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.._, On dokuz Mayısta---< 

if Ad ana intibaları 
e· 

) I SOLDAN SACA 
l •nçllk TUrk anılı atrahnda, 

sı ,.,1•d'd• Oençlljtl ıeftlf, Kı%1arı
u- ı:ı Jlmnaatık harakatıerlnde 
·n 

19 Mayıs çok büyük te· 
zahürat içinde kutlandı 

Çemberlayn'in beyanatı 

İngiliz Başvekili Türkiye 
hakkında diyor ki: 

n 

at 

u-

TUrk Gençliği, 
sarsılmaz iman 

eehverine ve büyüklerine olan 
ve kudretini bir kere daha gösterdi 

ANKARA'DA 

BiR HARBE sORüKLENDIG!MiZ TAKDiRDE ALMANYA'NIN 

CİVARINDA BiZE BÜTÜN KUVVETLERiYLE YARDIM EDECEK 

erkek ve bir milletin Büyük 
BULUNDUCUNU DÜŞÜNMEK MEMNUNiYET VERiCi BiR HADiSEDiR 

ADANA' DA 
ik Londra : 20 a. a. _ Çemberlayn riyoruz . Bir harbe sürüklendiğimiz 

bugün Avam Kamarasında beyanatta takdirde Almanyanın civarında bize 
CI 
. , 

k 

bütün kuvvetlr.riyle yardım edecek 
bulunarak Türkiyeden bahsetmiş v~ Büyük ve Erkek bir milletin bulun· 
Türk milleti ile onu idare edenlerı SPOR GENÇLIGI BÜYÜK 

MUV AFF AKiYETLER GÖSTERDi 
MiLLİ ŞEFiMiZ GENÇLIGIN 

HAREKETLERiNi T AKlP BUYURDU duğunu düşünmek memnuniyet ve· 

1 methüsena rvledikten sonra demiş- rici bir hadisedir. 
tir ki : Çemberlayn lngiliz - Türk anlaş· 

A dınalılar Ebrdi Şef Al~türk'ün 
!O yıl önce Samsuna ilk ayak bas· 
lıkı gün olan 19 Mayıs Spor ve Genç
lk bayramını büyük teT&hürat içinde 
tanlı gösterilerle kutladılar, 

rine başlamışlardır. Halkımız, kızları· 
mızın mur.tazam hareket.lerini hararet· 
le sık sık alkışlamışlardır, Bu hare 

ketlerde büyük bir muvaffakiyet gös· 
teren kızlarımızdan ~onra hareketlere 
başlıyan erkek lalerclerimiz de mu
vaffak olmuşlar ve alkışlanmışlar· 

dır. 

" - lngiliz . Türk müzakereleri masının şümulünden bahsederek bu 

i ';;-;.·-·:·•·•·•••·•· .. ··•·•·•·•·•·•· .. ·•·•·•·•·•·•·•·•·•·•·- ~ öyle bir menfaat ve görüş beraber· anlaşmanın Akdenizde olduğu gibi . . ...... , 
1 
ı A • liğ'i göstermi~tir ki, iki hükümet an Balkanlarda da tatbik edileceğini ve 

!
j no•• nu•• tatu•• rk'u•• n mu- .ı. !aşmış olduklarını 12 Mayısta ilan bu mürldetli bir muahede ile bu an· 

etmişlerdir. Bu anlaşmanın karşılıklı laşma ahkamının teyit olunacağını 
ı' • mahiyetine büyük bir ehemmiyet ve- söylemiştir. 

19 ~ Mayıs sabahı baştan başa 
bayraklarla donanmış olan şehrin 
• 0 kakJan daha sabahın erken ·sa atla· 
rından itibaren halkla dolmuş bir hal· 

,i kaddes huzuru önünde i.--___,_---
i · · · .. l: Sovgef - lngiliz Jimnast k hareketleri temamlan-

de "d· ı ı. 

Havan n pek sıcak olmasından 
dolayı merasim proğram mucibince 
61!-ie sonuna bırakılmıştı. 

ı ; müzakeratı 
t 

S•at 15,JO da M•arif Müdürü 

1 
~rem Gurselin riyasetindeki bir ta-
be ve sporcu ğrııbu halkev.nde ha 

>ırianan b'.iyük çelengi alarak ondc 

• 
1 .. 

• 
: Müzakerelerin ağır devamına rağmen 

Londra mahfilleri bedbin değil! • 
bancıo olduğu halde ve kcn<:lileri ı 
ne iltıhak eden binlerce kişinin h 1lk 

1 1 

• 
1 

llıanıı-aları ılc Atatürk l'Mkına git 
1 ı 

ınışl erdır. Gençlcf ellerindekı büyük t 
Çel · cngı AtaWrk anılın• koyduktan ve r 1 
'••im · ·ı · l d 

J !! ı ı ıdraını yaptıklan so.ır.ı s · • t 
Yoma hareket etmişlerdir. Adana s 1 
:ıor,u arı , rasına yeşil beyaz forma- ,. t 
1

• Yeni bor teşekkülün d~ karışı ıği • İ 1 
ır.0rülüyordu. Bu Milli Mensucat f•b· İ İ 
' 1 kası spor takımı idi. 1 İ 

Saat 16,30 da şehrimizdeki bütün Maarif mülıürü lıiı1beoiııde 1 j 
Orta tedrisat okulları talebeleri ve s- ! i' 
P
1
or teşekkülleri yerlerini almış bu- dıktan sonra muhtelif spor gösterile- 1 A k g İ un • n ara : 1 a.a. - Relslcilmhur lamet lnönU ve 8 • 

lı uyordu. Stadın dört başı bin'erce ri yapılmıştır. 
1
! lnönU 19 Mayıs Stadyomundaltl merasimi mUteaklb BUyUkayMall~ ! 

alkJa dolmuş bir halde idi. Bayram gunü, seçilen bir heyet • lel Mecllsl Reisi Abdulhallk Renda ııe Atatllrk'Un Et ! 
. Bir kaç dakika sonra başla Vali· emekli sporculara saygı ziyaretleri 1 u ı d ki k nografya 1 

'l'llı'.ı Ali Rıza Çevik olduğu halde, İ m zea n e muva ket medfenlne gıtmı,ıer; sevgili ve Ebedi j 1 
u yapmışlardır. -

1 
Şefin mezarına lazlmle buketler koymu,ıardır. 1• 

Şc nı komutana vekaleten Albay Bü)'ük tezahürlere sahne olan B ı it R 
'V vket Amay Belediye Reis muavini stadyomdan, halk akşama doğru .ıy· İ Vekili ~ zkyarey oll :yaaetl cumhurun bUtUn erklnı, Dahlllye İ 
., edad Güçlü, Halkevi Reisi Kasım İ ' n ara a 9 ve Komulanlart, RelsrcUmhur maiyetinde j 
c.% M G 

1 
rılmıştır. ı' bulunmu,ıardır. 1• 

r, aaıif müdürü Ekrem ürse 
ve spor bölgesi asbaşkanı talebe"ve ----------·--- İ Rahataı% bulunan aa,vekll namına da iAtatUrk mezarına j 
~Pborr.uları srliimlamışlar ve mütea- T •• k f ! bir çelenk konmu,tur. İ 
dl en tribündeki yerlerini almışlar· ur - ra nsız ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- -·-·-·-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-· -

ır. Ankara . 19 (Telefonla) - Ebedi 
Şef Atatürküıı yirmi yıl önce Sam
suua ayak basdikları günün yıl dönü 
mü olan bugun; her sene oldugu gibi 
bütün yurt içinde gençlik ve spor bay 
ramı olarak kutlanmışdır. Türk mille 
tine hür ve mustakil bir vatanı kazan 
dıran onun yeni bir hayata kavusma· 
sını lemin eden mücahcdesine bir baş 
Janğıç olan buyıl dönümünde bütün 
Türk ğençlil(i onun büyk emanetine 
karşı sarsılınaz imanını ve Milli Şef 
lnönüye olan sadakatini birdela daha 
teyit vesilesini Buldu. 

lan yerde durmak suretile Halaskar
larına karşı derin minnetlerini ve say s Bundan sonra bütün talebe ve 

·t~kolr ırençliği bandonun iştirakile ls-
1 aı nad marşını söylemişler, ve bu es· 

a da bayrak çekilmiştir. 
ru EBu törenden sonra Maarif müdü
biı krem Gürsel, gençliğe hitaben 
si nutuk vermiştir. Bunu Kız Lise
S~on sınıf talebesinden Bedianın ve 
lıita~ ır~nçliği namına Nihad Oralın 

elerı takip etmiştir. 
başı Söylevlerden sonra geçit r~smi 
'I'iirk~ınış, Kız lisesi, Kız enstitüsü, 
llıen uşu, Erkek lisesi, Erkek öğret· 
lar v okulu, Tecim okuln, orta okul

llc•c e, 8Porcular tribünün önünden 
• re..; lı R eyeti selamlamıştır. 

'ii ..,. csinıgeçit bittikten sonra evve· 
' <\iZ t alc c e j na ik hareketle· 

anlaşması yakın! 

Paris : 20 (Radyo) - Ayan mcc 

lisi hariciye encü~eninde Bay De· j 
lanje Türk · İngılız anlaşmasından 1 
bahsederken, lskend~run sancatı me 

selesi hal olur olrnu bir Türk . Fran 
1 

sız anlaşmasının yeni anlaşmayı ta· j 
kip edecetini söylemiş ve Sovyet 

lngiliz görüşmelerine temas ederek 

Sovyet . lngiliz anlaşması tahakkuk 

ettigi taktirde bu anlaşmayı bir çok 
anlaşmaların takip edecegi :ümidinde' 

olduğunu beyan etmiştir. 

Sabahın erken saaıtarında sokak 
lar3 dökülen Ankara halkı Ebedi Şe. 
f n bnndan yirmi yıl önce Samsuna a· 
yak basdığı dakikayı hatırlatmak için 
atılan toplarla bir dakika bulunduk-

, ğılarını gösterdiler bu dakikalarda bay 
ramlarını tesiit için yapılaçak tezahu 
r&ta iştirak etmek üzere halkevi önün· 
de toplanmış olan mekteplilerden bir 
ğrup Ebedi Şefin Etnoğrafya müzesin 
deki muvakkat kahrını ziyaret ede. 
rck çelenk koydular ve biraz sonra 
önlerinde müzika olduğu halde halkın 
güzergahlarına döküldüğü yoldan Ulu• 
meydanına gelerek Zafer abidesine 
çelenk koymuşlar ve rasiınei ihtiramı 

ifa etmişlerdir. 
Saat 10 da milli şef lnönü ve Ba 

yan lnönü stadyomu şereflendirmiş
lerdir. 

Resi Cumhurumuzun gelişleri sta 

Gerisi ikinci sohifede -

SOVYET BüYUK. MELÇISI CENEVREYE GiTTi ; 
HALIFAKSIN MOSKOVAYA GIDECEGI DOGRU DEGIL 

Yunan Kralı 
topraklarımızda 

Londra : 20 a.a. Dün maiski'ııin 
hariciye nezaretine yaptığı ziyaretten 
sonra kabinenın haıiciye komitesi top 
lanmışlır. Bu toplantıdan sonra, lngi· 
!iz . Sovyet müzakerelerinin şimdiki 
vaziyeti selahiyeltar mahfillerde şu 
suretle tarı! ve tespit olunmaktadır: 

. . Sovyetler birliğinin teklifleri hiç şüphe· 
Atina : 20 (a.a) - Atına aıan, siz lngiliz hükumetinin nazarında olduğu 

sı bildi•iyor: Yunan kralı Trakya gibi diğer bazı hükümetlercede zor-
daki teftiş seyahatine devam ederek j Juklar arzeımektedir. Londra ıı:es~l~yi 
[ k D t ka şehir ve mınta azami Jıüsnüyelle ve kabul edılebılır 
s eçe ve e_mo u 

8 
Pit on köp- bir tarza varmak arzusuyle tetkik ey-

kalarını gezdıkten sonr Y k !emektedir. Bununla beraber alakadar 
rüsünden Türk topraklaıına geç~re. hükumetlerle ıstişare için zamana ih· 
oradan Dikayon v~ <?rmenion ılerı tiyaç var~ır v~ yeni ~!r merhale da: 
karakollarına gitmıştır. ha katı içın bır kaç hun gecıkecektır. 

Türk töpraklarında Yunan kra· Halifak Cenevr~ seyahati esnasın· 
ı I k b 1 Yunan toprakla· da Fransız nazırlarıle ve Cenevrede 
ına yapı an a u . I tur U· maiski ile temas edecektir. 
rındaki kadar hararetlı, 0 .~uş. · E Londra : 20. -a.a-Sovyct bü· 
mumi müfettiş Kazım • Dırık ıle · yük elçisi maiski dün akşam Cenevre-
dirne kolordu kumandanı ve Yunan ye hareket etmiştir. 
kon,olosu kralı selamlamıştır. Kral Paris : 20 -a.a. -- Selahiyetlar 

1
• • · pan Türk müfreze· mehafil, Londradan alınan malumata 

se am resmını _Y~ atfen İngiltere hükümetinin lord hal i 
· · f · t tır · sını te tış e mış · T'" ki d mÜ· faksın Moskovayı ziyareti asla derpış 

Edirne'den gelen ur ~~ len. . etmemiş olduğunu beyan etmektedir. 
rekkap kalabalık bir halk ıt csı ıç 
ten gelen tezahüratta bulunmuşlar 
ve ellerinde Türk ve Yunan bayrak· 

!arını sallıyarak "Yaşasın Vasilyas. 

diye bağırmışlardır. . . 
Kral umumi müfettış ıle kolor 

du kumandanını hususi vagonuna 

davet ederek kendileriyle 15 daki

ka kadar çok samimi görüşmüştür. 
Kralın treni halkın alkışları a· 

rasında ve Türk karakvlları tarafın 
dan selamlanarak Karaataç müsel. 

llesini geçmiş ve tekrar Yunan top· 
raklarına girmiştir. 

Kın!, Yunan - Bulgar hadudu· 

na kadar ilerlemiş ve oradan mer· 

kezi Trakya'ya ve Makedonya'ya 

gitmiştir. 
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Hitler Mussoliniyi 
iktisaden bağlamıştır 

FILIP BARRES -
Pari • Suar Gazel.l!sinin 

Roma ılluhabıri 

A lmanlardan nefret eden ltalyan solinide noktaı nazarını dçgiştiı di. 
milleti nasil oldu da Rayş'ın el· ' artık anlıyorduki. ltalyanın Avusturya 

leri arasına düştü ve Cermen itti· da ve Tuna boyunca sarf ettiği iktisa· 
hadı politikasının aleti olmuştur? Bu di ırklaıında devamın imkanı kalma 
karışık, ve mütarekeden itibaren mışdı. Roma Protokolleri iki mem 
başlamış bir hikayedir. Fakat pren· Iekati birleşJirdi. Habeşistan için, 
sip basittir ve şudur: ltaly mağrur demokrat memlekeolere karşı açdr 
fakat fakirdir. ğı mücadele kendini bu milletlerin 

Mağrurdur: Büyük bir devletin iktisadi yardımlarından temamile mah 
istiyebileceği şeyleri talep atmekte· rum birakdı. bunun üzerine, artık 

dir. elinde tutamayacağı bu imkanları 
Fakirdir: Diğer milletlerin iş Hitlere ödctmeğe karar verdi. Al· 

birliğine ihtiy~cı vardır. Harp sonu manya ile yapdığı !!İr anlaşma ne· 
devrinin birinci senelerinde ftalya ticesi olarak yüzünü, orta Avrupa· 
politikasını ve bütün gayretlerini dan çevirerek Akdenize ve Afrikaya 
orta Avıupaya doğru tevcih etti. Ve doğru döndü. Almanya lıu fırsattan 
bunun için de ekonomi sahasında istifadeyi bildi· ne kayip etmek ih· 
muzaffer müttefikler grubuna dayan tim ali vardı? batta bugün ftalyan Al 
mıştır. man anlaşmasının en kuvvetli oldu 

Fakat (cezri tedbirler) kavgasın- ğu bir zemanda bile Almanya, hal· 
dan sonra ve Almanyanın şayanı ya ihracatının yüzde otuzunu çok· 
hayret uyanışı karşında taleplerini mektedir. fakat Lu yüzde otuz Al 
esk İ menfaatlerine karşı çevirdi. manyanın idhalatının ancak yüzde 

Binaenıley, elt}'hleıine döndüğü beşini teşkileder. bu şu demek dir-
milletlaıin iktisadi ve mali yardım· ki' ltalya iktisad bakımından alma. 
laıını yavaş yavaş kaybetmesi mu· ya'ye bağlı olduğu halde Almanya 
karrerdi hiç bir suretle lıalyaya bağlı değildir. 

!' ___ ....... ________ ~-~-... -
il Ş e hl ö ır hl a lb e ır o e ır fi , .................................................... _, 

Beled_iy_e_seçimi ı 

İntihaba yarından itibaren 
devam edilecek 

17 Mayis sabahı başlayan Ada· 
na belediye intihabına, araya 19 Ma 
yis bayramı tatilinin girmesi colayi· 1 

sile 19, 20 ve 21 Mayisde devam 
edilememişti. 

Yarın tatil bitmiş olJeğundan 
seçim faaliyetine devam edilecektir, 

Halkımız reylerini mezat salonun 
daki rey sandıklari başında kullana 
caklır. 

Askeri mektepler 

ŞEHiRDE HAVA 

HARARET 32 DERECE 

Dün şehrimizde en çok sıcak 
öğleye doğru 32 dereceyi bulmuş· 
tu. Öğleden sonra gök yüzünü bu
lut kaplamış olduğundan hararet 31 
e düşmüştür. 

Ufuklar sis, hava hafif rüzgarlı 

geçmiştir. 

Avukat haysiyet divanı 

Adliye V f'kaleti avukatlık ka 
nununun 110 uncu maddesine göre 
avukatlar haysiyet divanını seçmiş 
tir . 

Bu seçimde haysiyet divanı 
reisliğine Temyiz Mehkemesi Reisi 
B.B. Ihsan, reisliğine Temyiz Mahke 

A d b mesi birinci ceza dairesi Halil, azalık· g .. ustos an iti aren yeni 
!ara Temyiz mahkemesi ticaret dai· 

talebe kaydine başlanıyor resi azasından Şefkati ve Memduh, 

Fotbol sahalarına tel 
örğü konacak 

Haber aldığımıza göre, beden 
terbiyesi genel direktörlüğü son gav 
kalı maçlar üzerine yeni bir karar 
almışdır. bukarara göre. bütün stad 
!arda fütbol sahası etrafına tel ör· 
ğüler konacaktır. bu suretle ihtilaflı 
maçlarda kalhın içeriye girüp karı 
şıklığın büyümesinin önü alınmış o
lacaktır. 

FILISTINDE 
100 Yahudi 
yaralandı 

Yahudiler dün İngiltereyi 
Protosto etdiler 

939 940 yılı için Kuleli' Maltepe İstanbul avukaılarından Hasan Ferit, Kudüs, 20 : ( a. a. ) - Dünkü 
ve Bursa askeri Jiseleıi ile Konya ve lzmir avukatlarından Süleyman Faik nümayişler esnasında yaralanan ya· 
Erzincan askeri orta mtkteplerine Ankara avukatlarından lbrahim A· Yahudiler adedinin yüz olduğu tah 
ve Kırık kaledeki askeri sanat mek yaşlı ~eçilmişlerdir. min edilmektir. On İngiliz polis me· 
tebi ile Kayseride kurulmakda olan Yedek azalıklara Temyiz Mah muru da yaralanmıştır. 
Erbaş hazırlama mektebinin birinci kemesi hukuk dairesi azasından Se Saat 22 de intizam teessüs et 
sınıflarına yeniden talebe kaydına ı lim Nafiz ve Şemsettin, icra daire miş bulunuyordu. 

Altun•uz bir memleket A d L ı o sinden Necati, lstanbul avukatların· Kudüs'deki Yahudi mahallesinin 
)
•tal ya, Almanya'ya mul>telif zira- ğustos 1 <>aş anacaktır. kayit l 

at mahsulleri, Boksit, ve kükürt akustosa kadar devam edecek ve dan Sadettin Ferit, Ankara avukat· merkezi ciddi hasara uğramıstır. 
italyanın altunu yok:ur. Bugün d k Al 'd k . . .h 1 1 d b !arından Hamit Şevket ince, lstan lngiliz kıtaatı, nümayişçilerin i· 

( ltalyan bankası) nda ancak gön erme tf', ve manya an ö· seçım ımtı an arı 5 ağustos a aş 
mür, demir, kimyevi istibsalat ve layaıak 1 Eylula kadar dev3m ede- bul avukatlarından Şüküfe seçilmiş lerilemelerine mani olmak i~in bari· 

üç milyar sekiz yüzbin liret altun k dl ·· ··d • k b • 
makine idbal etmektedir. cektir. lerdir. a ar vucu e getırme mec unye· 

vardır ki, bundan bazı borçları da tı.nde k im (ard 
Elhasll, ltalyada, kendı0 sı·ıe reka· O Y 1 8 ış ır. çıkmak lazımdır. Bu zayıf ihtiyat· rman angın arı Nevyork : 26 (a.a.) - Yahudi. 

k 1 1 b h bet etmeden Alman ekonomisini a çası ta yanın arp amasını teş· !erin fngilizler aleyhine Amerilcada 
kil eder. Ve bunun içı.ndir ki, ne ba temamlıyan hükumetler arasına gir- Ayajiını yorganına göre Orman yangınları hakkında Zi- k ld ki h .k. .. d 

1 B k uzatmak l•lemeylnce... yapma ta o u arı ta rı at gun en 
hasına olursa olsun bu stokun mu· meğe razı 0 muştur. una mu abil raat Vekaletince hazırlanan bir ta· güne artmaktadır. 
hafazası arzu edilmektedir. Mama· Almanya, lıalyanın hoşuna gide· ff itlerin ekonomi sahasıııda ita(. limatname vilayete gelmiştir. Bay Ruz velt'e binlerce protesto 
fih, bu arzuya rağmen son zaman. cek biç bir şeyi yapmak ihtiyacını yaya terkettiği şeyler siyasi Bu talimatname mucibince alı· telgrafları gelmektedir. 
larda bu stokun bir kısmı elden duymamıştır. Pratik olarak ltalya sahada na~ıl ltalya üzerinde bir Al nacak te4birlerle orman yangınları. Amerika iş federesyor.u lngilte· 

\ POLiTiKA YE EKONOMi 

Türk - İngiliz anlaşııı' 
sından sonra piyas•~ 
faaliyet birdenbire ar! 

T ürkiye - lngiltere arasJ 
siyasi anlaşma, en büy~k: 
sirini piyasada gösterııı~~ 

Anlaşmalardan evvel , piya~ 
tereddüt ve endişelerden ~ 
zaman bahsetmiştik • Sulbü tev 
eden hadiseler , harp ihtima1ıtıf1 
yakınlaştıran nutuklar , piy-1 
durgunluklara sebebiyet veriy~ 

Bu yüzden kredi işleri de ; 
muştu. Halbuki her s~ne bu ~ 
simde Anadoludaki manifatur• 
carı,piyasadan mevsimlik mal .~ 

Piyasayı tazyik eden bu sebl 
ler ortadan kalkmıştır . Bir ro' 

lfatura tacirinin ifadesine göre • 
1 

!aşmalardan sonra , piyasada ~ 
retli işler başlamıştır • a Eliıııil 
birikmiş stoklar vardı. Yeniden_; 
getirmeği düsünmüyorduk . fır 
son hafta içinde satışlar birdePb 

başlamıştır. " diyorlar. 
Diger taraftan sanayi aleıııİ1 

de yeni bir hareket başlamıştı'· 
yasi hadiselerin gergin bir safbl 
girdiği sıralarda , kumaş , ııı,ır 
deri satışları ve diger sanayi ~ 
mulatının satışı durgundu . Bo ! 
den fabrikalar yeni sipariş •~ 
yordu. llirkaç gündenberi ko! 

1 fabrikalarına şimdiye kadar g~ 
1 memiş bir surette sipariş vaki 
I muştur . 

---===-----____./ 
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ANKARA RADYOSU 

P A Z A R - 21/l5/93f 
çıkmıştır. dan altun istemekten vazgeçır.işti•. man nüfuzu h~lin.:le tecelli ediyor? nın geniş miktarda orman yangınla· re hükumetine müracaat ederek Bol-

Altunsuz ne Fransa, ne lngiltere Bütün ticaret mübadele usulile ya Şurasını derhal göz ö:ıünde bu rının geniş mikyasta önüne geçile· four beyannamesine riayet edilme- 1 12.30 Program • 

Pılmaktakdır. lundurmak lazımdır ki, her ne ba- b 1 k sini ist~miştir. 1 12.35 Müzik (Küçük Orke;l' 
ve ne de Amerikadan birşey satın I b 

1 1 
I i ece tir. Şef : Necip Aşkın) 1 _ Lindo' 

almak mu .. mku··n dcğı.ldı·r. Çu·'nku··, bu 1938 de, talya Almanyadan üç asına o ursa o sun talyanın fakir· Amerikan Yahu li cenıiyeti rei· 
1 ı Şarp ilahı Baküs şerefine dans 

milletlerin ekonomi sistemleri altun milyar liretlik idhalat, buna mu iğine rağm~n büyüklük ve satvet A k d k• si Haham "Wisf'" gazetelere beya. Cari Rydahl _ Melodi 3 _ ~ 
esası üzerine kurulmuştur. kabil Almanya ya iki milyar liretlik politikası takip etmek isti yen façist D af a a l nalla bulunarak Balfour'un imza et· - Göttergattc operetinden poır 

ihracat yanmıştır. Bu :suretle Ro- hükumeti, her gün, derhal halle· • miş olduğu bir vesikayı Çhamber· 13.00 Memleket saat ayarı, 1 

Gtçerken ,•ura!ını da ı·şaret merasını t ı ı· h b ı · 
B 1. b 1 1 ı· dilmesi icap eden bı· r takım mu··thı"ş 1 · ' · t 1 d · ,,. · ·· ı · · ve me eoro 0 1 a er erı. edelim ki, Cibuti limanı ve Süveyş manın, er ıne or

1
ç u oması azım aın mi ıp a e emıyece5 ını soy emışlır. 13.15 Müıik ( Küçük orkes~ 

gelen bir milyarı talyanın Alınan· meselelerle karşı karşıya gelmekte· ngiltere Kral ve Kraliçesinin A. J> 
Kanalı meselderinin İtalya ile Fransa Şef: Necip Aşkın) devam ı -
ve lrıgiltcre arasında ihtilaflı bir şe· yayıı döviz vermeden ödemesini dir. - Birinci sahifeden artan merikayı ziyaretleri esnasında ken· Löhr-Büyük Vals 2 _ Carlo 1 

k 1 
temin edec~k bir şekil bulunmuştur. Su'h ve harp ~anayii için ilk dılerine binlerce imza taşıyan bir is- sen - Dua 3 - Winkler - 0' 

i almasının sebebi tediye şartları-
Bunun için Almanya, lıalyadan 500 madde temini meselesi, gıd• mad· dı dolduren halkın en coşkun sayğı tidaname takdim ~dileceği haber ve Chiquita ( lspanyol üvertürü) . 

nın altuna veya altun esasına da- ı "' milyon liretlik [ltaıyada turizm 1:, 0 deleri tedariki meselesi, ve '.nıhayet ve sevgi gösterilerine ve,ile oldu. ve rilmektedir. t 13.50 - 14.30 Türk müı•• 
yanmasıdır. 1talyanlar mütemadiyen 1 1 r . 2 ş .f . r in no) su kabul etmiştir. Bu bonolar mali mesele gibi. talyanın salim g~çit. resmine başlMdı. ı Mardinde bir dilenciyi öl- ı;az peşrevı - erı ıç '0 d 
demokrat devletlerin ltıılyan müş Almanlar tarafından kullanılmakla yanıcı maddelere, demir, bakir, man.1 Önlerındc fürk bayraklarile parti 1 d .. 1 şarkı : ( .Derdimi ummana dö.~ r 
külatl~rı karşısında lakaydilerinden d k b ı ve spor teşakkülleri bayıa:darı olduğu uren er yakalandı 3 - Şekıp Memduhun ., .. · 
şikayet edip durmaktadırlar. Filha· ır. d • d B 1 Al gan~z, ni el ve azı !gıda madde- halde. yürüyüşe başlayan mektepliler 1 volsun o tali) 4 - Udi Fahı' 
k k 1 Bun an maa a er in, manya lerine ihtiyacı vardır. şte, ltalyanın milli şefin önünden "cçerek bı-ıtu .. n sla Mardin 19 ( bu~usi ) -Şehrimiz ,, : (S1h ır olsa çim~11.1r .) 5 , 

i a talyanın son vaziyetleıi karşı 1 · & • · 
da çalışa talyaıı amelesine )ÜZ düştüğü inziva içinde bu meseleleri 1 dı dolaşdılar. ve spor tzahuralı için ay· de 80 yaşlarında ve halil adında bir (Taksim) 6 - Halk Türküsiı · 

sında 'demokrat devletlerı·n onun k 1 1 b. ·ı· ·ı 7 K r 1 
milyonun liret olaıa ödenmesini de hal için ke!ldisine pratik imkanlar rılan yerlerini aldılar. merasime ban- dilrncinin »arasına tamaan meçhul çayır ıçı ırmı - arcıga 

hoşuna gidecek şek1°lde hareket et 1 d ,.. ( Benı·ıy·ı aı"dım kaçakd n) 8 kabul etmiştir. gösteren yalnız bir mille! oldu: Al. onun çaldığı ve bütün gençlik ve şahıslar tarafıııdan balta ve biçakla ' · · " 
mesine elbette imkan yoktu. Sonra Bu suretle Alman ltalyan k· manya. halkın iştirak ettiği istiklal marşite baş. k f . b. ·ıd ld . semalı5sı3. O M·ıı· k.. .. ab'I 
şurasını da ilave etmek lazımdır ki, landı. ve maarif vekili Hasan Ali Yü ço ecı ır surette 0 ürü üğüniı · 1 1 ume mus 

lering muamelatında ltalya lehine Hıtler her şeye razı oldu: Kredi, kt b d b·ı~· · t· (19 M St d d ki n) demokrat memleketlerin idare ma- cel bir nutukla bütün durda gençlik geç•n me u um a 1 "ırmış ım. ' ayıs a ın ••n na e 
200 milyon liretlik bir miktar hu uzun v:lde, her sahada ve her çeşı·t M kt ı ti ··ıd·· ··ıd·· 17 30 Proo-ram 

k · · · f h 1 ve spor bayraınını açdı. bu nutku a u un ne sure e o uru u· · " · ..ı anızması ınısyatı ususta tota iter 1 · · B k 1 1 k 17 35 M .. ·k (P ) r· 
sule ge mıştır. ittabi Hitler bu 0 ay 1 • ~lüzumlu, lüzumsuz emtea "'enç bir mektenli kız•n hı·tahesi tskip "'Üne. evinde para ve sair eşyasınin · uzı rlzar çayı 

memlemleketlerin kı ndindcn daha M " '"' 11 18 15 Ç k t ı crayretleri usolinönin crüzel o-öz. ile öJemf', her şey.. tt. d b .. ·· ık j ( d "' d · d h. b. 1 · ocu saa ayar ı çok az serbesttiı. .. ., o e ı. ve on an sonry ulun ~enç i a ın ı 11 ına aır orta a ıç ır emare lS.4S Müzik ( Şen oda J11· 
leri için yapmımaktadır Hitler !tal- Bunun için-1ir ki, ltalyanın bu üç de!d sa~ol diye bağırm•k suretile olmadığı halde biznt tahkikata el lbrahı·m Ôz<>u··r ve ateş bo-cekıe 

Mesela Hitler bir kalem dar'...e · d k M·ıı ş f k f • ya a e onomik sahada kaybettiğini hayati mrseleltrile karşı karşıya 1 i e c arşı şeıı· tezıhiiraında bu koyan C. Müddei umumisi Aşir Ak· ı 19.15 Türk müzi"i ( F .sıl 
siyle Almanyanın sadece ltalyan k 1 lunm la dır 1 & 

politi a sahasında kazanmayı düşün bulunan talyan nazırları ve tek- uş r · su ve ~arşi komseri Ihsan Lüleci ve 20.00 Memleket saat ayar1
• 

limonunu. zeytununu ycm•sini cm mektedir. Ve şimdiye kadar da bu"!· rıik müş;ıvirler arasında, Alm•n ı·ttı·· Gene bütün ~ecçlerin söyledi!)'i . ve meteoroloji haberleri. 
redebilir. ~ •D•f1aşını dumanolmış• marşıııdan maıyetinin gayretleri, n·ticesi olarak 20.15 Türk müzi"i 1 ,.., , 

da pek ala muvaffak olduiunu fakına k;ırşı büyiilc bir semp ıti ha· h k ı · ı ı failler su ta kull d ki b it b 1 " , 

H 1• Al I J I sonra spor are el erı yapı mış ır. , Ç an ı arı a a, ı- vend peşrevi O.mıan beyin 2 .ı 
~ka~a,d" manya

1 
~ke ta yanın da gördük. Musolini onun Avrupa sıl olm1Jştur., Ve bu surctledir kö, Merasimin sonlarına doğru Mılli çakla maktulün evinden aldıkları man Nıha~ın nı·havend şark•·, 

ı tısa ı ve po itı rejimleri k d b , " ,. 
da yaptığı uzun uvvet ar eleri Alman nüfuz ve hakimiyetinden Şef gelişlerinde oldu~u gibi ayni le- 1 brşiJiryerde ve 57 lira kadar ufak. bu yıl ada essnsiz) 3 _ şeıt'· 

biıbirine çok henzedi"'i gıbi istihsal b ı h··ı ,. ı b • 11 serisini kabule mcc ur o muştur. Ve kurtulmak istiyen bizzat Musolini de ZJ ur at 1 e u,.urkadnm·ş ve ıyram sta- "lık para ile meydana çıkarılmı•lar. Ziyan n şrtereban ,, :(Oldu ş~~: 
maddeleri de birbirini tamamla· d ı ,. k ı a a d ı · · • ' a• bir kaç gün evvel imza edilen bu iktis1di unsurların tesı·rı· altında a 5 eç va a r evam e mıştır d K ·ıı N"h M h C ·ı ınurun) 4 H l"d uı;n 
maktadır. · · deva .. dd 1• T'. k • ır. alı er, ı at, e met, cmı - a ı unun s Ş ıd 

A 1 •f k b merasımın mı mu e ınce ur · (S .. 1 ) e 
Aralarındaki bu kadar kuvvetli iman. talyan ittı a ı u müşte. kalmaktadır. kuşuna mensup tayyarelerimiz ve pla.: Zeki, Cemil vıı bunlara gözcülük : oy e ey canan 5 - . 1'1 

rek gayretin bitmediğini İşaret et- Almanya, ltalyayı sadece ikti· nörlerimiz şehrin üzerinde devamlı yapanlarıla Davut, Mahmuttur. Ziyanın hicaz Ş. : (Anılsıo ;r 
maddi yakınlıklara bakarak insan k d . . . . . 6 - !sak Varanın besıeııiM:ıt'ı~. 

me te ir. saden bağlamıştır. u;uşlar yapmışlardır. Katıller suçlarını ıtıraf etmışlerdır. Gonül sana çokdan) 7 - 13' ı 
kendi kendine bu iki memleketin . (D . . 

30
a ' 

daha çok evvel niçin birleşmemiş ' nın " " : erdımı umm . ı'" 
Olduklarını soruyor. ı" Son senelerde Avrupa ı"le A- . . ., Şükrü Osmanın buselik ,, ';Jıl' Ha va s ef •. ne 1 er.- muazzam bır transatlantık denız harereti..) 9 - Aıtakinin o N 

Bu. siyasi bir sebebten ileri iel · F merika arasında transatlantik tayyaresi yapmağa başlamışlardır. ,. : (Koklasam saçlarını) !O "' 
mekte idi. Almanyanın zayıf bulun· E hava seferleri vücude getir- Bu tayyare 61 yolcu taşıyacak ka ser saz semaisi. J?· 

yetli bir uçuşla aştığını biliyorsu- Fakat Fransızlar 1940 da 40 21 oo Neşer ı ki r _.. (' 
duğu müddetçe, Musolini için. de· mek içi bir çok Avıupa dev- biliyettedir. .,1·10 M- .k

1 
P ("R. a •ti 

nuz tonluk diğer bir tayyare daha ya. H lb k. F 1 40 1 k ~ uzı ıyas- e' 
mokrasilere karşı açacağı mücade· ı N Jetleri muazzam planlar ve ' a u ı ransız arın tonu B d · ş r l l{uo• r 

Ameıikalıların, her biri 40 ton pacaklardır; bu tayyareye son de CAMS · · d k. 1 k an osu - s : hsan "'ı 
lede hakiki bir istinadgah olamazdı. __ proj~ler vücuda getirmişler- tıpın e 1 tayyare eri anca s M 2 J " 

luk olmak üzere 6 tane büyük de- rece sürat kazandırmak için icap e 20 ı .. C bT B · · ousa - arş - · cı' 
Bunun içindir ki, Musolini. demok· dir Hatta bazı devletler bu hat i 1 . yo ~u go ur.e ı ıyor. oeı~g. h· Cenup gülleri Valsi 3 - .,;r.l 

1 1 b k 1 k 
. b. k b .... k de . t 

1 
niz ta:•yareleri vardır. ngilterenin den teknik tertibat alınacaktır. Bun· pındekı Amerıkan tayyaresı ıse ranck _ Re mı·no··r senfon•'. 

1 
J 

rasi er e muta ı .o ara . bütün gay· çın ır ço uyu nız ayyare e· • 
1 d her biri 17 ile 30 ton arasında dan başka Fransız havacılık 1942 ancak 35 yolcu taşıyabiliyor. Bu tosu 4 _ Korsakoff - H•n. • 

retini oıtada Avrupada Almanyaya ri yapmış ar ır. d d l''" eğİşen 12 kadar eniz tayyaresi de her biri 60 ton olmak üzere muazzam Hollanda tayyaresi 4 5 - Tschaikowsky - fta 'sır" 
karşı rekabete hasrediyordu. Yankee Klipper isminde Ame· vardır. Keza Fransanın 1928 mode· üç ti-anstlantik tayyaresi yapacak- aydanberi inşa halindedir. 1941 de 22·00 Anadolu ajansı ( 

Stresa anlaşması bu politikanın ı rikan traslatlantik deniz tayyaresi Ji 40 tonluk iki deniz tayyaresi mev tır. havalanacaktır. Tayyarenın 8 çift visi)
2

., 
10 

M 'k (C baPıl "'., 
· · ld 1 · Ati t k ff k. H il d 11 · 100 1 k t•• ·· 1 k '· uzı az lı• zırvesı o u. nın a o yanosunu mu va a ı· cultur. o an a ı ar ııe tonu mo oru o aca tır. 22.45 _ 

23 
Son ajaO 

Fakat Almanya büyüdükçe Mu ------------------------------------- ve yarınki program. 



' 

,. ............... _ C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından : ___ , Belediyeye bir Görülmemiş harikalar filmi !... 

1 

MUHTEREM ADANA HALKINA daktilo alınacaktır 
Adana Belediye Riyase-

narn~::.••ın 17 inci Çar,amba glJnU intihabı yapılacak Beledlye meclisi için C. H. Partisince 
M h lklerl kabue edllml• olan zevatm lslmlerlnl havi listeyi nın ediyorum. 

Partı u terem Adana hem,erllerlmln raylarını namzet lerimize vermek suretlle tarihi bUyilk 
dller.ımlze ve onun lnkllAp ve lnklfaf hareketler ine bailılık göeterecejlnden emin olarak ken

ne muvatfaklyet ve refah dllerım. 

Asli aza namzetleri Yedek aza namzetleri 
1 - Coşkun Güven· Matbaacı Gani Girici. Tücar. 
2 - Ziya Akverdi. Makine mühendisi Nezahat Dural. 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çifçi Refike Recep Tümerkan. 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çifçi Hüsnü Yurtcu. C. H. P. Ka. L. amiri 
5 - Recai Tarımer. Çifçi Ziya Abdi Rona. Eczacı, 
6 - lsmail Hakkı Somer. Diş Doktoru H;ımdi Onar. Doktor 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı HaliJNaci Dural. Avukat 
8 - Hakkı Salih Bosna. fabrikacı Arif Cemal Akın. Fort acentası Müdürü 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü Tahir Pamukçu. Çifçi 

10 - Basri Arsoy. Eczacı Ragıp Sepici. Çifçi 
11 - Şevket Çekmegil. Diş Doktoru Ekrem Baltacı. Doktor 
12 - Fazlı Meto. Çifçi Ali Saraçoğlu. Tüccar 
13 - Hazım Savcı. Çifçi Abdullah Turkucü. Avukat 
14 - Bahri Erkam. Doktor Ekrem Müftüoğlu. Çiftçi 
15 - Macit Güçlü. Avukat Ahmet Rıza İşçen. Eczacı 
16 - Tevfik Kadri Ramazan oğlu. Çiftçi Cabbar Ç;,nkaya. Kasap 
17 - Ali Naim Özgener. Doktor Tevfik genç: Mütaahhit 
18 - Rifat Yaveroğlu. Avukat Nabi Menemcncioğlu. Çiftçi 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikator Süleyman Fikri Özerdi!. Tüccar 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çiftçi Ali bindebir. Marangoz Tüccar 
21 - Ahmet Erzin. Dr. Ôperatör Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
22 - Mahmut Barlas. Matbaacı Kamil Tugay. Çıftçi 
23 - Nihat Oral. Çiftçi Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
24 -· Mustafa Rifat Gülek. Eczacı ve kimyager Hadi Kiper. Dr. Öperatör 
25 - Mahmut Kıbnoğlu. Çiftçi Muzaffer Budak. Mimar 
26 - Müvveddet Altıkulaç. Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi Rıza Özaşahin. Çiftçi 
28 - HulUsi Akdağ. Çiftçi Mahmut Ôzergin. Tüccar 

tinden: 
Belediyemizde münhal bulunan 

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

Taliplerin orta mektep mezunu 
olması ve asktrliğini bitirmiş ve aynı 
zamanda daktilo kursu görmüş ya
hut resmi veya hususi müesseselerde 
daktiloluk yapmış olması şarttır. Bu 
şeraitih1iz olanların vesikalaıile hir 
likte imtihan gününe kadar belediye 
riyasetine müracaatları ifan orunur. 

5-5 10625 

Adana pamuk Üretme 
l ı Çiftliği müdürlüğünden: 

1 

1 

1 - Pamuk üretme çiftliği için 
85 beygir kuvvetinde ağır ve uzun 
şaseli bir kamyon açık eksiltme su. 
re tile satın alınacaktır, 

2 - Şartname bedelsiz olarak 
pamuk ürefme çiftliği müdürlüiün· 
den alınır. 

3 - Mezkur kamyonun muham 
me~ bedeli (1985) lira ve muvakkat 
temınatı (148.87.5) lirad1t . 

• Asri sınema 

Bu Akaşam 

' 

Sayın halkımıza, mevsimin en büyük ve en güzel Aşk, Müzik,Kıskançlık, 
Heyf'can dolu ve zevkle seyredecekleri 

Harikalar cambazhanesi 
1 

Müstesna eserini . sun_ar 

OYNAYAN: 
Mihracenin Gözdesi ve Hint Mezarı filmlerinin unutulmaz yıldızı (LAJANA) 

AYRICA: Büyük Macera ve Sergüzeşt filmi 

( Haydut Tuzağı ) 
Oynayan : Buck Jones 

21-Mayıs -Pazar gündüz 2,30 
ı- Harikalar Cambazhanesi 
2- Haydut Tuzağı 

Asri 

matinede 

250 
Telefon 10643 _______________ . -----------·------------ ----------------

Bu akşam 

Alsaray sinemasında. 
29 - Sekip Beriker. A. E. G. Şirketinde Sekreter Cevdet Çamurdan. Tüccar 
30 - Ziya Kurttepeli. Manifatura Tüccarı Ali Karabucak. Fabrikatör 
31 - Kerim Ulusçutürk. Çiftçi Salih Dıblan, Doktor 
32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar Memduh Çelik, Çiftçi 

4 - ihale 1-6 ·939 perşem. 1 
be günü saat 15 de pamuk Üret 
Ç'f r~· "d 1 me -2:-t ıgı mu ür üğünde mübayaa ko-

S 
· s 

0 
ve en güzel şaheseri olan dünyanın en kudretli 

enenın en o .. . . .. . 
rejisörü Sesi) B Domıllemn olmez cserı 

33 - Rasih Özgen, Diş Doktoru Rahmi Nihat Aysen, 1 inci Noter mısyonu huzurunda yapılacaktır, 
Seyhun Valisi ve C. H. P. Seyhan llyönkurul Ba§kanz 5 - Taliplerin yevmi mezkur 

v~ ~aatta teklifname ve vesaikile 
hır lıkte komisyona müracaatları. 

R- ÇEVI K 

Belediye intihap Encümeni Riya 
setinden: 

Muayyen zaman içerisinde müntehiplerin yarısından fazlasının reyleri 
ni kullanmadıkları görüldüğünden evvelce 17-Mayıs çarşamba günü sa
at on sekizde nihayet bulacağı ilan edilen Belediye intihabının belediye 

kanonunun 41 inci maddesi muci':lince bir hafta müddetle temdidine ka· 

rar verilmiştir. 
Bu müddet 27-Mayıs Cumartesi günü saat on sekizde nihayet bula. 

C:\kbr. K ~Jmİ tatil gü 1leri olan l 9,20 ve 2 t mayıs g;irıleri intih:ıp yapıl· 
mayacalctır. Evv~lce ilan edilmiş olduğu gibi rey atma saatları sabahın 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 

3-8 10633 

TAN SiNEMASINDA 

iki 

1: 

Bu Akşam 
'-.)üz.el ve Heyecanlı Film Birden 

Heyrc::ınlı, Meraklı ve Dikkatle Seyredilecek bir nıevzua Sahip 

(TREN FACiASI ) 
Baş Rolde: 

LİLE TALBOT 

-

2 C
. ı k t k"la~tını Bıitün Dehşet ve Enteresanlığilc gösteren 

• .ısus u. eş ı . 
• ÇOK GÜZEL BiR FfLM 

( Gizli Teşkil~ ~> 
Bı\Ş ROLDE: 

DİKKAT: 

( Loyod Hughs ) 
Sinema Saat 8.30 de Başlar 

10637 

Tesviyeci ve Tornacı 
alınacaktır 

Askeri fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

l 
I 

80tün resimleriniz 
böyle olur 

17-21 - 24-27 10630 

; T" 
,. ... ,.,.,ff. .. ~~ , - _.... ,,, ... 

"KOOAK VERIKRO-M" 28°~ ile 
8 pozdan daima 8 ;$:ft"" ~ 
~ Güzel, net ve detayh resim , ,.... ... . / ... ~ 

• Muvaffak olaca~ımzı hiç ümit etmediğiniz bir za 
11 VERIKROM .,;; muvaffakiyetinizi temin ~:~ 

Renklerle ~engin mevı\Jf~l'). ~ ~~...._..,.. ,....-;;ı--
11VERIKROM" aynen çeker ~;~~ ~ •l(..~, 

Gölgelerdeki bütün detayl~m .t1~· ~ ~ \~'""'" ' 
11 VERIKROM '' aynen alır ... ·~ ...... V 

'" ,,- '-?" J~v 
Kapalı, bulutlu, yağmül'hJ, karti ~avalarda ~ _. 

"VERIKROM" la muvaffak olursunuz -

Poz müddetinde aldanm~s;anı~ • .. ,,-/. ,..,,..f'J!l1' • 
11 VERİKROM 11 hatanızı düzeltir ~~~ .~ '., . ~ ,., 

Sabah erkenden akşam geç vakta kadar ~1-a ~ / " 
..._ 

11 VERİKROM" 'a ' emniyet edebilirsiniz / . -
Her mevsimde, her havada, her saatta, her yerde 

"KODAK VERi KROM" 28° filmi 

" -.-... DAHA UCUZA GELİR ~~ 

Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 
şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi - Beyoilu, İstanbul 

T .. • ·· I" b··yu"k şaheserin baş rollerinde bütün dünyanın 
urıeçe soz u u 

ve takdir ettiği bir çift 

Frederik 
OLARAK 

En 

March - Fransika Gaal 

iLAVE 
dünya haberleri . 

yenı 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini bütün müştenlerimize 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 2 l 2 __ ..,;1:.;;;0.;.61;.;7 ________ _ 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar ı 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunına 
Nizamnamesi 

2 
K ,, "ı 111 ,11111 • ı\',,: /Of ıl ;u 

- Uünden artan · 

N h
. k" ı de mahallin icabına göre sureti hususi yede lıir ilf a · 

a ıye ve oy er 

iye teşkili yapılır. k h ıı· ı" darelerce tedbı"rler a · 
M Yanuıolarına arşı ma a ı 

ezruat ve orman :. 

lınır. h · · d · ·· . I h ilin jcab ve ihtiyacına ve e emrn :ydı erecesıne go-
Bu teşkıl er ına a .,. 1 h ı k k ~ .. k"I müesseseler ve vııayet erce ,zır anaca orunma 

re vekaletler, musta ı .. 
planlarında hazardan tesbit edılır'. k fi 

Madde 
77 

_ iıfaiye için seçıleceklerde aranılaca vası ar genci 

olarak şunlardır : k l"kl ·ı· ·• · 1 21 ·46 
46 

59 olınak (as l!r ı e ı ışıgı o nııyan yaşın· 
Yaşı 18-20 ve ( .. ··ıı·· 1 1 l "tf · · 1 · _ ı ı.·ı· ) sağlam olın1 gonu u o an ara ı aıye ış erınue 

da olanlar da alınauı ır • 

1
. 1 ş o'anlar tercih edilir. 

evve ce ça ışmı 11 d ·ı 1 
46 yaşından itibaren buna yakın ya~ fı ~r a~I sı.ra ı_ e. alın~r. k"ll . 

78 
_ Yardımcı ve hususi ıt aıyecı erın ısı~ en, teş ı erme 

Madde_ olarak hava pasif korunma koınısyonu tarafmdan 
ve semtlerıne uygun I 
tesbit ve kendilerine tebliğ 0 unıır. . . . . .1 • d . "esse<ıelerin itf aıy<"cılığırıe seçı ecek olanlar olanlar 

Resmı aıre ve mu . . 1 f d .. . .. senin korunma komısyon arı tara ın an seçılır. 
o daıre ve mu esse · .. ... ~ · ı· · · . ı ı· 

• • 
1 

• mevkiin emmyet mmıur veya amı r ıgınue ve po ıs 
Bunların ısım erı .. J d k 1 • d k"" lerde mevkıın a9 arma omutan ıgın 1 ve mev ıın 

ltşkilleri olm:tyan ye! . 1 · ~. de de bulunur 
· f · .. d" veya amır ıgın ' 
ıt aı 1ye '.11u ur 

1 
ndan her hangi bir suretle ayrılanların yerine o ma 

tfaıye mensup arı l" .. . "f k k _ ·ı· t f ndan verilecek ma umat uzerıne pası orunma o-
hallt: mumessı ı ara ı . . . . · bir enisi seçilerek hazarda polıs merkezıne veya ıandarma 
mısyonunca Y k" b~I · "f k " · ı · ~· 

1 
~ ve seferde mev ıın veya o genın pası orunma amır ıgı-

komJtan ıgına k"ll . t f d k" . f . '"d"" 
b 

·ı· ve emniy<"t teş ı erı ara ın an mev ı ıt aıye mu ur ve· 
ne ha er verı ır, 
ya amirliğine bildirilir. . . . . . 

Madde 79 - Seferi ıtfaıye leşkıllerı, şehır veya kaza itfaiye müdür 
ve 

8 
"mirinid emrinde bulunur. Hazarda itfaiye teşkilatı olmayan yerler· 

Y a · · · k" 1 d h de mahallin Belediye reısının ve oy er e mu tarın emrinde bulunur. 
Madde 80 - Bütün seferi itfaiye mensuplarının talim ve terbiyesi ve 

yetiştirilmesi, mahallin itfaiye müdürlüğu veya amirliği tarafından temin 

olunur. .. 
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Seyhan Vakıflar müdürlüğünden: 
Muhammen 
Bedeli Vakıf 

1\0 Lira 

90 
72 
72 
72 
70 

75 
45 
50 
80 
35 
80 
51 
40 

36 

40 
24 
48 
24 
48 
36 
12 
48 
18 
40 

30 
40 

165 
100 

36 
40 
60 

100 
650 
800 
720 
150 
30 

36 
120 
60 

400 

150 
48 

120 
80 

120 

120 
500 
200 
150 
185 
40 
72 
40 
48 
84 

108 
80 

150 

15 

75 

12 
10 
20 
8 

10 
50 

70 
80 
80 
60 
60 
40 

120 
40 
60 
20 
60 
60 
40 

200 
100 

Vakfı Mevki ve M. Cinsi 

Cafer paşa Salcılar. S. Dük kin 

• • • • • 
• • " " .. 
" .. " ,. " 

Beydıiresi bıcı Ulu cami mağaza 

Şefıka 

" .. " .. dük kin 

" .. ti u ,, 

H. Hasan medresesi Cafer paşa . S. ., 
.. " " " " 
" " " " " 
" " .. " " 
" .. .. " " .. " " " " 

Penlıe hanım Memiş paşa " cami sokağı 
Memiş paşa hükumet civarı .. 

.. " " " " .. .. " .. " .. " .. .. .. 
•• » Jt '' " 

lcareteyinli kapalı çarşı .. 
" " " " " .. •• un pazarı " . 
" .. " ,. " 
" " Saç bedestan nısıf " dükkan 

34 
35 
36 
37 
41 

63 
65 
43 
44 
45 
52 
53 
54 

60 

68 
67 
69 
72 
73 
81 
80 
82 
83 
84 

.. .. 
" .. 
" .. 
" .. 

,, dükkan ,. 
Kapalı çarşı dükkan .. 
.. ,.615 dükkan 
.. .. nısıf 

87 
10ı'2 94 

95 
% 

.. .. .. 
" " 

Gön Hanı 
Babı Tarsus 
Kara soku 

dükkan 
dükkan 

611 fınn 
dükkan 

Mısır oğlu Sinama ieçidi 
Yığcami C. 

dükkan 

" .. .. 
.. " .. .. " .. " .. " " 

zade Siptilli. 

" .. M. Mestan zade, M. Mescit 
Odası 

Kubat pafa Abidin paşa dükkan 
Paşa dairesi Yeni postane sokağı ,. 
Tahtalı cami Asfalt cadde dükkan 
Camii Atik Karasoku ,, 
Su Küplüği:. 

Camii kebir eski boğday p. ıu küpü • 

Camii Kebir Kale kapusu • 
hıdeqıe 

Asiyap zade Saracan 
Turunçlü mescit kuıu köprü " .. • " 

• mescit 
Odası 

Devami :ı:ade eski buğday pazarı dükkan 
Bozzade Şerife • • 
Sigoş medresesi taşçıkan M Oda 
Abdarazzak antaki asfalt C. dükkan 

u " 
.. pamuk pızarı • 

Hindi Şıh Mu•at • karşıyakıı .. 
" .. .. " " 

Yiyen zıde 
Benli Süleymın 
Kalpaklı otlu 

Ulu cami ci. • 

• 
Abacı oğlu 
Hacı Ömer 

Arık zade 

• • 

Cami atik ci. • 
Eski postane 5 • 

" " Harap han 
Pamuk pazarı Mağaza 
Küpeli han Dükkan 

kapusu 
Hıcıbayram 

kuyusu 

• • 

• 

1 örtme 

97 
198 
111 
106 
117 
118 
119 
210 
352 

192 
194 
76 
54 

104 

8 

95 
234 
3ll 

103 
96 

353 
67 
84 
4 
8 

16 
56 
65 
65 

109 
98 

118 

121 

• • 
• • 
• • 

• • 
• • 
• • 

2 mığaza 
Dükkan 
Harap fırın 
Dükkan 

120 
124 
125 
126 
118 

• • 
• • 

Hacı Yunus 
ata 

• • 
Şamlı zade 

• • 
• • 
• • 

Salcızade 

. " 
• • 
• • 
• • 

Salcı zade 

• • 
• • 

Kadem zade 
Camii atik 

• • 
Hacı bayram 
Eski buğday 

pazarı 

• • 
Kunduracılar 

• 
• 
• 

Eski çarşı 
Camii atik ca. 

Eski çarıı 
Kunduracılar 
Babı tarıuı 

Abidin paşa ca. 
Babıtarsus 

. " 
TaşÇJkan 

Hükumet 
çaddcai 

• 
• 
• 

" 

" 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
,, 

• 
• 
" 
• 

Mat aza 

84 

137 
153 
154 
157 
158 
130 
132 
134 
140 
148 
149 
142 
146 
219 
189 

Belediye 
110 938 kiracısı 

44 
46 
48 
50 

138 

Osman Özugur 
Hacı Hüveylan 
Remzi Sapancı 

Hayri Duygulu 
Ahmet Turan 

13175 
69 

38146 

" u 

Ş •ikrii 

Osman Yücel 
Mehmet Kcktç 
B~şir Akkaş 

Ahmet GJlüş 

Mustafa Krke<; 
Mthmet !'emel 

40 
42 
49 
51 
53 

111 

119 
141 
137 
38 

130 
415 
o 
19 

8/ 9 
32 

43 
220 
207 
205 

18 
11 
56 
16 

113 
111 
109 

22 
17 

51 
17 

100 
117 

Avulcat Ali Riz• 

hüseyin oğlu basan 
Boşdur 

Ali doğru öz 
Boşdur 
Cıobbar Sever 
Hamit lebleciği 

Boş dur 
Hasan Pckboylu 
Riza ve mustafa yırtar 
Ctmil oturakçı 

lbrohim Akgüler 
Abdurrahman Öztek.in 

Budek Danyal 
Tahir pamukçu 

Hacı Yahya 
Ahmet 
Süleyman gevrek 
Zekeriya Karaçelik 
Rufai! Levi 
Ömer Sıclkı 
Niıazi Toraman 
lsa Basalak 
Ziya Dingün 

Bahri 
Nuri 
Osman 
Sdkı 

Saraç oğlu 

Aksak 
Çevik kol 
Bilgin 

24 Hüseyin Canlar 

31 Mehmet Tiftik 

34 Mustafa Tıiltk 

165 Mehmet Oğ. mevlit 
4 Nimet Kıra 

210 Süleym~n Bogday 
35 Ömer Aksoğan 
42 Kör Ahm.t 
16 Hakkı Altınöıtok 
86 Hasan Köker 
24 Abdullah Canatan 
9 Nuh Demircıler 

183 Berbef Must .. fa 
122 Edip Dokur 

4 Ziva Ôztürkler 
8 Turan Bengür 

23 Ziya Öztürkler 
49 Ahmet Ôzbay 

2/204 Mehmet lbo oğlu 

122 Mehmet Ünlü 

126 Duran Bahtıkar 
2/128 Boştur 

120 Abdurrahman Kurt 
116 Boştur 

2/4 Mehmet Kırbaş 
447 Mehmet Fikri Pelitözü 

20 Yusuf Cenk 
18 Mustafa Kavuzlu 
20 Ahmet Suphi Aral 
17 Haşim Özgür 
19 Ziya Öztürkler 
5 Kemal Altundöğer 
7 Ziya Öztürkler 

11 Hidayet Çeri 
] 1 Şevket Atakar 

103/11 Yusuf Parlak 
103 Alaaddin Uluç 

7 Mehmet Karabaş 
7 Mehmet Zehni Tektamış 

32 Ali Özçağlı 
15 Muhiz Mizrai 

Adana Belediyesi Riya setinden: 
1 - Fukara ve muhtacinle Belediye memur ve müstahdemlerine ve

rilecek bir yıllık ilaç açık olarak eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muvakkat teminatı yetmiş beş liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 22 inoi Pazerttsi günü saat on beşte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - Şaı inam esi Belediye yazı işlen kalemindedir. isteyenler oradan 

alabilirler . 
5 - Taliplerin ihale günü muayyen !aatte muvakkat ttminatlarile 

birlikte Belediye encümrniııde bulunymaları ilin o1 uı . ur. 

7- t:.ı - 17-21 10593 

Kızılay cemiyetinden: 
Cemiyet akarından Alsaray si· 

naması karşısındaki 35 numaralı 
kolacı dükkanının icarına talip zu· 
bur etmediğinden müzayedesi bir 
hafta temdid ile 26 mayıs cuma 
günü saat on yediye bırakılmıştır. 

Talip o'anların o gün ve o saatte 
merkez binasında hazır bulunmala•ı 
ilan olunur. 10639 

1 ~:.',~~~~' ~~~~' 
----------·---------------- ~u h•r yerde ve her bayide 2,5 

Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

ı Çiftehan 
1 Kaplıcası faaliyete geçti 

Banyo - Lokanta - Gazino - Otel 
Çifte han 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek için 
yüzde 50 tenzilat yapıldı 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz ! 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalarından 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesidir 

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

Birkaç gününüzü burada geçiriniz 
Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalacaksınız 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 
1 50 Bir gecelik tam konforuyla otel yatak ücreti 
1 00 Taş odalar ( 4 kişilik ) 

75 Birinci baraka ( 4 kişilik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
1 5 Umumi banyo 

Büyük istifad~ler görecek, memnun kalacaksınız 

Çiftehan Kapllcasını bugünk 
haliyle bir kere görünüzü 

~~~~~~~~~-10_6_1_1.._. ________ 4 ________ .._....; 

Seyhan Orman çevirge Müdürlüğünden: 
Adtt Cinsi l>eherinde takdir 

olunan muhammen 
Kıymeti 

Lira 

500 Mazot 1 
Teneke Şel veya istandaı t ve 

ayni evsafta diğer 
markalar 

2 3. F. gres varil 12 
yağı 

12 ekstra mobiloite 8 
Tentke B. B. markalı 

ince yağ 

Kr. 

40 

50 

75 

Tutar bedeli Mülahazat 

Lira Kr. 

700 

• 

25 Tarsus, Mersin 
veya Adana teslimi 

105 

830 

Yukarıda adet ve cinsi yazılı mazot ve makine yağları 10-5-939 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle eksiltmeye konulmuşlur. Eksiltme 

günü 25-5-939 perşembe güııü saat 10 da Seyhan Orman çevirge 
müdüriyeti binasındaki satınalma komisyonunda yapılacağından talip
lerin % 7,5 itibarile 63 lira teminatı muvakkate makbuzlarının yevmi 
mezkürda ihaleden bir saat evvel komisyona ibraz etmeleri lüzumu 
ilan olunur. 17-19-21-23 10610 

30 Elıf oğlu Irmak hamamı " 169 
60 Caferpaşa Eski tabakhane Dükkan 103 

kuruşı ve beher kdlıh da 25 ku 
ıuşı salılnıaktadır. Bu fi•tl•n faz 
la satmak isteyen bul l>ayilcri h k
kınr:la takib"lta ı.u ' ur . ulmak üıcrt 

en yakın Beledıye z•l ıt •s na mii 
racaat etmdaiııi s.1yrn halkımızın 

m nfaall t ıi icabıı d ın o!duğunu bir 
kere d~ha ilin ederim . 

Buz müteahhidi 
CUMALI 

1-20 10642 

Seyhan Cumhuriyet Müd• 
deiumumiliğinden : 

Adana ceıa evi mahküm ve 
mcvkuflarının bir senelik tkmek ih· 
tiyacı eksiltmiye konulmuştur. 

1 - Çifti 960 gramlık üç yıl· 
dız undan imal edilecek ekmetiıı 
senelik ihtiyaç miktaıı (15000o) 
kilo olup muhammen bedeli \ 11250) 
liradır. 

2 - Bu işe ait musaddak şart· 
name ceza evi müdürlüğünden pa· 
rasız alınabilir. 

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuli· 
le olıcaktır. 

5 - ·Muvakkat teminat miktarı 

( 843 lira 7 5 kuruştur. 
6 - Eksiltmeye gireceklerin ııı~ 

vakk,t teminat vesikalarile müte· 
ahhitlik evsafını haiz olduklarıfll 
teklif mektuplarına bağlıyacakl•11 

sertifıkalarla ispat etmeleri gerek' 
tir. . 

7 - Taliplerin mektuplarını ı· 
hale giinü saat 1 o a kadar c. mu0 
deiumumiliğine makbuz mukabil' 
vermeleri lazımdır. 10601 

~~·~-1_0~1_, ~18~2_2~-~ 
Osınaniye C. Müddei 
Umumiliğinden: 
O.maniye ceza evıııin bir sene 

li'< rkrneği 1 - H01.iraıı 91) da~ 
31) mıyıs 94) sonuna b lar miin1 

kasap vaz edilmiş ol ' uğundan )' 
rıı•yıs 939 da ilıalesi icra cd,'c~J 
ilan o1unur. l~ 

Seyhan Osmaniye b!lc' 
diyesindeo: 

Kasabanın nafıa vckiletind~ 
musad dak su projesinın 1272 ı; 
85 kuruşluk kaptaj 4934 lira ve ıJ 
kuruş isale 17024 lira 20 kuruş rJ 

su deposu inşaatı 21· 5· 939 1~1 
hinden 21 ·6 939 tarihine kadar J 
palı zarf usulile münakasaya 1con 
muştur. 1~ 

Bu gibi su işleri tesisatı yaP ı 
nafia vekaletince tanınmış bi~ ıııel 
teahhide veı ilecektir, lstekliler1~ 1a 
siltme ve artırma kanununun bU'f' 
ahkamına riayet etmek şa11'. 1, 
mezkür günde belediyemize ~~( 
racaatı şartname ve keşifnameY1.,i~ 
mek ve bu üç İnşaatın her ~J 
ayrı ayrı almak istiyenlerin be 
yemize müracaatlaıı ilin olurı~~J! 

24 Ziya Öztürkler 
8 Aziz Çokşen 

Yukarıda yazılı vakıf akaratın 1-6-939 gününden 31--5-940 günürıe kahr 
gün müddetle artırmaya konulmuştur. lhıleleri 25-5-939 perşemhe günü saat 
yapılacaktır. isteklilerin Seyhan Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 21- 25 

o~ 
birer s~nelik kiraları Jı ·n 
9 da Vakıflar ida:sı J 

10638 / 1 

Umumi ntşriyat müdİİ1~ 
Macid Güçlii 

Adana Türkıözü matb-' 


