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, f C. H. P. BEŞiNCi 1 

~ 1 BÜYÜK KURULTAYI i 
uı i ı 
ı;e • • • • e' i Partimiz daha kuvvetli bir • 
k~ i i 
İS i çalışma yoluna girecek i 

ol• ! ! 
, 1 Ankara : :}8 [ Telefonla ] - Ma_yısm 29 una tesaduf eden önUmUzdeki t 

el f i Pazartesi sabah saat onda Cumhuriyet Halk Partisinin lleşinci buyuk kon- i 
ııff ! gresi Turki~·e Buyuk Millet Meclisi binasında törenle açılacaktır . ! 

e d ! Parti merkezi şu gUnlerde hararetli bir şekilde- kongre hazırlıklariyle ! 
'kİ~ ! meşguldur. Kongre mUzakereleri bir hafta kadar devam edecek Parti ça. ! 
1 1 ~ lışmalarana ait bcız1 esaslar kabul edilecektir . Bu suretle Partimizin yeni ! 
et t direktiflerle daha kuvvetli bir şekilde çalışma yoluna gireceği görUlmekte- ! 

yıfl t dir . t 
bil~ i Kurultayın açıldığı gUn Ocaklardan itibaren butun Fırka tesekkulleri i . ) . 
adi ! gunduz bayraklarla, dövizlerle, gece ı'ıklaı:la tenvir olunacaktır . B ugUnUn ! 
ol~ ! duygulu ve hareketli geçirilmesi için butun tertibat alınacaktır . Kurultay ! 
4
0 ! mUzakerelcri radyo ile her tarefa verilecek , Radyosu olan Hallı-evleri ve ! 
·~ ! Parti teşekkulleri vatandaşları bundan istifade ettireceklerdir . ! 

!: 1,J ! Açılış gUnılnUn akşamı Halkevlerinde, Halkevi olmayan yerlerde Parti ! 
ın ! teşekkullerinde toplantılar yapılacak ve burada Partimizin tarihçesi , pro- ! 
ÜÇ ! gramı, çalışmaları, bugUne kad.'r meydana getirdiği işler ve inkılaplar ve ! 
arll ! bunların feyizli neticeleri hakkında Konferanslar verilecektir. ! 
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talı' 
~ Cümhuriyetin en yüksek bütçesi 

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

Maliye vekilimiz çok mühim 
bir beyanatta bulundular 

Mali ve iktisadi muvaffakiyetimiz 
Ankara : 23 (Telefonla} - Kamu· 

la)m son toplantisinda yeni bütçemi· 
zin müzakeratı esnasında maliye ve. 
kilimiz Bay Fuat Ağralı mühim bir 
beyanatta bulunmuşdur. 

Maliye vekilimiz' 939 bütçesinin 
Cumhurinetin en yüksek bütçesi ol
duğunu ve 938 bütçesinden 11 milyon 
bir fazlalıkla bağlandı~ını, gerek umu 
mi hizmetlerin selametle ifasında. ge· 
rek hazine itib ırinin muhafaza ve tak 
viycsinde muvaffakıyet temin eden 
bir yol tutuldu1'unu söyledikten sonra 
bütcenın en bariz tarzının milli müda· 
faa hizmetlerine ayrılan kısmı olduğu 
milli müdafaa ğrubuna 11,5 milyon 
bir zam yapıldığını söyledikden sonra 
vekil, halk hizmetlerine temas ederek 
bazi bütçelere yapılan zamları veba
zilcrindcn yapılan tenzillerj mevzu bah 
ettikten sonra 58 milyon liralık fev
kalade tahsisat hakkıada da izahat 
vermişdir. 

Fevkalade tah5İsalın 26,310,000 
lirasının milli müdafaaya, 17,321,000 
lirası demiryollarına, 2,500,000 lirası 
maden tetkik işlerine, tıp fakültesi 

ROMA· 
ASKERi 

Bay Fuat 

inşaat v': tesisatına bir milyon lira An ı 

Geris~ ikinci sohifed e -

BERLiN 
iTTiFAKI 

~a~onya, Almanya - italya 
ıttıfakına girmek istemiyor 

Paktı 

- Kont 
ihtiva 
Ciyano 

eden 
dün 

esaslar 
Romaya 

nedir? 
döndü 

Berlin : 23 a. a. - Alman . h al- . . . . 
yan ittifak muahed esi, bugün t \ za ed ı lmıştır. l k~ heyet azasından .

1 4 saa başka , bu mcrasıme büyük ajans ve 
11,08~ de Rayh başvekalet saray_ının gaıct 11c i l erin mü ınessilleıi de da vet 

büyuk kabul salonunda Kont Cıano olunmuştur. ı 
v c B. Fon Ribbertrop tarafından im- - Gerisi dördüncü sahifede-

hararetli bir safhada 

anlaşmasının hafta • 
prensıp 

Mahsulat arziye .. 
den tayyare ver 
gisi kaldırılıyor 

sonuilinı muhtemel! 

· Ankara 23 (Telefonla) - Şimdiye 
kadar mahsulat arıiyedcn alman tayya 
re hıssesi önümüzdeki Hazirand an iti· 
haren kaldırılac&k tır. 

Fransız nazırlarının 
alikalandıran yeni 

lngiltereyi 
bir teklifi 

•• 
Uçler • 

iŞ DANZIGİN ÜZERİNE birliği esas tutuluyor 

Almanyanın yeni 
bir hareketinden 
korkulmakta! 

Varşova : 23 ( Radyo ) - Na. 
z ilerin b ir Polony a g ümrük büro· 

s unu yıkmış oldukları , Danzig ile 

Şarki P rusya hud udund a kain Kal

toada bu h adiseleri takiben müma· 

sil diger bir takım hadiseler da ha 

vukua g elmesi Almanların niyet ve 

tasavvurları hakkında büyük b ir 

endişe uyandırmıştı r . Bilhassa A l

manların Polonya gümrük i ttihadına 
dahil olan D anzig arazisi g ümrük . 

(e rinin kontrolünü ellerine g eçir· 

meğe çahşmalarmdan korkulmak. 

maktadır , 

D anzig : 23 a. a. - Nazi hü 

cum kıtalarına m ensup 20 bin kişi 
Şark mıntakası Spor Şampiyonluk 
müsabakalarını ya pmak üzere 9 
Haziranda D a nzi'ge gelecekti r . 

Bu münasebetle Förstcr ve Lütze 

b irer nutuk söyliyccekle rdir. 

Londra : 23 a.a. - Parlemento 
mahafili, başvekil Chamberlein'ın çar· 
şamba ve perşembe günü lngiliz-Rus 
müıakereleri hakkında t tmin edici 
beyanatta bulunacağını ümit eylemek
tedir-

Filhakika parlemento, yortular 
münasebetiyle cuma günü tatil devre
sine girecek ve bizzat başvekil de 
lskoçyaya gidecektir. Başvekilin hafta 
sonund a Londr:ıdan ayrılmak fikrinde 
olduğunu bizzat haber vermesi parle
mentonun tatilinden evvel başvekil" 
1 ·ı· s ın ngı ız - ovyet prensip anlaşMasını 

,.----·---. ., 
Milli Şeften 
millete sevgi 

Ankara ; 23 (Riyaseticümhur 
Umumi Katipliğinden) R .. - eısı· 
cumhur lnönü 19 Mayıs idman 
bayramı münasebetile resmi ma
kam ve kurumlarla sevgili vatan-

daşlardan aldığı tebrik telgrafla· 
rına _karşılık teşekkür ve sevgileri
ni n ıbldğına Anadolu ajansını me· 
mur buyurmuşlardır. 

ilan edeceğine bir alamat olarak telak 

ki edilmektedir.: . 
Londra : 23 - a. a. - Daıly_.tcl-

egraph gazetesinin bildirdiR-ine gore 

Lord Halıfaks Fransız nazırlarının ken· 
disine yaptıkjarı muhtelif tek~ifler ara
sında bilhassa aşağıdaki teklıfle çok 

alakadar olmuştur. 
1 - lngiltere, Fransa ve Sovyet

ler birliği, her hangi birine karşı ya. 
pılacak herhangi bir tecavüze muka
vemet için aralarında bir karşılıklı 
yardım paktı imzalıyacaklardır. 

2 - Bu iiç devlet, Almanya ile 
hem hudut bir memlekete karşı yapı
lacak bir tecavüze mukavemet için 
birbirlerine yardım etmek bahsinde 
arala.ıında bir anlaşma yapacaklardır. 

3 - Bu üç devlet, Almanya ile 
doğrudah doğruya komşu olmıyan 
fakat temamiyeti bu üç ldevletıen biri 
veyahut bir kaçının menfaati ile bil
vasıta alakadar bulunan bir memleke
le karşı yapılacak bir tecavüze muka 
vemet içinde tutacakları hattı ha
reket bahsinde aralarında müşaverede 
bulunaraklardır. 

Oaily telegrapb. bu haberi verdik· 
ten sonra. tefsir mahiyetinde olarak 

şunları söylemekted r : 
Bu vaziyete göre, lngiltere, Fran 

sa ve Sovyetler birliği,.. Litvanyaya 

TOPLANTı--AoAeı 
ı-

O 0 V E N 
1 

NEVZAD 
----~~~~~~~~ 

H er ne ve~ilc_ ile ol~sa olsun, bq oıı, beş altı yll.ı:. 
beş on bın ı_nsnn bır araya geldiği .ı:am~ın, bu top· 

la nbnın bir disipline tab1 olması kallar· tabii hiı· sev ,·ok· 
hır. Toplantının hedefi olan maksaclın mllkc.<mmt"i bi~ su· 
rette vıtcud bul ma.sı için b.1şlıca ~art budur. Demek ki 
bir kişiden fazla olduğumuz zernan ve ,verele bir tııkın~ 
kayıd ve şartlara tabi bulunmaktayız ki, buna: terbiye, 
nezaket vesaire gibi adlar takılmı~tır. 

Bizi, yalnız bulunduğumuz za .. ıau yapmakta mahzur 
görmcdiginıiz bir takım hareketlerden meneden ve hurri
yetimizi tahdid ediyor gibi görUnen bu kayıt ve sartlar 
hakikatte bir İnsan için, bir lıurriyet hor~udur. Cuııktı 
herkesin ;lynı şekilde, ve kayıdsız hir hurrİYetlc harckt'~ 
tinden ancak anarşi doğar, llalbuki, aııaqi huı-ri,· din cıı 
bU,YUk duşmanıdır. • . 

1 

bulunan bu erkek mnhlflk kunduralarını çıkararak pal': 
maklari <-le Çl[ll k ki . b ·lıımı" Bil tabı ., a aya nrını tcmızlcmcğe a~ ~ · 
manzara_nın çirkinligi , pisli~i kaq;ısında arkada~ı n~ v.~ lb.· 
rısı kalkmıslar ve dah k l dentn çok 1,·ı gortın· • a ar ac a, per . • 
mediği bit· y ere kaçınışl:ır .. 

N_cti ce : insan dcuemiyecek bu mahluk t.o~l~ntı ad~: 
bıo~ pıs a_y aklarile çiğnemiş ve arkadaki iki kışının hUrrı 
vetıne huzuruna teca U t . f . n·ı . v z e mış ır. b teca· 

ı4 mıyoruın , polis veya beledise memurları u 
YUze lazım gelen ihtarda bulunmuşlar mıdır'~ 

Bir kaç gU'l evvel vani 19 Mayısta. kutlama mera· 
simi sladyomda yapıİdı: Bu 'topla~tıdan alınması lazım 
gcleı~ netice şu idi : 

karşı yapılacak bir tecavüze muka. 
vemeti taahhüt etmiş olacaklardır. Lc
tonva, estonya ve finlandiyaya karşı 

yapılacak bir tecavuz takdirinde ise 
aralarında müşaverede bulunacaklar· 

dır. 

UZAK ŞARKTA 

Bir Japon Fırkası 
püskürtüldü 

Şungking : 23 (a.a.) - Hankov· 

Hsiangyag d~miryolu üzerinde mü
him bir askeri nokta olan Suişan 
istikametinde ilerilemek istiycn tam 

mcvcut~u bir Japon fırkası geri ahi 

mıştır. 

Japonlar bine yakın ölu vermiş· 
!erdir. 

Çin kuvvetleri. Han nehrinin 

sağ sahilinde mühim bir çok askeri 

noktoları ele geçirmişlerdir. bunla· 

rın en mühimmi Şungşan'ın 30 kilo· 

metre cenubunda bulunan Wamiacc· 

hı olup Hankov - lşang demiryo· 

lunu ikiye bölmektedir. 

f talyan lejyonerleri 
İspanyadan döndü 

Roma : 23 (Radyo) - ltalyan 

lejiyonerlerinin kafesi bu ay içinde 

ltalyaya avdet edeceklerdir. 

YUGOSLA VY ADA 

45 .Ev selden 
harap oldu 

} 8 kişi boğuldu · 

Belgrat : 23 (Radyo) - Morava 

ayaletinde kain Helapalanka şehrin 
de sel gibi yağan yağmurlardan 45 
ev harap olmuş, 18 kişi ölmüşdür . 

Mesela: Bir tiyatroda herkesin şapkıuiyle oturduğu· 
ı.u, herkesin fısıtık yediğini. herkesin konuştuğunu tasav· 
v~r edelim. Bu vaziyeften ziyan görecek yine lıerl<es
dar. ~u top_lantadan beklenen netice kaybolncaktır. ÇunkU, 
ne kımse bır şey görecek ve ne de işidebilt:ccktir. Bina
enaleyh mak~adtn elde edilebilmesi için herkesin aynı de
recede, topla~tı adabına riayeti şarttır, Yani şapkasını 
çıkartacak, lumse fıitık yemi~·ecck ve kimse konusmu-

Inkılap gençliğiniıı sıhhat karakter, disiplin bakımın: 
dan on beş _vıl içinde elde et~igi buyuk tekanıulu foplu hırı 
halde halkn gö<ıtcrmek .. 

Fakat, o gUn aramızdan bir çoklarımızın toplantı a~a- ------------"-----
bt k f 1 . t n manasıle 

!son dakika 

yacaktır. ı 
.Bir tribunde oturanlardan ön<le bulunanların daha 

iyi görebHmck için ayağa kalktıklarını r arz edelim. Bu in
sanlar toplantı adabın.ıı. riayet ctmcdiklcı·i için arkaJaki· 
lerin hurriy,etine tecavUz etmiş olacaklar ve arkadan pro
testo seslerı yükselmekte gecikmiyecek ve bir gUrultudur 
kopacaktır. Nihayet ne olacak? Terbiye ve nezaketin 
frenlerinden kendini. kurtaran bu in:rn.nlar ba~kalarmm 
hurriyetine de teca vUz etmiş olacak larmdan toplantının 
i nzibatına memur d iger bir kı s ım insanltıı-ın mUdahalc
sin e mar11 z knlnrak toplantı adabına, hududuna zorla gir· 
ııı e#c mecbur olacaklardır . Karları : 1 Ier kc.,in önUndc k ı 
zarmakta n ibaret kalacaktır. 

Geçen gUo bir arkadaşım nnlatıyordu: 

Bir akşam <ıİnemada, - hem de koltuklu kı~ ımda 
- oturuyorlarmı:1· Yanında karısı da varmış. Önlerine 
Jiscr bir çift gelip oturmuş. Biraz sonra yanında <lisisi 

h 
nal va ı o mamasl ,vUzUnden bu neiıce a l , X·ıdıı 

Uiiu e gelemedi. Çunku, ne tribunde otuı·aıılar, ne aşaııı k ı 
bulunanlar ~· anındak"ı ... l dakı' insanların da tıp 

· J , ... r ı:.asın ki ı 

kendileri kadar görme ve isitme hakkına sahip oldu. ııı: · 
ı _____ ..._ ____ .,;,;,.,o ________ __ 

nı duşunmedikleri için buy~k bir anarşi zuhur e(ti. \ .c 
b b l 1 h · · ı,· ev görmedı. azır u unan arm emen yU:ı:de vetnuşı ır Ş • 
işidemedi. · · 

B t d 
r. . .1 ·a ·ındaki bir kııç 

en o ur uı:;um ;yerde, seyırcı er aı s h 
ha.Yanın bazı konusmalarmı isittim. Bilmiyorum ama, r 
halde kulaklarım k:zarmıstı. Fakat. toplantı ndab~nınt ı· 
renleı·inden kendilerini k~rtaran bu La.yanlar 0 gkUnt Ul oap~ 

il · den ur u am 
lantmın imıibatına memur olanların e erın 
dılar, Poli~ vasıtasilc dışarı çıkarıldılar. 

Bilmem yUzl eri kızardı mı'( 

:jı ,,. 

1 I k .k. · netti~i şevleri 
. . a 1 ı ınsan, • ccıniyet:in, kanunun me. ö • 

hıç bır baskı , ve zabıta korkusu olnııyan bıı· zamanda da 
yapmıynn in~andır. Toplnntı adabı dıt cemiyetin koyduğu 
bir takım kanunlardır. Kendimizi ancak baskı altında bu 1 

k_anuıılara. hurmet ctmeğe ahsbrnı:vahm. Daima dUşllnmck 
lazımdır ki t 1 ) • · · 1 · t t 

k b 
• op antı adabının cmrettığı şt-y ere rınye c • 1 

mc askaların h . 1 ·ı · ' 
b

. • ın uz• r ve hurivetme hurmet o !lCağı gı n, 
ıı:zat kendi hu . · . •t • · • · ')k 'b 1 rı.> c ve huzur umuzu da temın ıçm ı 1 

_şar~ r, . ı 

Mille tler cemiyetinin 

kararı 

Cenevre : 23 ( Radyo ) - Millet· 
ler cemiyeti Dansig komite:ıi serbcs 
şehirde hiç bir değişiklik yapmamağa 
karar vermiştir· 

Halifaks Cenevreden 
dönüyor 

Londra : 2 3 ( Radyo )- Kabine 
h~s.us~ surette bugün toplandı. Yarin 
kı ıçtıma Sovyet - lngiliz konuşma. 
larına tahsis edilmiştir. Lord Halifaks 
Cenevreden tdönccek ve Maisk i ile 
konuşmaları neticesi hakkında mah1-

mat verecektir. 



Milletler Cemiyeti 
toplantısı 

,.. 
·ı------·-----ıilılmm·------"----·---, Osmaniyede ger 1 Ü ~ h @\ fb ~ lr O ~ ır l lik faaliyeti ilerliJ A 

umumı '-----------··----••--liliııiııııiıııiiiiııilliıııl•-lllıiılllııl----·' Spor bayramında hara nı 
Adana Ticaret Mekteplerde İnzibat li şenlikler yapıldı :: Arnavutluk, Çek, Filistin, Uzak Şark mesele

leri konuşuldu fakat bir karar alınmadı Odası seçimi Osmaniye (Hususi )-Os,; 

Cenevre : 23 ( Radyo ) - Mil- 1 
letler Cemiyeti dünkü ilk içtimaın· 
dan sonra umumi bir toplantı yap· 
mıştır. 1 

Konseyin içtimaında Amavut-
lukun işgali sırasında Arnavutluk 
Kralı Zogo'nun Milletler Cemiye 
tine gönderdiği tezkere okunmuş 
ve bunun müzakeresi gelecek cel· 
seye bırakılmıştır . Bundan sonra 
Bay Beneşin Çekoslovakyanıo iş 

galine dair olan protestosu ele alın 
mış ve bunun da görüşülmesi tebir 
edilmiştir . 

Bene:; Milletler Cemiyetine gön 
derdiği muhtrad11 Çekoslovakyanın 
Almanya ve Macaristan tarafından 

istilasını protesto etmekte ve ln
gil tere den. f ransadan ve Sovyetler 
Birli~inden Milletler Cemiyeti Kon 
seyinde Çekoslovakyanın müdafaa 
edilmesini istemektedir. 

Cenevre : 23 a. a. - Milletltr 
Cemiyeti Konseyi, Sovyet murah
hası Maiski'nin riyaseti altında yap
tığı umumi toplantıda evvela Çinin 
müracaatı ile me~gul olmuştur. 

Çin murahhası VeJlington Koo , 
Japonyanın Uzak Şarktaki geniş· 
Jemr.k siyasetini tenkit etmiş ve 
Kularıgsu'da büyük devletlerin mu
kavemet hususunda gösterdikleri 
azmin nasıl gerginliği izale ettiğini 

ehemmiyetle kaydeylemiştir. 
Çin harbinin , mütemadiyen zor

balığa karşı koymak azminde bu· 
lunduklarını ilan edenlerin hüsnü
niyetini i.sbat edecek bir mihenk 
taşı olduğunu bevan eden Çin mu
rahhası memleketine mali yardımın 1 
genişletilmesini, Japonyaya , irtidai j 
maddeler ,.e bilhassa tayyare ve 
petrol verilmemesini ve nihayet ı 
Çine yapılacak yardım tedbirlerini 

1939 büdcemiz 
- Birinci sahifeden artan -

tanzime me-mur umumi komitenin 
toplanmasını ısrarla istemiştir . 

Nihayet Vellington Koo, bu ted · 
birlerin pek mutedil olduğunu ve 
hiç bir tehlikeye meydan vermedi 
ğini ilave ederek demiştir ki : 

•Çin askeri tedbirler istemiyor. ' 
O, kendi insan kaynaklarile kendi / 
kendisini müdafaaya azmetmiştir. 1 
Onun ytgane istf'diği ~y Milletler J 

Cemiyetinin ve aza devletlerin hiç 
deyilse paktın yüklediği tecahhütler. ı 
deo bir kısmını ifa etmeleridir.. ( 

Yeni Zelanda, Sovyetler birliği 
ve bolivya bu tekliflere rnüzaharet 
etmişler, fakat Lord HalifaX ve Bo~ 
net vaziyetin yeni tetbirlerc müsait 
olmadığını soylemişlerdir. 

Reis müzakerelere verilecek rıe 
tice hakkında arkadaşlarile istişare 
terde bulunacaktır. 

Müt('cıkibf'n Konsey, Lord Hali· 
faX'ın Filistin mt'sclt'si hakkında kı 
sa izahatını dinlemiştir. Lord Hali 
faX, beyaz kitap muhteviyatının he 
nüz fngiliz parlementosunda müza

kere edilmediğini ve binaenaleyh 
konseyde bu hususta müzakertlere 
başlanmasının muvafık olamıyacağı
nı beyan etmiştir. 

Finlandiya murahha~ı Holsti, Filn 
andiyanın bir parçası olan aland 

1 

adalarının bitaraflığını garanti için 
1 

icabeden tedbirlerin alınmasını kon· 
1 

seyden telebetmek hususunda mem· 
leketinin lsveç'le mutabık bulunduğu 

1 

nu söylemiştir. ı 
Sandler ve munters de Finlan- l 

diyanın bu talebine ınüzaharet eyle
mişlerdir. 

Belçika murahhası Bourquin maz 
bata muharriri a.ıfatile Finlandiya 
ve lsveç hükumetlerinin' bu teklifini 
tetkik ve konseyin gelecek celsesine 
rapor verme~e memur edilmiştir. 

Ceyhanda Spor 
hareketleri 

Şehrimiz Ticaret ve sanayi odası 
idare heyetini seçmek üzere dün 
yapılan ikinci müntehib seçimi saat 
sekizden on üçe kadar devam et
miştir. 

Reylerin tasnifi netıcesinde ikin
ci müntehipliğe şunlar seçilmiştir. 

Abidin IRamazanoğlu, Ahmet 
Cevdet Çamurdan, Arif Cemal 
Akıncı, Ali Karabucak, Akif Çelik 
Ali Bindebir, Osman AltıkuJaç, Ra 
şit Ener, Salih Erol, Şükrü Günen, 
Ziya Kurttepeli, Basri Arsoy, Feyzi 
Dural. Hakkı Salıh Bosna, Hasan 
Atıl, Bedri Gülek' lbrahim Burdu· 
roğlu, izzet Koçak, Muharrem Hilmi 
Remo, Mustafa Şengül; Gani girici 
Mahmut Malaz. Nuri Has, Nedim 
Kozacıoğlu. 

idare meclis azal~rı seçimi de 
bugün saat 10 - 11 arasında ti
caret odası salonunda yapılacaktır. 

Belediye Seçimi 
devam ediyor 

Ayın 17 sinde başlanan ve ara · 
ya 19 mayıs bayramı girdiğinden 
üç gün tatil edilerek evvelki gün 
tekrar başlıyan belediye seçim faa
liyeti devam etmektedir. 

Seçim cumartesi günü nihayet 
bulucaktır. Reylerin ta~nifi ya ayni 
gün akşam veyahut pazar günü ya
pı Jclaktı~. 

Reylerini kullanmağa geler. hal 
kımızın muhakkak-surette nüfus cüz. 
danlarını beraber getirmesi lazım· 

dır. 

Güreş birincilikleri 

Mersin takımı 
şehrimizegeldi 

Cezalarında deg"" ı•şı•kıı•k yeliler Ebedi Şefimiz Atatür~ 
yıl önce Samsuna çıkışı olan l' 
yısı çok büyük bir şenlik ve s• 

Her ne bahasına olursa olsun • 
cemı-

yete muzir adam yetiştirmiyeceğiz 

VEKALETİ ÇOK MÜHİM BfR KARAR VERDi 

Talebenln cemiyete en. mUflt bir uzuv olarak yetlftlrll
me•I , mekteplerimizde dlslpllnln mutlak •urette teeaaU•U için 
Maarif Vekaleti , inzibat cezalarımn ••klllerl Uzerlnde mUh1m 

1 

deOl•lkllkler yapmış ve yani 
esaslar koymu,tur • Yeni lnzl· 
bat cezaları disipline rlayet
slzllk gösteren talebeyi kade 
ma kademe teczlyeyl göz ö 
nünde tuttuğu gibi verllen ce· 
zalardan mütenebbih olarak 

1 
1 hal ve hareketi ıslah eden , 
I fazla çallşan va gayret gö•
I teren taletienın bu cezalarım 

gene kendi alacaOI mUklfat· 
1 larla affettirmesini mUmkUn 
kılmaktadır • 

Yeni şekild~, Türk genci büyük 
]ere saygi, küçüklere şefkat göste
ren her türlü ahliki tenkitlerden 
uzak normal bir insan ölçüsü içine 
alınmaktadır. Bu ölçünün dışına çı· 
kan gencin suçuna göre, hiç müsa
maha gösttrilmeden lazım gelen 
ceza tertip edilecek ve bu talebe 
üzerinde daimi bir takayüd gösteri
lerek gittiği yanlış yol hiç bir iz 
bırakmıyacak şekilde tashih oluna· 
caktır. Bu suretle her ne bahasına 
olursa olsun cemiyete muzur bir 
şahsın yetişmesine meydan verilmi
yecektir. Ou suretle mektep, hakiki 
manasiyle yalnız bilgi veren bir mü 
esse5e değil, ayni zamanda dürüst 
ve temiz insan yetiştiren bir mües
sese olacaktır . 

Beden Ter biyesi 

Teşkilat kanunu bu yıl 
çıkarılannyacak 

Subaylarımızın ev
lenme meselesi 

Evlenmede esas, yaş . 
değil rütbedir 

SUBAYLARIN ALEYHiNE OLAN 
YAŞ MESELESi KALDIRILDI 

Bazı subaylarımızın evlenebil
mek için yaşlarını büyütdükleri ve 
bunun için kanuni yollarlarlı tashih 
hareketine geçtikleri görülmekte. 
dir. 

Halbuki bu hareket istikbalde 
şüphesiz ki subaylarımız aleyhine 
bir netice verecektir. 

Bunu gözönüne alan milli mü 
dafaa yaş usulünü kaldırmış ve üst. 
teğmen rütbesinde bir yıl geçiren 
her subayımızın evlenebileceği kay- ı 

dini koymuştur. Askeri memurlara 
gelince: Bunlar için bir yıl kaydi 
konmamıştır. Üst teğmen rütbesini 
ihraz ettikleri zaman evlenebilme
leı i esası kat ul edilmiştir. 

ŞEHiRDE HAVA 

DÜN EN ÇOK "SICAK 27 
DERECEYl BULMUŞTU 

kutluladılar. 
Her taraf hayraklarla süsl~ 

Iunuyordu, 
Havanın sıcak olması hase~ 

Tören öğle sonu saat 16 da 
ladı .. Cumhuriyet meydanı olci' 
kalabalıktı. Orta mektep ldnıBP 
Osmaniye 7 kanuau sani Spot 
bü müşterek istiklal marşiyle 8' 
çekildikten sor.ra Ebedi Şefı 
Atatürkün aziz ruhu için resınİ ı 
rasim yapildı. Orta mektep l~ 
muallimi Bay Kemal bir hit• 
bulundu. D.1 ha sonra Kaynı• 
Ahmet Temiz. Jandarma koın 
Adliye memurları, Fırka ve h• 
başkanı talebelere ve Sporcu t 
lere yaklaşarak bayramlarını ~ 
dı. Daha sonra 7. K. sani sp0r 
lübü ile Orta mektep atletleri 
sında yüksek, uzun atlamalar ~ 
dı. Bilhassa Sporcularla mektd 
!ebelerinin karışık olarak yurı1 
ve ~uval yarışları çok eğlence! 
du. Muaabıklara halkevi taraf~ 
alınan küçük hediyeler verild 

Polonyadan bölgeı1' 
gelen bir leylek 

Kozan ; 23 (Hususi) -
.köyünde bir avcı tarafındarı 
rulan bir leyleğin bacağında 
lı bir halka görülmüştür. Bıı 
kada şu yazılar vardır; 

(Museum Zoolog B. po 
Varsovia 503763. lnform) 

Bu leyleğin Varşova haf 
bahçesine ait olduğu anlaşıJ 
tadır. 

kara gençlik parkı için 300,000 lira, 
meyvelerin islahı için 700,000 lira, maa. 
rif inşaatına 387,000 lira' şarkda inşa
edilecek hükümet konakları için 
1,000,000 lira, Tunceli mıntıkası ima
rına 2,r.00,000 lira, hava yolJ.mna 
500.00 lira. senayi proğramımızın te· 
mamlanması için 117,000,000 milyon 
lira gidecektir. 

Adana - Ceyhan maçın
da 6 - 5 Adana galip 

Müsabakalara başlandı 

Türkiye gür~ş birincilikleri mü
' sabakalarına şehramizde dün baş

lanmışdır. yedi gişiden mürekep 

Bundan bir müddet evvel be
den terbiyesi genel direktörlüğü teş · 

kilat kanunu projesi hazırlanarak 
Başvekalete takdim edilmişti. 

Şehrimizde dün gök yüzü öğ 

leden evvE"l :kesif sisli ve bulutlu 
geçmiştir. En çok sıcak 27 dere
ceye kadar :yükselmişti. Saat on 
dörtte hararet 26 ya düşmüştür. 

Hava ' rüzgarlı geçmiştir. 1 

BUGÜNKÜ PROOR-~ 

TÜRKiYE RADYO DIFOZI' 
POSTALAR! TÜRKiYE RAD' 

ANKARA RADYOSU 

ÇARŞANBA - 24/5f9' 

Maliye vekilimiz maden işlerimiz
den deniz ticaret işlerimizden, daha 
a Ilı ticaret gemimizin inşa edildigin
den ve lngiliz tezkahlarına ayrıca 
gemiler ısmarlayaca~ımızdan, hnzine 
umumi he-saplarımızdan, nakil vazi
yetimizden, varidat bütçemizden, 
vergi hususundaki prensiplerimizden 
tızun uzun lıahs etmiştir. maliye ve
kilimiz hiç bir vergiye zam yapıl
madığıni . mahı;ulat arziye vergisinin 
kaldırıldığım beyan etmiştir. 

Fuat A~ralı hazine vaziyetimizi 
düviz vaziyetimizi dıış tıcaretimizi 

sa~lam ve memnuniyet verici rakam 
larla izah etmişlerdir. • 

Vekil, milli paramızdan, gümüş 
ve nikel paralardan, dahi ve hariç 
borçlarımızdanda bahs ederek mec i 
lise rakamlar vermişdir. tahvillerden 
9,700,000 liralık ödenmiş bulunmak 
tadır. 

Milli bankalarımızın muvaffak 
bareketlerindende uzun uzun bahs 
eden vekil sözlerini şöyle bitirmiştir 

Kabule llyık eeer 

Arkadaşlar' ana hatlarını tahlil 
ve arzetme~e çalıştığım bu bütçe 
ile aziz halkımıza ve Türk vatanına 
yapılması düşünülen ve vadedilen 
faydalı işler, yüksek heyetinizin ir 
şatlarına dayanmakta olduğuna · ve 
evelki bütçelerin müsbet netice ve 
tatbikatı yine Büyük meclisin büyük 
kuvvetinden doğduğuna samimi su· 

Ceyhan :( Hususi muhabırimiz 
den) - Bu pazar günü Ceyhan, 
gençleri tarafından davet edilen Ada M . .. t k d.. ·· · 
na gençleri cümhuriyct mektebi ön· 1 ersın gureş a ımı, un, gureş aıa-

1 nı Bay Muharrem Yeğinin reis ligin 
ündeki sahada bir fütbol maçı yap· 1 de şehrimize gelmiştir. 
mı şiardır. ı 

Akşam geç vakte kadar devam Müsabakalara dün saat 16 da 
eden maç çok heyecanlı ve samimi başlanmışdır. güreşler .56, 61, 66, 72 
geçmişdir. 79, 87, ve ağır olarak yedi siklet 

Maç kalabalık bir halk kitlesi üzerinde ceryan ctmistir. 
önünde yapılmış ve seyirciler, genç 

1 
Alnan neticeler şudur : 

terimizin bu spor faaliyetinden p~k j 56 kiloda Şevket Seıuş (Seyhan) 
memnun kalmışlardır. I 61 " Mehmet öztürk(Seyhan) 1 

Birinci haftayım 4 - t Ceyhan 66 " Hasan potu (f çel) 1 
lıların galibiyetiyle netiçelenmiş ve 72 " Yahya (lçel) 1 
fakat ikinc: haftayımda 6 _ 5 gibi 79 '' Süleyman dişiçürük peh-
bir sayı farkıyle Adanalılar galip livan (Seyhan) 1 
gelmişlerdir. 87 " Ramazan Önsal (Seyhan) I 

Buda, Ceyhan gençlerinin aylar· Ağır " Abdi özpağda (Seyhan) 
dan beri ekzersiz yapmadıkları ve Seyhan ğrubu birincisi olan bu : 
spor vasıtalarının mükemmel olma- güreşcilerimiz Seyhan mrntaka güreş 
masından ileri gelmişrlir. ajanı Bay Şeref Çetinin riyasetı al-

Gençler bundan sonra faaliyet. tında bugünkü Posta trenile Anka 
lerini artıracaklar ve noksanlarımda raya hareket edeceklerdir. güreşci· 
maddi fedakaılık yaparak temamlı- lerimize muvaff akiyetler dileriz. 

yacaklardır. 
Sporcu gençlerimiz bu yaz mev Profesör Geze şehrimizde 

siminde spora ehemmiyet vererek 
mücavir kazalar gençleri ile sık sık 
temaslar yapacaklardır. 

retle inanan bir arkadaşınız sıfatiyle 
bu bütçe müzakeresi srrasında da 
yine feyizli direktiflerinizin esirgen. 
memesini minnet düygularımla diler 
ken takdim edilen bütçenin kabulü 
nüze layik bir eser olduğunu um 
duğumu arzetmckligime müsaadeni· 
zi rica ederim. (Alkışlar), 

Macar Profesörlerinden Bay 
Geze şehrimize gelmiş ve tarihi 
eserler üzerinde tetkikat yaparak 
Irana hıreket etmiştir . 

Esrarla yakalandı 

Mehmet oğlu Mustafa isminde 
biri ıki gram yetmiş iki santigram 
esrarla yakalanarak hakkında ka
nuııi muamele yapılmıştır , 

Haber aldığımıza göre, büdce 
imkanları ve diğer zaruri scbebler 
dolayısiyle genel direktörlük tf'şki
lat kanuni projtsinin bu yıl meclise 
sevki geri bırakılmıştır, 

Genel direktörlük teşki l atı bi· 
tinceye kadar bugünkü şekli ile ida 
re edilecektir. 

Gardenparti hazırlıkları 

Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
tarafından 27 mayıs akşamı Ata 
türk parkında verilmesi kararlaştı
rılatt gardenparti İçin ,hazırlıklar 
devam etmekteClir. Bu iardenparti 
mevsimin en giizel eğlencesi ola 
caktır. 

Yüzme yarışları 

Haıiran:la yeni yüzıne 
havuzunda yapılacak 

TALl~ATNAME GELDi 

Yakmde şehrimizde su sporla
rma başlanacaktır. Şimdiye kadar 
bir vasıta olmaması yüzünden genç. 
terimiz su sporlarından mahrum 
bulunuyordu. 

Haziranda, Belediyenin yeni yap 
tırdığı modern Cyüzme havuzunda 
yüzme !'anşları yapılacııktır. Bedrn 
terbiye.si umu:n müdürlüğü bu hu
sustaki talimatnameyi Seyhan böl· 
gesine göndermiştir. 

P. T. T. binası avlusuna 
bir havuz yapıldı 

Şehrimiz Posta Telgraf ve le 
lefon binasının geniş avlusuna az 
bir masrafla güzel bir havuz ya -
pılmıştır. Bu havuzdaki su ile bina 
dahilinde her hangi bir yangın vu 
kuunda itfaiyqe kafi derecede !U 

temin edeceği gibi binanın da man
zaraıını güzelleştirmiştir. 

Bu havuzun etrafına küçük bir 
de bahçe yapılarak muhtelif çiçek 
ve ağaç ~kilecektir. Bu suretle bina 
bir kat daha güzelleşmiş olacaktır. 

Müteşebbislerini tehrik ederiz. 

Asfalt caddedeki yaya 
kaldırımların tamiri 

içme suyu tesisatı dı>I jyısiyle 
Atatürk parkı önünden iti'>aren 
dörtyol ağzına doğru bozulmuş olan 
yaya kaldırımlarınm tamirine gt'çil · 
mışti. Parkın önündeki bu kaldırım· 
lar güzelce tamir edilmiş ve eski 
haline!konulmuştur. 

Saralı hır adam 
suda boğuldu 

12.30 Program . 
12.35 Türk mü7.iği 1 -

hicazkar peşrevi 2 - Suphi ı 
yin Ktirdili hicazkar şarkı : ( 
nizde bir giil olsam) 3 - se 
Pınarın hicazkar şarkı : ( rJ 
sevdim} 4 - Rahmi beyin 
şarkı : (Bir sihri tarap 5- f 6 

pancının nihavend ., : (Gel f 
6 - Halk türküsü : (D ığlıı( 
7 - Çar~ah 

13.00 Memleket saat ayıı' 
ve meteoroloji h~b~rleri. 

1 13.15- 14 Müzik {Riıas~11 

hur Bandosu - Şef : Ihsan ~ 
1 - Mass~net - Mar~ 2 -
- Viyana kızları Valsi 3 ""~ 
res - Cornille'in sırları 4 ....... ~ 
net - Naı;ar fantezi 5 - ~ 
- Japon serenadı . 

18. '30 Program. 
18.35 Müzik (Solistler ....-
19.00 Konuşma 

1 
19.15 Türk müziği { F,sı 

,9f 
20.00 Memleket . saat a) 

ve meteoroloji haberleri. / 
20.15 Türk müziği 1 

bcy:n muhayyer peşrevi 2 "' 
ri Ali efendinin muhayY~I' 
Feryada ne hacet.) 3 - c 
beyin muhayyer Ş. : (f ıtirtı 11~ .. 

)'''' yare varınız) 4 - Şevki be cft 
ni Ş. : (Hicran o~ u sinem ~ 
Halk türküsü : ( Esmer ı,ı:ı 1 

Kozan: 23 (Hususi) - Kozanın lamış) 6 - ,, .. : (Yıldız) ıJ 
Çukur Ömer köyünde Aziz oğlu ki ' mençc taksimi 8 - .'f1a'1f11~1 
zım adında saralı bir adam dün ba- dettin paşanın karcığar ş3'~ 
1 k 1 k . · · d' · k . meyusu visalindir) 9 - R

9 
I' 

ı av ama ıçın gM' ıgı ara pınar Bayati araban şarkı : (B~ıııt ıtl 
suyurJda saraya tutularak düşmüş ve ın , 10 - Suphi Ziya beY 1 35 santim derinligindeki bu suda Şarkı : Tıtrer yüre~im) 1

11 
~ 

ne(es alamayarak boğulmu~dur. n rı Giilı;;ı ~uı.ı: \f 1'' 

n 
a 
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MUHTEREM ADANA HALKINA 
Mayısın 17 ı · ti 1 nam~etllkıe ncı Çarfamba günU intihabı yapılacak Belediye mecllsl lçtn C. H. Par s nce 
Muht rJ kabue edllmı, olan zevatm lslmlerlnl havi llsteyl ilin ediyorum. 

~aru •rem Adana hemferllerlmln reylerlnl namzetlerlmlze vermek suretlle tarihi bUyUk 
dllerı'::lze ve onun lnkllAp ve lnkl•af harekellerlne baillhk göstereceğinden emin olarak ken

e muvaffeklyet ve refah dllerlm. . 
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 Yuıtcıı. 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 HalilNaci Dural. Avukat 
8 - Hakkı Salih Bosna. fabrikacı Arif Cemal Akın. Fort acenlası Müdiirü 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü Tahir Pamukçu. Çifçi 

10 - Basri Arsoy. Eczacı Ragıp Sepici. Çifçi 
11 - Şevket Çekmegil. Diş Doktoru Ekrem Balıacı. Doktor 
12 - Fazlı Meto. Çifçi Ali Sarnçoğlu. Tüccar 
13 - Hazım Savcı. Çifçi Abdullah Turkucü. Avukat 
14 - Bahri Erkam., Doktor Ekrem Müftüoğlu. Çıftçi 
15 - Macit Güçlü. Avukat Ahmet Rıza lşçen. Eczacı 
16 - Tevfik Kadri Ramazan oğlu. Çiflçi Cabbar Çc.nkaya. Kasap 
17 - Ali Naiıu Ôıgener. Doktor Tevfik genç: Mütaahhit 
18 - Rifal Yaveroğlu. Avukilt Nabi Meneıncncioğlu. Çiftçi 
19 - Mustafa Ôzgür. Fabrikator Süleyman Fikri Ôzerdil. 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 Htidi Kipe!'. Dr. Ôperatör 
25 - Mahmut KıbProğlu. Çiftçi Muzaffer Budak. Mimar 
26 - Müvvcddet Altıkulaç. Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi Rıza Ôzaşahin. Çıfıçi 
28 - Hulusi Akda~" Çıftçi Mahmut Ôzeı gin. Tüccar 
29 - Şekip Beriker. A. E. G. Şirketinde Sekreter Cevdet Çamurdan. Tuccar 
30 - Ziya Kurttepeli. Manifatura Tüccarı Ali Karabucak. Fabrikalör 
31 - Kerim Ulusçutürk. Çiftçi Salih Dıblan, Doktor 
32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar Memduh Çelik, Çiftçi 
33 - Rasih Özgen, Diş Doktoru Rahmi Nihat Aysen, 1 inci Noter 

R. ÇEVI K 

Belediye İntihap Encümeni Riya 
setinden: 

Muayyen zaman içerisinde mürıtehip lerin 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 m1ddesi muci'>ince bir hafta müddetle temdidine ka· 
rar verilmiştir. 

Bu müddet 27-Mayıs Cumartesi günü saat on sekizde nihayet bula. 
c-.ktır. ı<:;;mi tatil gii:ıleri o!an 1 Q,20 ve 2 l mayıs giinleri intihap yapıl· 

mayacaktır. Evvelce ilan edilmiş olduğu gibi rey atma saatları sabahın 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 

5- 8 10633 

• Nasıl da muvaffak olmuş 

1 

Çekirge itlafı 
Seferberliği 

Sof ya : 21 (a.a.) - Bir kaç gün 
den beri Bulgaristanın şark ve ce 
nup mıntakaları çekirge hücumuna 
uğramış b:Jlunuyor. Bulut halinde 
gelen ve ekinlere inen bu muzur hay. 
vanlara karşı mücadde için asker 
ve mektebliler seferber edilmiştir. 

Çekirgeleı le birlikte ayni mınta 
kaya üç bin kadarda Leylekte akın 
etmiştir. Leylekler insanların lıu a· 
fete karşı mücadelesine mühim su· 
rette yardım etmektedir. 

'~------------------------11 YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 

Yepyeni Tesisat ve 
mükemınel konforlu 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini meınnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Yeni müsteciri 

Hilmi Kuşçu ı 

Ticaret ve Sanayı Odası 
intihap heyetinden : 

Ticaret ve Sanayi O.lası ldare 
Meclisi azalarını seçmek lizNe mün 
tehibi s:rnilnin 24· 5· 1939 tarihi · 
ne tesadüf t"dt'n Çırşamba günü 
1 O 1 1 arasın ia Ticaret ve Sanayı 
O.fasını lcşr ifler i rica ve ilan olun ur. 

10657 

TAN SiNEMASIDNA 
Bu Akşam ~KOOAK VERIKROM"' 28° ile 

K11gın /\r;ılıi lan Çöllerinde intikamın çıldırltrğı Ölümün sarstığı, 
Çele baskınlarının titrcttigi insanların korkunç 

maceralarını canlandır an ve 

Jeak Holt ' ın 
BüyÜ k Temsili 

Vatansızlar Cehennemi 
Baştan Başa Aşk, Kin. ihtiras ve Harikulade 

savaşlaı la <lo!u E-nsalsiz Şark Fılmini gösteriyor. 
Kuvvetle oynanmış ve pek heyecanlı bir şekilde yaratılmı~ 

Mükemmel Bir Şaheser 
PROGRAMA ILA VETEN: 

Güzel MIKl MA VZ 

brdaı) 

21 .oo (Haf talık posta ı_ ulusu) 
21.15 Esham, tahvilat, Kambryo 

nukut ve z rant borsası (fıyat) 
'l.1.25 Neşeli plaklar _ R. 

21.30 Müzik (Vıyolonselıst Ede • . k p sezen nın onserı.) 

21.50 Müzık (Melodiler - Pi.) 

22.00 Müzık (f'üçiik orkestra -
c'f : Nt;cep şkın) 1 - Schneıder 

1065'i 

- Meşhur Rcf renlcrden Potpuıi 2-
Lincke - Olur. Olur. Olur. (Şen 
parça) 3 - Munkel - Vencdik ha· 
tırası serenadı 4 - Rymir:g - En-

lcrınczzo 5 - Lehar - Çocuk prens 
Operetinden potpurı . 

23 00 Son ajans Jıalıerlcri ve ya
rınki progrnnı. 

23. 15 ~<l Muz ık (Cazbitnd -
Pi.) 

Daima 8 poz güzel, net ve detaylı 

resim elde edebilirsiniz 

~ SÜRATLI, EMiN ve MUNTAZAM EMÜLSYONLU 

"KODAK VERİ KROM" Filmi 

Kalitesi ve randımanı itibariyle 

DAHA UCUZDUR 

• 
" Kopyalarınız için: 

Daima güzel, canlı, detaylı resim veren ve 

za·manla sararmayan VE LOK s kağıdına 

ısrar ediniz. 

. Bütün KODA K satıcılardan arayınız veya 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK Şirketi Beyoğlu, İstanbul 

) 

B noz da güzel ! 

Makinelerden ordular .... Alevlerden mitralyözler .... Yıldırımlardan 
cehennemler yaratan şaheser 1.. .. 

Asri sinemada 
Bu Akaşam 

1 

1 
Bay Çetin, Bay Tekin f!lmler~ni gölgede bırakan , her gözü ko~ku i~e 
açtıran, her yeri ku1retıne seır eden mui\zzam ve çok heyecanlı bır hanka 

( Yeraltı Hakimi ) 
30 kısım tekmili pirden 

Oynayan Gene Otri 
DlKKAT : film uzun olduğundan sinema tam 20,30 da baılar 

Telefon Asri 

10659 
, ------------~~----------·---

l 
1 

1 
j 
1 

,... ________________ ____. ____ '111!'9 ________ ,... ________________ ~ 

Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
S · ve en güzel şaheseri olan dünyanın erı kudretli 
enenın en son . . .. . 

rejisörü St>sil B Dömıllenın olmez esen 

( KARA KORSAN ) 
tanıdığı 

T .. · ·· ı- b" ··k şaheserin baş rollerind~ bütün dünyanın 
urıeçe soz u uyu • . . . 

· ve takdir eltiğı bır çıf t 

Frederik March - Fransika Gaal 
ILA VE OLARAK 

En yeni dünya haberleri 

Mevsimin bu so~ şaheserini görmelerini bütün 
bilhassa tavsiye ederiz 

müşterılerimizc 

Tel : 212 -~1~06~1~7...,..--...-ı-..-----
----~:...:.-..-------

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
"""rıııı111lt' 1\0: /Of,HU 

• Dünden artan · 

. r~·ne göre 1 - 6 kişidir. Bir len fazla olduğu Zil• 
çatının haline ve genış ıgı d 

I' akatlisi hunlarıu başı ır. 
manlar içlerinden en ıy b' d kek bulunımı:dıg· ı veyahut meycu. 

M dd 87 - EvJe veya ına a er 
a_ e .• . k·1• d ·ukarıda işaret oh.nan yaş dahilindckilcrlc bu bi 

du yetışmedıgı la uır e > ·ı ı ·ı· 
d

. k e k.tdınlardan da seçı em ır. 
yapmağa mukte ır ız v • • • • 

Ev İtf aiyecilerının vazıfelerı 

B
. dan yanaını önlüyecek teJbirleri almı.k ve çıkacak 

Madde 88 - ına :ı • d" k · Y b- .. • dan vcrmeJen son urme tır. angın uyur ve 
Y• ng n büyümesınl! ıney - . . . . 

0 rnı - d" -ıemiyecek ş~kil alırsa ev a nırı v.:ya muavını 
k d·ı . t f Jan son uru 

en ı eıı ara ın ' a sokaklar birliği) itfaiyesine haller verilir v~ on· 
tarafından m~halle (vey 
!arın yardıınile söndürülür. .. - k · · b. - · . 

r binllard.ıki y;rngı •lı so 1 ı lıırrn:: ıçın ev veya ına amır· 
icabında cıv d k dTr Bu tak JırJc ev çatısının neıarct· 

leri tarafından yardıma :1 sev e 
1 1 

• 

· b k ı nası lazımdır. .. 
sız ıra ı mar E 'tfai ·ecilerinin hareket tazları ve yabacakları onle. 

Madde 89 -.f k" 
1 

m) a talimatnamesınde izah edilmiştir. 
. . db' 1 pası orun 

yıqı te ır er _ R mi büyük binalar, öankalar ve fabrikalar ve ben-
Madde 9~) .. es I Je viicude getirilecek itfaiye teşkilleri büyük· 

l · .. J ınuessese er 
zer erı onem 1 

• ti . e göre ilgili bulundukları vekaletler veya vafi. 
lüklerine ve hususıye erın .. r'\ 1 

·ı ek esaslara gore yat"ı ır .. 
ler tarafından ven t'C • b" itfaiyecilerinde aşağıdaki şahsi teçhizat 

M dd 91 - Ev veya ına 
a e 

1 
• bulunur. Bunlar ev veya binada oturanlar tarafın. 

ve söndürme nıa zemesı 

dan temin ol:.nur. k · b' haıp paketi, 200 gram k'ıreş 
4 h" t • Bir gaz mas esı, ır 

Şahu teç ıza · • ' · • 

kay~~ğı~_ır. malzemesi: Bir kürek, bir k 1zrıu, bir balta, bir dcstcrc, 
Sorıdurme .i b k" "'" ı· b' . l . /ektrik el fenerr, ır uçuıı;. men ıven, ır sırıklı süpürge 

bır satır, ıır e . 
( 

_ .. in sırığı cvlerın yukarı kısımlarında çıkan atc'şİn söndürüle.· 
bu supurgen I 
b·ı .. · ıslak bezle sarı mış olmalıdır), yangın bombalarının ateşini 

ı mesı ıçın • • 
ba tırmak için en aşağı bir sanlirk dolusu kuru kum veya toprak (Sandık 
yoksa dört teneke dolusu kuru kum veya toprak (san :iık yoksa dört te 
neke dolu5U kuru kum veya kuru toprak), bir kürek, bir boş kova (yan· 
gın bo'mbalarını çatıdan uıslClaştırmak için), tutuşan yeri söndürmek icir 

\ . 
{Sonu Var) 9583 
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Seyhan Vakıflar müdürlüğünden: 

Muhammf'n 
Bedeli Vakii 

110 Lira 

90 
72 
72 
72 
70 

7 
4S 
so 
80 
35 
80 
S1 
40 
36 

12 
48 
1$:' 

30 
40 

16S 

1~ 

3' 
40 
60 

100 
6SO 
800 
720 
150 
30 

36 
~ 
60 

400 

ıso 

48 

120 
80 

120 

120 
soo 
200 
tSO 
185 
40 
72 
40 
48 
84 

108 
80 
ıso 

ıs 

15 

12 
10 
20 
8 

10 

'° 
70 
80 
80 
60 
60 
40 

120 
40 
60 
20 
60 
60 
40 

200 
loO 

Cafer ~ 

" " 
• • 
" ,, 

Beydaire.i baca 

~· 
" .. 

Mevki ve M. 

Salalar. S. . " 
" " 
" " UJu cami 

" " 

Cimi 

Diklcin 

• .. 
" 

dülckin 

" " " " .. 
H. H.... medraeai Caler P9f•· S. ,, 

,. 

" 
" 
" 
•• 

Pen'>e 

" 
" ,, 

" " • 
" " " 
" " 
" " " ,. .. " 
hanım Memiı pqa 

cami IOkatı 
~ biikümet civan 

" 
,, 

" 
" 

. .. 
" 

" " " 

" 
" .. 
" 
" 

" 

" 
" 
" 
" 

" " " " " 
le1meyiDli bpah çarp " 
" .. 
" .. . 
" " 

• 

" " 

" " .. 
un pıurı " 
" " " 

Saç bedelt;n mm " 
-clükkin 

34 
3S 
36 
37 
41 

63 
6S 
43 
44 
4S 
52 
53 
54 

60 

68 
67 
69 
72 
73 
81 
80 
82 
83 
84 

, 
" " 

" dükkin " 
Kapü çarp d6klcln ,, 1()'2 

87 
94 
95 
96 

.. ,, ., .,61S dükkin 

" " " " maıf 
düklcin 

" " .. " 
" " otlu 

GöaH ... 
Babı Tarsus 
Karı solcu 
Sinıma ıeçidi 

dilde in 
611 fınn 

dölclcin 
dülckin 

" " 
Yıtcami C. " 

" " " " " 
" " " " 

.. 
M'!ıtan .. 

" 

zade Siptilli. 
M. Mutan ud~. M. Mescit .. 

Oda11 
Kubat pap Abidin paı• dükkin 
P.,. daireli ~ eai poetane tobtı ,, 
Tahtah cami Alfalt cadde dü&ckin 
Camü Atik Kıruolcu " 
Su Kliplüp. 
Camü kebir eski botday p. ıu küpü • 

.· 
Kale bpusu Camii Kebir • 

· badrme 
Aaiyap zade Sarıcan • 
Turunçlü melCİt kura köprü • 

,, • • • meacit 
Od• 

Devımi zade ealci b.itdıy pazan dükkin 
Bozzade Şerife • • 
Siıot medresesi tatçakan M Oda 
Abdırazzak antıki ıtfalt C. dülckin 

,, ,, ., pamuk pızan • 
Hindi Ş.h Murat kır11yaka " 

•• " .. " " 
Yiyen ude 
Benli Süleyman 
Kılpakh otlu 

Ulu cami ci. • 

• 
Abaca otla 
Hacı Ômer 

Ar1k zade 

• • 

Cami atik ci. .. 
Eslci post•ne ,c; • 

• • Harap ban 
Pamuk pa11r1 Mıt•za 
Küpeli ban Dülckin 
kıpaau 

H.abayram 
lcuyuau 

• • 

• 

1 örtme 

97 
198 
111 
106 
117 
118 
119 
210 
352 

192 
194 
76 
54 

104 
8 

95 
234 
311 

103 
96 

353 
67 
84 
4 
8 

16 
S6 
6S 
6S 

109 
98 

118 

121 

• • 
• •• 
" . 

• • 
• • 
• • 

2 mat•u 
Dük kin 
Harap f1r1n 
Dükkia . 

120 
124 
12S 
126 
118 

• • 
• • 

Haa Yunua 

•i• 
• • 

Ş.mh zade 

• • 
• • 
• • 

S.lcızade 

• • 
• • 
• • . " 

Sala zade 

• • 
• • 

Kadem zade 
Camii •t• 
İINIMti 

• • 
· Haa ltaynm 

Eski butday 
~,. 

• • 
Kundurıalır 

• 
• 
• 

Ealci Çlrfl 

Cami atik cı. 
Ealci Ç8!'fl 

Kundurıalar 
Bal. tar1Uı 

Abidin pep ca. 
BabdarlUI 

• • 
TafÇ'ba 
Hlildll9et ..... 

" 
• 
• 

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

Mıpn 

84 

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

Belediye 
110 938 kirıc191 

44 Osman Ôzugur 
46 Hace Hüveylan 
48 Remzi Sapancı 
50 Hayri Duygulu 

138 Ahmet Turan 

73175 
69 

38146 
40 

.. .. 
Şükrü 

Osman Yücel 
Mehmet Keke-ç 
Beıir Alckaş 
Ahmet Gülüş 
Muıtaf a Kekeç 
Mehmet Temel 

42 
49 
51 
53 

111 

139 
141 
137 
38 

130 
415 
o 
19 

lı/ 9 
32 

43 
220 
207 
205 

18 
11 
56 
16 

113 
111 
109 

22 
17 

51 
17 

100 
117 

Avukat Ali Riza 

hüıeyin otlu hasın 
Boşdur 

Ali dotru öz 
Boşdur 

C"bbar Sever 
Hamit lebleciti 

Boşdur 

Hasan Pekboylu 
Riza ve mustafa yırtar 
Cemil oturakÇ1 

lbrohim Akgüler 
Abdurrahman Ôztekin 

Budek Danyal 
Tahir pamukçu 

Hacı Yahya 
Ahmet 
Süleyman gevrek 
Zekeriya Karaçelik 

Rufail Levi 
Ômer Sıcfkı 
Nitui Toraman · 
lsa Basalak 
Ziya Dingün 

Bahri 
Nuri 
Osman 
Sada 

Saraç otlu 
Aksa le 
Çevik kol 
Bilfin 

24 Hüseyin Canlar 
3 l Mehmet Tiftik 

34 Mustafa Tülek 
165 Mehmet ot. mevlit 

4 Nimet Kırı 

210 Süleyman Bogday 
3S Ômer Alcaotan 
42 Kör Ahmet 
16 Hakkı Altınöztok 
86 Hasan Köker 
24 Abdullah Canatan 
9 Nuh Demirciler 

183 Berber Mustafa 
122 Edip Dokur 

~ Ziva Ôztürkler 
8 Turan Bengür 

23 Ziyı Ôztürkler 
49 Ahmet Ôzbay 

2/204 Mehmet lbo oğlu 

122 Mehm~t Ünlü 

126 Duran Bahtıkar 

2/128 Boştur 
120 Abdurrahman Kurt 
116 Boştur 

2/4 Mehmet Kırbaş 
447 Mehmet Fikri Pelitözü 

20 Yusuf Cenlc 
18 Mustafa K~vuzlu 
20 Ahmet Suphi Aral 
17 Haıim Özgür 
19 Ziya Ôztürkler 

· S Kemal Altundöter 
7 Ziya Ôztürkler 

11 Hidayet Çeri 
1 l Şevket Atakar 

103/11 Yuıuf Parlak 
103 Aliaddin Uluç 

7 Mehmet Karabaş 
7 Mehmet Zehoi T ektamıı 

32 Ali ÔZçath 
15 Mubiz Mizrıi 

30 
60 

Elif otlu Irmak hamamı 
Caferpaıı Eski tabakhane 

• 
Dükkan 

169 
103 

24 Ziya Ôztürkler 
8 Aziz Çolcten 

Yukarıda yaZJlı vakıf akarabn 1-6-939 gününden 31--S-940 rününe lcadar birer ıenelilc kiralart 
gün müddetle arbrmıya konulmuştur. ihaleleri 25-5-939 perşembe günü saat 9 da Vakıflar idar • 
yıpılıcakbr. isteklilerin Seyhan Vakıflar Müdürlütüne müracaatlare. 21-24 10638 
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Adana. Belediyesi riyasetinden: 
ı . Temizlik· işleri hayvanatile, kanarada beslenecek olan hayvanatın 

bir yıllık arpa ihtiyacı olan 57,000 68,000 kilo arpı ile 68.000 79,000 ki
Jo samanın satın almrnası ve te:nizlik işleri hayvanah nalı aÇ1k olarak ek . 
siltmeye konulmuştur. 

2 Arpanın mu~nm D!n bedeli beher kilosu üç kuruş samının brher 
kilosu bir kuruşdur. 

3 Arpanın muvakkat teminah 153 lira ve sarnamn muvakkat temi
natı 59,25 lira nı1ın muv.ıklcat teminatı sekiz liradir. 

4 ihalesi haziranın 8 inci perşembe gü11ü saat on b~şte belediye en 
cümeninde yapılacaktır. 

5. Şartnameler belediye yazı işleri müdürlüğündedir. isteye"ler orada 
görebilirlt.r. 

6 isteklilerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminat makbuz
lirile birlikte belediyeye encümenine müracaatları ilan olunur. 

24·28 2·6 10656 

Adana Belediyesi Riyasetinden: 
1 - Btlediyeye ait motorlu vesaıtin bir yellık ihtiyacı olan 2180-2600 

tenek~ benzin ve 98 teneke muhtelif cins yağ kapalı zarf usulile satın ah
nacakbr. 

2 - Benzinin beher tenekesinin muhammen fiatı üç liradır. 98 teneke 
yağın muhammen bedeli 596 liradır. 

3 - Benzinin muvakkat teminatı 585 lira ve yağın muvakkat temi .ı 
nah 45 liradır. 

4 - ihalesi haziranm 9inci perşembe günü saat on ~eşte ve belediye 
encü oeninde yapılacaktır. 

5 - Şutnamaler belediye yazı işleri müdürlüğündedir. isti yenler ora 
da görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü muayyen saatte muvakkat teminatlarile 
birlikte Bele{liye encümenine müracaatları ilin olunur. 

Roma 
askeri 

- Ber 
itti fa 

- Birinci sahifeden artall 

Merasimde, heyecanı ytl 
okunan B. Hitler de bulunlD 

Saat ıı.ıo da imza il 
bitmiş ve B. Fon Ribbentrop, 
denin imz.lanmış oltlntunu 
bildirmiştir. Bunun üzerine 8. 
iki Hariciye naımnın ellerini 
ve Kont Ciınoya, en büyük 
nişanı olan büyük Almanya k 
verdikten sonra :salonu terke 

Saat 11.12 de Kont Cia 
rasim salonunda radyo ile it 
olarak ltalya - A !manya ittifak 
hedesinin imzasını ilin etmi 

Berlin : 23 a. a. - Al 
talyan paktında, Alman - hal 
dudunun daimi olarak tesbit 
oJdutu kaydedilmektedir. Al 
ltalyan milletleri hayati sahal 
min ve sulhu idame etmek üı 
tikbalde müştereken hareket 
karar vermişlerdir. 

Pakt, 7 m 1::tdeyi ihtiva 
tedir. 

3 üncü maddede, tırafe 
biri bir ihtilafa sürüklenJiti t 
de diterinio bütün hava, 
deniz kuvvetlerile derhal o 
dım etmesi derpiı edilme 

10657 1 inci maddede, iki tar A--------------------------' terek emniyetleıi veya Avru 
24 - 28 -2 - 6 

Sayın Bayan, 
Her aile yuvısmın muhtaç bulunduiu dikiş- nakış, örgü, çiçek 

ve daha bir çok yrni iıleri öğnnm' k 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 makinamz olsun veyahut 
olmasm sırf kt-ndi menf aatrnız için, mütssesemizin gösterdigi bu feda 
k~r~ıktan azami ~creccde iıtifade edebileceğinizdtn yukarda bildirdi· 
tımız adrese teşnf il~ kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Naumann Makinalare Satış Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalığı Saathane karşesı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
44 TELEFON : 168 

ziyeti hakkında daimi temas 
de bulunacaldan zilcredilm 

2 inci maddede müşterek 
faatla~ı tehdit edilditi talcd' 
tarafın derhal yekditerile i 
de bulunacatı tasrih edilme 
iki t~raftan biri tehdid edild. 
dirde diğeri ona diplomasi 
yasi sahada yardım edec:dlımP 

Dördüncü maddede uk 
harp iktisadiyat. sıhasanda 

rafın aralarındaki işbirliği d 
tirecekleri kaydedilmektedir. 
meşgul olmak üzere iki me 
hariciye nazırlannm riyaıetin 
mi komisyonlar teıeklcül 
tir. 

5 inci maddede, ihtillf 
runda iki tarafın ayre sulh i 
memeyi ve dost dcvletlttle 
ıebetlerini müştereken tanzi .. 
yi taahhüt eUikleı i bildiri 
dir. 

7 nci maddede, palchd 
edilditi ~günden itibaren ka 
bik ve 10 sene mü Jdetle dl 

oldutu ve tec !id edilebilec 
Satlık taş ve enkaz 1 Antalya C. Müddei Umu-

1 
dedilmektedir. 

800 adet 40X50santim boyunda miliğinden : J•ponya askeri pakla gl 

Mersin Sülckiri taşile Bulgur döğme 1 A . . . . 1 Tokyo; 23 a. a. - Hav•• 
dink taşı bütün trferruatiyle ve sağ ntalya Ceza evmın bır senehk b" · b"ld" . 

ihti) aca olan ( 85600 ) k'I ·1c· • m ı myor : 
lam katran salmaları ve tüm ve ya- . 1 0 1 mcı 1 . de 

k. 't 6000 k"I k d d neYJ ekmek k•pah zarf usuliyle ek· ı yı haber alan mahfıller 
rem ırcmı ve ı o a ar a "f d d"ld' · ·· h d k A b 'b' siltRıeye konmuştur. ihalesi 30-5- aurette ı a e e ı ığıne gort, 
takta o un skat.ılı hr. 1 yrdıcaUlu gı ~ 39 Sah günü saat on dörtte İcra l hükümeti, ' Almı.nya ve ftaly• 
en az satma ıslt-yen er e ucamı d" ı k • · ·f k · ı k · d k"' .. d.. k e ıleceğin'1en talip ofanlarm vaktı as ~" ıttı a ımza amıma 
cıvarın a omur paurına onece · d daki k11rarında musirdir. 
yr.rde Abdurrahman Şenere müra- ~u~yyenın_ en e~vel pey akçalariyle 
caatları. 2-15 10648 bırhlcte Cumbunyet Müddei Umu· Berlin: 23. - a.a. -

miliğine müracaatlara ilan olunur. riciye nazırı kont Ciano bu 

Adana paınuk üretme 
Çiftliği müdürlüğünden: 

1 - Pamuk üretme çiftliii için 
85 beygir kuvvetinde ağır ve uzun 
şa!eli bir kamyon açık eksiltme su 
retilesabn ılanacaktn • 

2- - Şartname bedelsiz olarak 
pamuk üretme çiftliti müdürlütün· 
den ahner. 

3 - Mezkur kamyonun muham 
men bedeli (198S) lira ve muvakkat 
teminab (148.87.5) liradır. 

4 - ihale 1- 6 -939 perşem
be günü saat 15 de pamuk üretme 
Çiftliği müdürlütünde mübayıa ko· 
misyonu huzurunda yapılacaktır, 

S - Taliplerin yevmi mezklir 
ve saatta teklifname ve vesaikile 
birlikte komisyona müracaatları. 1 

17-21-24-27 10630· ı 

10622 14-17 20-24 bah saat 11 I ~O de hususi 
le ftalyaya hareket edecekti'• 

Seyhan Vilayeti 
encümeninden: 

daimi Tren, Münih, innsbrück .. 
ner hududunda kısa bir 11111 

1 - Adanada inşa edilecek nı 
fia anbarı ve b_,.,. inşaatrnclmı 
(5817) liralak iş açık eksiltemeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 27.5.939 yılına 
nıüsadıf Cumartesi günü saat 11 de 
Vilayet daimi encümeninde yaprla
cakt1r. 

3 - istenilen bu işe ait ktşif 
evrakmı görmek üzere Nafia daire
sine müracaat edebilirler, 

4 - isteklilerin (436) lira (28) 
kuruş muvakkat teminat yahrmaıı 
ve bu işi yapmıta ehliyeti oldutu 
na dair ehliyet vesikası almak için 
de 2 oci maddedr yazıh tarihten 

vakkuf edecektir . 

Bu gece nöbetçi e 
Tar.suskapısı civannd'. 

Halk eczahaned 


