadyoma gidip 16,30 
da yerlerini alacaklardır. 

3 - ilk okulların yalnız 5 inci 
sınıfları seyirci olarak bulunacaklar
dır. 

A - Kız Lisesi 
B - Kız Enstitüsü 
C - Türkkuşu 

D - Erkek Lisesi 
E - Erkek Öğretmen okulu 

F - Tecim Okulu 
1 - Oıta Okullar ve Spor. 

cular 
8 - Geçit töreninden sonra Kız 

talebe jimnastik hareketlerini yapa· 
caklardır. 

9 - Erkek talebe jimnastik ha. 
rekctlerini yapacaklardır. 

10 - Spor gösterilerini yapa· 
caklardır. 

11 - Emekli sporculara, seçil
birer heyet sa!'gı ziyareti yapacak· 
tır • 

Daireler bugün tatil 

Bugün spor ve gençlik ,bayramı 

Londranın teklifi 
Moskovaya 

bildirildi 
Birinci sahifeden artan -

dirde Sovyet Rusya'ya tam bir mu· 
kabiliyet bahşedilmesi liizım olduğun~ 
kabul eylemişlerdir. 

lngiliz cevabının mahiyeti 

Londra, 18 a. a. - Star gazete· 
sinin diplomatik muhabirinin çok iyi 
bir menbadan aldığı malümata istina· 
den bildirildiğine göre bu akşam B. 
Molotofa gönderilecek olan yeni in· 
giliz teklifleri sovyet planına doğru 

ileri bir adım teşkil eylemektedir. Ve 
Moskova'nın karşılık tahhütlere var· 
mak arzusunu tatmin edici mahille· 
dir. 

Star diplomatik muhabirine göre 
bu yeni lngiliz tekliflerinde Baltık 
devletlerine hior bir garanti bahis 
mevzuu değildir. Fakat Fransa ve 
lngiltere, yapacakları umumi dekla· 
rasyonlarda, Baltık devletlerinden bi· 
risi tecavüze uğrar ve Sovyetler Bir
liğinin yardımını islerse lngiltere ve 
Fransa'nın derhal Baltık devletleri· 
nin ve Sovyetler Birliğinin yardımına 
koşacağını tasrih edeceklerdir. Buna 
mukabil de Fransa ve lngiltere, Ro· 
manya ve Polonya'ya verdikleri ga· 
rantilerin tatbiki için sovyetlerin yar
dımına güveneceklerdir. 

Polonya meclisinde 

Varşova : 18 (a.a) - Parlemen· 
to, dün, Almanya -· Polonya mun· 
zam ticaret anlaşmasını, lngiltere -
Polonya ticaret anlaşmasını ve 
Sovyetler birliği - Polonya ticaret 
muahedesini tasvib eylemiştir. Bir haylı zamandaııberi Türk· 

lerle lngilizler arasında meri bir it
tifak mevcuttur. bugün ilan edilen 
demek olurki esasen mezcüt olan 

Fakat netice saati geliyor, Fran 

sa'nın da lngiltereye benzer bir kar 

şıhklı yardım anlaşması olacaktır. ve 
bu iki ihzari anlaşma daha umumi 
bir karşılıklı anlaşma paktının mu 
kaddemesi olacaktır. 

Dünkü Toros ekisperisile Me
buslarımızdan Turhan Cemal Beri· 
ker, Bay Safa Özler, Bayan Şemsa 
lşcen ve Bay Cavit Oral şehrimize 

4 - Sast 16,45 te Vali, yanla
rında Tüm komutanı, Belediye reisi, 
Halkevi reisi, Kültür direktörü ve 
Spor bölgesi Asbaşkanı olduğu 
hald~ talebe ve Sporcuları selam· 
lıyarak sonra Tribündeki yerlerini 
alacaklardır. 

mi'nasebetiyle bütün daire ve müeı. '-----------__ .... 

Hatay işinde 
anlaşma oldu 
- Biriuci sahifeden artan -

lskenderon ; 18 ( hususi muha· 
birimizden )- Dünkü Ha tay gazete 

si Hatay meselesi hakkında şu ma· 

Himatı vermektedir: 

YENi NEŞRYAT 

ilk öğretim 

• lık öğretim. mecmuasının 13 
inci sayısı çıkmışdır. ilk okul öğret
menlerimiz için istifadeli yazılar ve. 

ren bu kültür mecmuasını tavsiye 
ederiz. 

f gelmişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

HARARET 35 DERECE 

Dün şehrimizde öğleye d<>tru 1 

sıcak gölgede 35 dereceyi bul
muıtu. Öğleden sonra çıkan rüzgar, 

sühuneti 31 dereceye düşürmüştür. 
Gök yüzü hafif ıisli geçmiştir. 

5 - Selamlama bitince bütün 
talebe ve sporcular Bando ile bir· 
likte istiklal Marşını söyliyecekler 
ve alana bayrak çekilecektir. 

6 - Kültür Direktörü ve onu 
takibtn okullar ve sporcular adına 
seçilmiş iki genç birer söylev vere· 
ceklerdir, 

7 - Söylev bittikten sonra a 
şağıdaki sıraya göre geçit resmi ya 

pılacaktır. 

Türk lngiliz anlaşması üzerine ,-·-----
Hatayın anavatana ilhakı hakkında- ! 
ki- haberler birkat daha çoğalmış J 

tır. Bu haberler daha ziyade Suriye, 

ve lübnan gazeteleri tarafından ve· j 
rilmekte ve hiç bir mutalaa ilave 

C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından : , 

edilmemektedir. 

Dünku posta ile gelen Şam ve 
Berut gazetelerinin bu meseleye dair 
verdikleri haberlerden bazılarını 

naklediyoruz. 

lngiliı gazeteleri Türkiye - in 
ıiltere anlaşmasına dair sitayişkara· 

· ne makaleler yazmakta devam et 
mekte ve bunu bir Tiırk - Fransız 

anlaşmasının takibedec~ğini yazmak 

tadırlar. Üzerinde ittifak edilen no.< 
ta. Suriye meselesinin· şimdiye ka· 

dar bunu gerı bırakmış "olduAu mer 
kezindedir. 

Taymis gazetesi, Hatayın yakın 
da Türkiyeye terkedileceğini ve .bu 

suretle Türkiye Fransa arasındaki 
son engelin de ortadan kalkacağını 
yazmaktadır. 

Deyli ekspres diyer ki : 

Mevsuk kaynaklardan aldığımız 
malumata ıöre Hatay meselesine 
aid anlaşma tamamlanmıştır. 

Hatay bir hafta sonra Türkiyeye 
ilhak edilecektir. 

Deyli Hrald da şöyle yazıyor: 

Türkiye - lnıiltere misakını 
bir Türk • Fransız misakı takibede 

MUHTEREM ADANA HALKINA 
Mayı•ın 17 inci Çarf•mba gUnU intihabı yapılacak Belediye mecll•I için C. H. Partlalnce 

namzetllklerl kabul edllmlf olan zevatın l•lmlerlnl havi ll•htyt ııın ediyorum. 
Muhterem Adana hemferllerlmln reylerini namzetlerimize vermek •uretlle tarihi bUyUk 

Parllmlze va onun lnklllp va lnklf•f hareketlerine b•lhlık glSeterac•llnden emin olarak ken
dilerine muvaffaklyet ve refah dilerim. 

Asli aza namzetleri 
1 - Coşkun Güven· Matbaacı 
2 - Ziya Akverdi. Makine mühendisi 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çifçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çifçi 
5 - Recai 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 Çekmegil. Diş Doktoru 
12 - Fazlı Meto. Çıfçi 
13 - Hazım Savcı. Çifçi 
14 - Bahri Erkam. Doktor 
15 - Macit Güçlü. Avukat 
16 - Tevfik Kadri Ramazan oğlu. Çiftçi 
17 - Ali Naim Ôzgener. Doktor 
18 - Rifal Yaveroğlu. Avukat 
19 - Mustafa Ôzgür. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Ôperatör 
22 - Mahmut Barlas. Matbaacı 
23 - Nihat Oral. Çiftçi 
24 - Mustafa Rifat Gülek. Eczacı ve kimyager 
25 - Mahmut Kıbuoğtu. Çiftçi 
26 - Müvveddet Altıkulaç. 
27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi 
28 - Hulüsi Akdağ. Çiftçi 
29 - Ş~kip Beriker .. A. E .. G. Şirketinde Sekreter 
30 - Zıya Kurltepeh. Manıfatura Tüı:carı 
31 - Kerim Ulusçutürk. Çiftçi 

32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar 

33 - Rasih Ôzgen, Oiş Doktorı; 

Seyhan 

Yedek aza namzetleri 
Gani Girici. ·Tücar. ---
Nezahat Dural. 
Refike Recep Tümerkan. 
Hüsnü Yıırtcıı. C. H. P. Ka. L. Amiri 
Ziya Abdi Rona, Eczacı, 
H~mdi Onar. Doktor 
HalilNaci Dural. Avukat 
Arif Cemal Akın. Fort acentası Müdürü 
Tahir Pamukçu. Çifçi 
Ragıp Sepici. Çifçi 
Ekrem Baltacı. Doktor 
Ali Saraçoğfo. Tüccar 
Abdullah Turkucü. Avukat 
Ekrem Müfıüoğlu. Çiftçi 
Ahmet Rıza lşçen. Eczacı 
Cabbar Çankaya. Kasap 
Tevfik genç: Mütaahhit 
Nabi Menemc!:::;oğlu. Çiftçi 
Süleyman Fikri Ôzerdil. Tüccar 
Ali bindebir. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
Kamil Tugay. Çıftçi 
Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
Hadi Kiper. Dr. Ôperatör 
Muzaffer Budak. Mimar 

K3mil Gülmen. Tuhafiyeci 
Rıza Ôzaşahin. Çiftçi 
Mahmut Ôzergin. Tüccar 
Cevdet Çamurdan. Tüccar 
Ali Karabucak. Fabrikatör 

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

Valisi ve C. H. P. Seyhan /lyönkurul Başkanı 

it. ÇEYI K 

cek ve Hatay mınlakası ·Türkiyeye 
verilecektir , Milletler cemiyetinin 

içtima tarihi olan 22 Mayıstan evvtl 
yapılmış olacak ve cemiyet bu yeni 

~al "eklini tasdik edccrktir . ._ _____________________________ _: __________ _ 

scseseler taldir. Tatil üç gündür. me · _, _________ _ 

saiye pazartesi başlanacaktır. , 1 R A D y 0-ı 
S k "W b" 1 ~ e sen ogretmen ırer · 

takdirname aldı 

Ulus okullarında, parasız çalışa 
rak başarı gösterdiklerinden dola· 

yı maarif vekaleti yasav komisyonu 
seksen öğretmene birer takdirna. 

me verilmesini kararlaştırmıştır. Bu 
öğretmenler muhtelif vilayet kadro

larindadır. 

Bay Rıza Bask an 

Ulus gazetesi matbaa müdürü 
Bay Ali Rıya Baskın dünkü ekspres
le şehrimize gelmiştir. 

Genç ve sanatkar hemşerimiz 

matbaamizı da ziyaret etmiştir. 

Vağon resturanlar 

Devlet demiıyolları umum mü 
dürlüğü lstanbul Adana Halep ve 
lstanbul · Ankara hatlarında olduAu' 
gibi lzmir . Ankara ve lzmir · Ban 1 
dırma trenlerinde de vağon resturan 
bulundurmağa başlamışdır. haber 
alındığına göre, umum müdürlük 
bütün posta trenlerin~e vıığon res. 
turan bulunmasını temin edecektir. 

•JGUNKU PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYON 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYOSU 

ANKARA RADYOSU 

CUMA - 19/5/939 

12.30 Program . 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, aj~ns 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15-14 Müzik (Karışık Progranı 

Pi.) 

18.30 Program. 
18.35 Müzik ( Opera Mijzi~i -

Pi.) 
19.00 Konuşma 

19.15 Türk müziği ( F .. sıl heye· 
ti) 

20.00 Memleket saat ayarı, ajans 
ve meteoroloji haberleri. 

20.15 Mayıs Mili, Bayramına ait 
hususi program Musahabe, Şiir ve 
müzik. 

21.15 Esham, tahvilat, Kambiyo 
- Nukut ve Ziraat borsası (fiyat) 

21.25 Müzik (Neşeli müzik) pi. 
21.30 Müzik (Riyaseti Cümhur 

Filarmonik Orkestrası - Şef : H. f, 
Anlar) Neşeli müzik : 1 - K. M. 1/. 
Weber - Oberon uvertürü 2 - D· 
F. E. Auber - La r.tuette de porti• 
ci, uvertür 3 - Franz Schubert ,.... 

ilk tedrisat müfettişlerinin Rosamunde, 1. ci ve 2. ci balet fllii· 

seyahat ve ikamet 1 ziği. 4 - ~ime Maillart _-: Le, pra: 
gons de Vıllards, uverturu 5 - A. 

yÖvmİyele"i T!ıoma~ , :.ii~ııon operası uvertiir~ 
6 - ]. Strauss - wein weib un 
Gesang. 

22 30 Müzik ( Opera ayarları ,... 
Pi.) 

l!l.00 Son ajan lıaherleri ve y•· 
rınki program. 

23.45 - 24 Muzik (Cazbend ..
Pi.) 

• 

Maaşları 3500 kuruş ve daha 
1 fazla veya 3500 kuruştan az olan 
1 ilk mektep müfettislerine mıntaka

ları merkezleri dışında vazife ile se· 
yahatlerindc verilecek seyahat ve 
ikamet yevmiyelerinde bazi mahal· 
lerce tereddüt edildiği anlaşılmıştır 
Maliye vekaleti bu hususta teşkila · 
tına bu vaziyeti tavzih eden bir ta 
mim göndermiştir. tamime göre 
maaşları 3500 kuruş ve daha fazla 
olanlara 939 numaralı kanuna göre 
seyahat ve ikamet ycvmiyeıi veri· 
lecek, maaşlari 3500 küruıtan az 
olan ilk tedrisat müfettişlerine ise 
150 kuruş ıeyhat, 225 kuruş ika· 

nıct yevmiyesi ~erilecektir, 

Parasız ikamet tezkereler• 

• Ecnebi tebaalı talebelerin par-;. 
ikamet tezkeresi almaları için be1 
name vermelerinin mektep id•re; 
leri tarafından ikaz edilerek teıııi"1 

husuJu Maarif Vekaletinden bir ı•· 
Wimle teıkilata bildirilmiıtir. 
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almanyan~." ta~y.~r~lerin- A A sı·nemada 
den Üstun gorunuyor ı srı 

VJ1şingtoo: ıs•·•· - Parlam••· 1 Bu Akaşam 

Balkan Ekono~ik 
Konseyi açıldı 

Konsey Bükreşle toplandı 

" A"tant Bulgarlstenı lknA 
•tmek Umldlnl kaybetmemlftlr,, 

Türk Delegesinin 
söylediği nutuk 
Bükreş : 18 ( Radyo ) - Tür· 

kiye, Yugoslavya, Romanya Yuna· 
nistandan müteşekkil Balkan An· 
tant. Ekonomik Konseyi dün Bük· 
reşte açılmışlar. Konseyin içtimama 
riyaset eden Romen Hariciye Na 
zırı Bay Gafenko bu münasebetle 
bir açıhş nutku söylemiştir . 

Hariciye Naııra Gafenko açılış 
celsesinde söyledi~i bir nutukta ez· 
cümle demiştir ki ~ 

Uzak şarktaki 
beynelmil mıntıka 

Japonlar Amerikaya 
bazı teklifler yaptı 

Sigortalarda 
tenzilat yapıldı 

Mesken ve eşya siğorta 
bedellerinde yüzde 20 

tenzilat ya p•lmıştır 
Vaşington: 18 a.a. Amerikıan kı· 

talarının Kulangsuda karaya ihracı Ankara: 18 (Telefonla) - 931 
hakkında gazeteciler tarafından SO· se.ıesindenberi takip edilmekde olan ı 
rulao bir suale ccvabenHull, bu hu yanğın sikortaları tarifesinde mühim ' 
susta henüz bir rapor ~lmadığmı, tenzilat yapılmıştır. bu tenzilat va· 1 

tonun tali bütçe encümeni azasından 
bazılarının söylcditine göre Lind 
bergh, askeri Alman tayyarelerinin 
adedini sarahaten bilmemekle be
raber Almanya'mn senede takriben 
20.000 tayyare inşa edebilecek bir 

vaziyette- bulun dutunu beyan etmiş tir. 
Lindbergh, Almanya'nın taar· 1 

ruz ve hafıf bombardıman tayya· 1 

relerinin Amerikan tayyarelerinden 
dah11 iyi oldutunu, fakat bu tayya· 
rtlerin faaliyet sahalarının büyük 
olmadığını bu hususta Amerikamn 
"Uçan kıtalar,. ile mukayese edile· 
miyectklerini ilive etmiştir. 

İngiliz mebusları Çang
Kay-Şeki tebrik etti 

fakat umumi talimata tevfıkan Amoy sati o!arak yüzde onbe-şe tekabül et 
daki Amerika mümessillerinin, Fran · mekkdir. bina ve t'Ş)'a siğortaların· 1 

sız ve lngiliz mümessilleriyle birlikte daki tenzi al nisLeti >üzde 20 ye balit 
bevnelmilel imtiyaz mıntaka.sı~da olmaktadır. Şanghay: 18 (Radyo) - Alınan 
ni;amı ve ecnebilerin himayesını te Mıl ıi servet v~ ıktisadi f daliyet malumata köre, Çang • Kay · 
min için beynelmilel kı~al~rın . yar · terinin emniyet altında bulunması Şek lngiliz parlemanto azasından 
dımını istemiş olmalar1 ıhtımalı mev için mallarını sigorta ettiren halkı· 

1 
34 mebusun imzasanı taşıyan bir 

cut olduğunu söylemiştir. Hull, h~ mız bu tenzilattan mühim surette · telgraf almıştır. Çin kumandanı son 
riciye nezaretinin bu husu~ta_ talı· müstefıt olmaktaJır. bu kararın milli zaferlerinden dolayı tebrik edilmek. 
mat vermediğini tasrih etm·ştı~. . ' ekonomimiz üzerinde de müsbet te· tedir. • 

Haıicıye nezareti, Şanghay dakı sirleri şübhesizdir. Almanya - Belçika 
beynelmilel mıntaka hakkında T~k- Sigorta üçretlerindeki tenzilata müzakereleri 

Aşk, Müzik , Znk , Neşe kaynata büyük şaheser 

( Co!~~~~ GA~Tarı ) 
AYRICA : Büyük sergüzeşt filmi 

( Haydut Tuzağı ) 
Oynayan : Buck Jones 

Telefon Asri 250 
10632 

----~------

TAN SiNEMASINDA 
Bu Akşam 

iki .iüzel ve Heyecanlı Film Birden . 
M ki ve Dikkatle Seyredilecek bir mevzua Sıbıp 

1
= (TREN FACiASI) 

" - Dört Balkan devletinin birli 
ğine gittikçe daha sarih bir. mahi~et 

1 
vermek hususunda izhar edılen azım 

1 
ve arzu malümdur. Son hadiseler bu 
az:m ve kararı daha ziyade takviye 
etmiş bulunmaktadır. 

yo hüku neti tarafından yapılan t.k- dair olan bu yeni tarife 1 Haziran· 
lifleri tetkik etmekte ve yakanda dan itibaren meriyete girecektir. 

·ı k cevabı hazarlamaktadır. Brükstl : 18 (a.a.) - yeni bir . Baş Rolde : 
LILE TALBOT verı ece . 

Hull, Japon tekliflerinın n~den Alman - İtalyan 
askeri ittifakı 

ticaret muahedesi akdi için ptk ya- • 
kında hpanya ile Btlçika arasında 
müzak~relere başlanılacağı bildiril
mektedir. 

Vazifemiz, bu siyas~ antanta or· 1 
ganik birliğini vermektır.. . A .. 

Sulh ve emniyet ve ııtıklal muş 
terek ideali istihsal kuvvetlerinin, 
mübadele 

1

vasıtalarınm münakalat 
sistemlerinin birbirine ahenktar bir 
surette tınzimi için gayretler iste 

nıektedir. . 
Vaktile. herkes, kendi milli eko· 
... komcularım.... ekonomisile 1 

ibaret bulunduğunu söylemrk ıste· 
. f kat Amerikan cevabının A. 

mış, a h , d 
a olduğu kadar Şang ay a a 

moy . d"I 
tatbik edilecek şekilde tanzım e ı . 

dıgini bildirmiştir. . A' 
Hariciye nezareti dığer ala <a • 

dar devletlerle temas halindedir. 

1 _ İngiliz ve Amerikan kon· 

1 

Anlaşma yırmi iki Mayıs- Belediyeye bir 
1 da imza edilecek I daktilo alınacaktır 
\ Berlin: 18 (Radyo) - Alman-

1 
Adana Belediye Riyase-

ltalyan as"-.cri ittifakı 22 mayısta 
1 tinden : 

Ber1inde imza edılc ccktir, 
soloslan ve deniz mümessilleri bey· 
nelmileJ imtiyaz mıotakasının muha I 
f azası için c.Jün küçük bir müfreze· 1 • 

k A merikan donanması er· . nin karaya çıkaralmasına arar ver · . 

k kT'bnı Bütün Dehşet ve Enteresanhtile gösteren 

2 • Casuslu teş ı a OZEL BiR FiLM 
• ÇOK G 

( Gizli T e kilat 
BAŞ ROLDE: 

Hughs ) 
8.30 de Başlar 

10637 

( Loyod 
Sinema Saat DiKKAT: 

nomısını ,, . 1 
itmam r.tmeyi ihnal ederek ekonomı· 
aini merkezi Avrupaya doğru inkişaf 
ettirmek çarelerini tetkik ederdi. 1 

Bugünkü imtihanlar "Balka~lar" k~
limesine yeni bir siyasi m1na vermış 

ve bu ke1imeyr. sulhun idamesi için ! 
mütesanid ve devamla bir gayret 
mefhumunu ilave eylemiştir. 

mişlerdir. 1 kanı harbiye ı eisi çekildi 
2 _ Amerikanın "MarlilencaJ,, : 

kruvazörile Bulıner muhribi ve in· 
gilterenin Birmingham zırhhsı ile 
üç muhribi Amoyda bulunmakt~dır. 

Belediyemizde münhal bulunan 
bir daktiloluk için müsabaka imti
hanı açılmışbr. imtihan mayısan 22 

inci pazartesi günü saat onda bele· ---=----------------::---------~ diye salonunda yapılacakbr. 1 • 1 
Taliplerin orta mektep mnunu Y CDİ çıkan kanun Ve nizam 81 

Ekonomik konseyin vazifesi de 
bu aotanta ekonomik manasım ver 1 

mekted:r. 1 

Gafenko, bundan sonra, Yunamn 
Balkan devletleri ar11smda münakale 
yolu haysiyetile haiz olduğu ehemmi 

3 _ imtiyaz mmtakasındakı Ja · 
pon kuvvetleri 42 kişiden ibarettir. 1 

11 mayısta karaya çıkarılan 150 
kişiden ancak bu mikdar kalınıstır. 

Amerikadaki Alman el
çileri Nevyorkta bir 

konferans aktediyor 

yeti ttbarüz ettirmiş ve sözlerine M(ksiko: 18 a.a. Almanyanm 
şöyle devam eylemiştir: Meksikadakı orta elçisi Nevyork'a 

"-Müşterek ve :mütesanid. m~n hareket etmiştir. Merkezi Amerika 
faatların bu organizasyondan ~ıçbı~ t daki bütün Alman elçileri Nevyork 
Balkan milletini hariç tutmak ıstemı · da bir konferans aktederek Alman· 
Yoruz Aramizda, arzu ettiğimiz gibi yanın bu memleketlerle olan ek~· 
Bulg~r milletinin bir mümt-ssil~n~n 1 nomik münasebetleri ve Alman nu· 
hulunmayışından dolayı müteessmz. · fusunun artmlması hususlarıDI tet. 
Maam!lfih, mukadderata komşularının kik edeceklerdir. Almanyanm Mek · 
mukadderatına bağlı bulunan Bulga sikadan petı ol alması işi hususi 
ristanı, Antant mesaisine iştirak et· ı bir tetkika tabi tutulacaktır. 
rnckle ne şcrefmden, ne istiklilincfen 

1 
nede menfaatlerinden hiçbir şey kay w;;s ez::: " 

bctmiyeceğine ikna eylemekten Ümİ· 
1 

ntımızın salabeti hakkında ~azı şup 
dirnizi kesmiş deiiliz. ı heler doğurmuş ol~uğ~nu bılmes~y-

Akid devletlerden her birinin 1 dim, buna hiç telnııh bıle etmezdım. 
d.itcr Avrupa devletler ile inkişaf et. ı Fakat. yaklaşmamızı muci~ ola~ bü. 
tırmeye gayret ettiği münasebetlerı 

1 
tün sebebler, zayıflamak şo~le. dur 

tetvişetmek istemiyen Balkan Antan 
1 

sun, bu sene vukua gelen badıseler 
b, n" ekonomik bakımdan, ne de po de bu yaklaşmada hakh olduğumuz
litilc bakımdan kimsenin aleyhine mü un parlak ispatlarını bulmuştur ,, 
teveccib dejildir. 1 Saka, bundan sonra ~ko~o.mik 

Biz eminiz ki, devletler arasında konseyin vazifenin ehemmıyetmı de 
.. 1 f k ' .. 1 · ı ~eud bulan bağlar, ne kimseyi ha· 1 kaydetmiş ve Ga en onun soz erı e 

rı~dc bırakmakta nede herkesi bir· hem fikir bulunduğunu bildirdikten 1 
bırine karşı koymaktadır. Balkan An sonra mütehassısların mesaisinin her 
t.otuun kuvveti yalnaz sükun ve sul j sahada dört devletin m"!nfaa~crine 
hUQ umumi menfaatine olarak mem. uygun olarak aradaki mübadeleleri 
~~tiınizin davası hedefini gütmekte· 1 fazlal~ıtaracağı ~~ni~e~ini izhar ey 

" lemişhr. Saka, sozleıım, Romanyaya 
"•••n 8ak•nın nutku gösterdiği misAfirseverlikten dolayı 

L Gafcnko'nun bu nutkuna Türk 1 teşekkür ederek bitirmiştir. 
'"Yeti Sakanın nutkunu müteak.ib, Elen İli namma cevab veren heyet re· 

1 ht li~ıın Saka Balkan Antantının heyeti namına Zolostas ve Yu~os av 
Yatı ehemmiyetini tebarüy ettirmiş ya heyc:ti namına da Prod~novıç Ro· 

~ ~u.. 1 d k manya Hariciye Nazmna cevab. ve 
11 m e emiıtir i: 

l 
- Eter bu MDe içinde wkua kouey, nutuklardan sonra komııyon 

fo en b d A lır bılı'ade f aaliyetioe bqlam~br. •zı siyasi hi iseleriq nta 

Londra: 18 a.a. Donanma erki 
nı harbiye reisi Amiral Sir Roger 
Backhuse sıhhi sebeblerden dolayı 
istifa etmiştir. Mumaileybin yerine 
Akdeniz filosunun başkumandam 
Sir Dudley· Pound tayin edilmiştir. 
Viı amiral Sir Anerev B Cunning 
ham, Akdeniz fıfosu başkumandan· 
lığına tayin edilmiştir. 

Bu 

olması ve asktrlitini bitirmiş ve ayna 
zamanda daktilo ku<su görmüş ya· 
hut resmi veya hususi müesseselerde 
daktiloluk yapmış olması şarttır. Bu 
şeraitih1iz olanlann vesikalaıile bir 1 

likte imtihan gününe kadar belediye 
riyasetine müracaatlan ilin olunur. 

4- S 10625 

akşam 

Alsaray sinemasında 
Senenin en son ve en güzel ıaheseri olan dünyamn en kudretli 

rt jisö:ü S .:sil B Dömillenin ölmez eseri 

( KARA KORSAN ) 
Tür:Cçe sözlü büyük şaheserin b2ş rollerind~ bütün dünyanın 

ve takdir ettiği bir çift 

iLAVE 

Frederik 
OLARAK 

En 

Maı eh - Frarssika Gaal 

dünya haberleri . 
yenı 

tamdıtı 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini bütün miifterilerimize 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 212 10617 

... ..., ··-
Belediye intihap EncÜn"'ı~ni Riya 

setinden : iııt. 

Muayyen zaman içerisinde nıüntchiplerin yarısından fazlasmı~ re!leri 
ni kullanmadıktan görüldüğünd~~ evvelce 17-Mayıs çarşamba gü~ ~:· 
at on sekizde nihayet bulacağı ılan edilen Belediye intihabnun befedıy .. . 

· · dd · ·' · d·d · ka kanonunun 41 ıncı mı esı mucı Jınce bir haf ta müddetle tem ı IDe 
rar verilmiştir. 

Bu müd~et ~7-~ayı~ Cumartesi günü saat on sekizde ni.bayet bula~ 
caktır i<e.smı tabi gunlen otan 19,20 ve 2 l gu·nleri intıhap yapıl · mayıs 
mayacalcbr. Evvelce ilin edil~iş oldııtu gibi rey atma saatları 11barun 
dokuzundan akpm1n on ıekızme kadırd1r. 

10633 

Hava taarruzlarına karşı p~sif korunma 
Nizamname~ı 

2 
Kararname No: 10680 

• Dünden artan · 
tll lk propıgıncla lcitıtlarma ve casus indirme 

H) Tayyarelerden • .-= ılmık 
teşebbüslerine karşı tedbır'l~r ve ~zgunluk fikrini propaganda edenle· 

1) Çapulculuk hareket enne 

re karşı tedbirler almak, k yaralılar hakkında diter teşkillere yardım 
j) Gerek basar ve ıere L patlamamış bombalan mubaf aza etmek 

1 haber verme.., 
etnıek ve on ara 

ve onlan kaldmrmak, blmata yüz tutmuş binalar civanndan 
K) Gazlenmif yerlerden ve yı. men ve seyrÜ!teferi bu bakımdan tan· 

vea1ir tehlikeli yerlerden geçmeyı 
zim eylemek, . k yf t'ni nizamname bükümleri dairesiadı 

L) IŞlklann ıöodiiriil~esı e ıye ı 

takib ve kontrol elmekt~ · k. 'felerin harp zamıQlndı da intizamla ce· 
Madde 72 - Yakın ~ ı vazı d olmak üzere ayr11an1ar, Dahiliye 

• . . polase yır ımcı . b •- ku 
reyan edebilm~ ıçın " pasif korunmaya aıd ışıta ır 

k oarama gore "k 
Vekaletince yapılaca pr 0 

• e meınek üzere kursa ve talim ve tatbi at-
larla beraber senede 30 ıaati r ç 

lara tibi tutulurlar, .. b " müesseselerde ve fabrikalarda havı 
73 Resmı ve ususı . . . k d'I 

Madde - . · tizamın muhafazasmı temın ıçın en ı r 
k emnıyet ve m . k"IA k 1 taarruzlannı arıı . bet: .. de mevcud emnıyet teş ı ah uvvet •· 
'bt' çları 1111 ... ri taraf mdın ı ıya 

dirilir. K 1 Si M: iV 
•f korunma teşkillerinden itfaiye ve 

Hava pası yardımcı itfaiye 
d hava taarruzlarından ileri relecek yangmnları 

Madde 74 - Sefe:a.:.armek maksadile hazarda mevcud itfaiye teı· 
karıı tedbir almak v; ,. itfaiye teıkilleri vücude getirilir. 
lcillerinden ~;'~ ~=i itfaiye teşkılleri, hazarda mevcud itfaiyeyi sefer. 

Madde d. k ve onı yardım etmek için hazardan vücuda getiri 
de kuvvetlen 

1~=~ tetkilleri ile reımi ve hususi bina ve miiesseseler 
lecek yardıma ı -ı- 'tf . k'll . d "b t . de - de ptiriltıeek busuai ı ııye tq ı eran en ı are tır. 
v~e 76 - Puif korunma mecburiyetine dahil .>lsuo veya o~•D 

ıehir ve kasabalarda ,..,.&ma ve •a~i i~fıiye ve resmi ve busu.u mü 
ell'eae ve binal.rda buul itfaiye tetkillen yıpıhr. 

' nu Var) 



Adana Borsası Muameleleri 
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En çok Sablan Mikdar 
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Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
18 I 5 I 1938 iş Baukasmdan alınmıştır. 

Pent: Santim 

Hazır 1-s :_44 Urt:ı I== Rayişmark Vadeli 1. 4 06 Frank (Fransız ) 3 35 - 4 81 Vadeli il. Sterlin (İngiliz )_ -5- 93 - 4 126 66 Hind hazır 41: Dolar ( Amerika ) 
Nev~ork 8 68 F.rarik ( isvicre ) ' 00 ()O 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye kanarasmda bir sene zarfında kasaplar tarafından ke· 

silen koyun, keçi H kuzuların seıkatat tesmiye edilen citu, ayak, kelle 
ve işkembelerin kasaplar nam ve hesabına ve şartnamesine göre açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı üçyüz liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 22. irıci . Pazartni gürü saat o~ Lt ştc Bel, diye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şartn;mesi Belediye yazı işleri l<alcnıindcdir. lstt-ycnltr orada 

görebilirlc-r. . . . . 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte tcmınatlarıle bırlıkte Be.; 

lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 10577 
4-9-14- 19 

Şık ve zarif 
~------------------

Gömlek , pijama ve iç çamaşırları 

lstanLuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, piiama ve iç çamaşırlarınızı 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

1 
Belediye karşısı Yeni mağaza I 

~--~10~5~33~---------------------------1_1 __ __ 

Seyhan Orman çevirge Müdürlüğünden: 
Adet Cinsi beherinde takdir 

olunan muhammen 
Kıymeti 

Tutar bedeli Mülahazat 

Lira Kr. Lirı Kr. 

500 Mazot 1 
Teneke Şet veya istandaı t 

markalı 

2 3. F. gres varil 12 
yağı 

12 ekstra mobiloite 8 
Teneke B. B. markalı 

ince yağ 

40 700 

50 25 Tarauı, Mersin 
veya Adına teslimi 

75 105 

Yukarıda adet ve cinsi yazıla mazot ve makine yağları 10- S-939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Ektiltme 
günü 25 - 5- 939 perşembe günü •aat 10 da Seyhan Ormın çevir~e 
müdüriyeti binasındaki satınalma komisyonunda yapalacatından tıhp· 
lerin % 7 ,5 itibarile 63 lira teminatı muvakkate mak~uzlarmın yevmi 
mezkurda ihaleden bir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu 
~in olunur. 17- 19-21- 23 10610 ~ 

"KODAK" 
"BRAUNİ" JUNIOR 620 
Hatta yeni başlayanlar 

bile çok net ve parlak 

resımler çekebilirler. ., 

.. 

.. 
-; 

8 25 
lira 

"K O O AK VERİ KROM 1
' filmi ile 

Seyhan vilayetinden: 
Köy bürosunda münhal olan at· 

lık ( 40 ) kırk lira ücretli katiplik. 
için, 939 ıenesi mıyısm 22 inci pi• 

zaıtesi günü saat ( ıs ) de müll 
baka imtihant yapılacaktır. 

Orta mektep mezunu veya bu 
derecede tahsil görmüş olan istek&· 
lerin, istida ile müracaat etmeleri~ 
muayyen vakıtta da vilayet umuıni 
meclis salonunda hazır bulanmalafl 
ilan olunur. 10636 

• seyhan Vilayeti 
encümeninden: 

1 - Adcrnada inşa edilruk ı• 
fia anbarı ve hangaıı inşaatında11 

(5817) liralık İş açık ek!i1t~mtte 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27 5.939 yı'rnı 

nıüsadıf Cumartesi günü saat 1 1 de 
Vılayet daimi encümeninde yapıla· 

caktır. 

3 - istenilen bu işe ait krşif 
evrakını görmek ü1ere Nafia daire· 
sine müracaat edebilirler, 

6 X 9 ım. 

hiç bir poz zayi olmaz 4 - isteklilerin ( 436) lira (28) l 
a 

Bütün KODA I< satıcılarından arayınız 

v e ya şu adrese müracaat ediniz 

KODAK Şirketi - Beyoğlu, İstanbul 

L _.......,uM&U• •·•• 

8 pozdan 

daima 

8 resim 

-= 

kuruş muvakkat teminat yatırması 
ve bu işi yapmağa ehliyeti oldu&u· 
na dair ehliyet vesikası almak için 
de 2 nci maddecle yazılı tarihten 
sekiz gün evvel vilayete müracaıt 
etmeleri lazımdır. ı0614 

ı3-17 -20-24 

Antalya C. Müddei Umu
miliğinden : 

Antalya Ceza evinin bir senelik 
ihlijacı olan ( 85600 ) kilo ikinci 

Zayi makbuzlar nevi ekmek kapalı zarf usuliyle ek·) 

Y • bir tesisatla Maliyeden aldığrm 30 6 936 ta siltmeye konmuştur. ihalesi 30-.S-
epyenı rih ve 678641 - 2241 numaralı ve 39 Salı günü saat on dörtte icra 1 

1 
' 

VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 30 . 6 . 936 tarih ve 678645 . 2245 edileceğinr.len talip olanların vaktı 

Ç • f t h sayılı kazanç vergisi makbuzlarını muayyeninden evvel pey akçalariyle 
·ı e a n kaybettim. Hükmü olmadığını ilin birlikte Cümhuriyet Müddei Umu. 

edtrim. 10636 miliğine müracaatları ilin olunur. 
lsmail Emelcikli 10622 14-17 - 20- 24 

Kaplıcası faaliyete geçti ! ............... =~~~--~~~~ 
Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 1 

Çiftehan kaplıcalarına gitmek için 
trenlerde yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek ze~gin bir tabiat hazinesidir 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane taşı , 
Karaciğer ve mide ağrılarından kurtulmak için 

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Lira 

1 
1 

Kr. 

50 
00 
75 
50 
25 
15 

Tarifeye bakınız 

Bir gecelik tarrl konforuyla otel 
Taş odalar ( 4 kişilik ) 
Birinci baraka ( 4 kişi lik ) 
ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
Hususi banyo 
Umumi banyo 

' 

yatak ücret i 

Büyük istifadeler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan 
haliyle 

Kaphcasını bugünkü 
bir kere görünüz 

10631 3 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Yeni otel ve lokantası icrara veriliyor 

1 - Belediye emlakinden Yeni otel ve lokantası 1 Haziran 939 
tarihinden 31 m;tyıs 942 tarihine kadar üç sene müddetle ve açık ar. 
tırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 18 Mayıs 939 Perşembe günü saat ıs de Belediye da· 
imi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Muhammen senelik bedel icar 2500 iki bin beş yüz lira olup 
üç sene için muvakkat teminat 562 lira 50 kuruştur. 

4 - isteklilerin ihale güuünden evvel muvakkat teminatlarını yatırmak 
ve şartnameyi görmtk üzere Belediye hesap işleri müdürlüiüne müra· 
caatları ilan olunur. ı0578 4-9 14· 19 

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, . 
Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu di~iş- nakış, örgü, çaçek 

ve daha bir çok yeni işleri öğrc-nmek ister misiniz? 
Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 

tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahalleıinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makioamz olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menf aatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda · 
kirlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi · 

__________ ------------------1 • timiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. . 
' Naumann Makinalan Satış Türk Limited Şirketı 

Adana Acentalıtı Saathane karşısı No. ( 1 ) o,. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mü~eha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast •. arını kabule 
,, baılamııtar. 

' ' 

Ömer Başeğmez 
42 TELEFON : 168 _, 

Umumi neıriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türkıözü matbaua 
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