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UÇLER ANLAŞIYOR 
İngiliz Harbiye nazırı Moskovaya gidiyor 

Sovyet - fngiliz - Fransız karşılıklı yardım Pakt1 

önümüzdeki hafta içinde son şeklini alacaktır 

LONDRADA 

Tevfik Rüştü 
Arasın nutku 

PARIS -

PAKT EVVELA, TÜRK-INOILIZ ANLAŞMASI OIBI iLAN EDl
LECEK,ONDAN SONRA ÜÇ DEVLET ARASINDA iMZALANACAK j 1 

ANKARA'DA ANLAŞACAK 

Londra : 25 ( Radyo ) - Sov
yet - lngiliz talepleri artık vuzuh 
kesbetmiş bulunuyor . 

Havasın bildirdig-ine iÖre, lngiliz 
kabinesi , lngiltere , Rusya , Fransa 
arasında doıtrudan doıtruya kurulacak 
yardım esasını kabul etmiştir . An
laşma önümüzdeki hafta her üç hü
kumet arasında kati şeklini alacaktır. 

İngiliz - Sovyet anlaşması ayni 
Türk - - lngiliı anlaşması gibi, evvela 
ilan edilecek ve snnra imzalanacak
tır. Bütün lngiliz gazeteleri , Çem 
berlaynin Avam Kamarasında bu 

mevzua ait beyanatını mevzuu hah· 
setmekte ve hararetle alkışlamakta

dır . G87.eteler, " Sulh cephesi bu 
suretle temamlanmış oluyor ,. diyor
lar . 

Paris : 25 [ Radyo J - Fransız 
gazereleri Sovyet - lngiliz - Fran
sız Paktının pek yakında imzalana 
caıtını bildirmekte ve karşılıklı yar
dım esasının kuvvetinden uzun uzun 
bahsetmektedirler . 

Pakta göre , mesela , Fransa ve 
lngiltere Baltık devletlerini garanti 1 

etmese bile Sovyetler ed~cek ve 

Atlas okyanusundaki facia! 

Deniz altında kalan 
Amerikan tahtelbahiri 

62 mürettebattan 26 sı öldü 

Nevyork : 25 • a .a.· Bahriye ne 
zaretinden bildirildıgine göre, sgualu 
denizaltı gemisi vvhite adası civarın

da 73 metre derinlikte harekatsız kal 
mıştır. içinde 6'.! kişi vardır. üç vapur 
tahliyesi vasıtalarını hamil olarak sür 
atle hadise mahalline gitmektedir. 

Nevyork : 25 -a.a.- Sgualus de
nizaltı gemisinin battııtı yere iki tah
lisiye vapuru ile diker denizaltı gemi 
leri varmıştır. batan geminin salıver
diki imdad duası sayesinde gemi icin 
dckilerle telefon irtibatı temin edilmiş 
tir. 

Nevyork : 25 -a.a.- Neuvellee ang 
leterr. sehilleri açıklarında 75 metre 
derinlıginde hareketten sakit olmuş
olan sgualus denizaltı gemesi. dün 
saat 13,407 da · greenvvich saati- tec 
rübe kabilinden bir dalma harekei 
yapmış idi fakat daldıktan bir saat 
sonra suyun yüzüne çıkmadık• görüi
müştür. souplin tahtelbahiri saat 7.15 
te felaket işareti olan ve sgualus ta
rafından bırakılan bir kırmizı şavan
dıra bulm~tur. bunun üzerine iki ge 
mi arasında telefon irtibatı tesis edil 

- Gerisi dördüncü sahifede-

icabettil!'i takdirde bu yüzden Sov• 
yellere yapılacak bir tecavüz anında 
lngiltere ve Fransa Sovyetlere yar
dım edecektir. 

Sulh cephesir.in kuvvetinden bah· 
seden Fransız gazeteleri Türk-Fran 

sız anlaşması meselesini de hararetle 
ele alarak bunun yakında tahakkuk 
edeceıtini kaydetmektedirler . 

Londra : 25 [ Radyo ] - lngiliz 
Harbiye Nazırı Bay Horbelşh refa

katinde bir heyetle Moskovaya git
mektedir • 

İtalya 
nazırı 

hariciye 
Münihte 

Münih : 25 a. a. - ltalya hari

ciye nazırı Kont Ciano dün sa~~ 
20/30 da hususi trenle Münihe 
geloıiştlr . 

Nasyonal Sosyalist hareketinin 

merkezi Kont Cianoya hararetli 

kabul yapmıştır. lıalya hariciye na· 

zırı selam resmini yapan müfrezeyi 

ve ltalyan kolonisi teşkilatını teftiş 
etmiş ve hususi tren iki müttefik 

devletin milli marşları arasında 
saat 20147 de hareket ederek yo· 

luna devam etmiştir , 

İzmirde zelzele 
Ankara ; 25 (Telefonla) - Ve. 

riltn malumata göre, bugün saat 

5,50 de lzmirde dipden gelen bir 

zelzele olmuştur. Zarar olmadığı 
bildirilmektedir. 

Lorıdra sefırinıiz Rüştü has 

Londra; 25 (Radyo) - Avam 
kamarası azasının tertip ettil!'i bir zi
yafette Türkiyenin Londra büyük eJ. 
çisi Tevfik Rüştü Aras. Türk lngiliz 
dostluıtundan çok samimi bir li;anla 
bahsetmiş ve hararetle alkışlanmıştır. 

oı~~a'ltOeır: 

Şeker buhranı 
mı başliyor? 

Bir kaç gUndenberi şeker fiy nt-
lnrındn hnfif bir yUkselnıe gö

rUlmeğe ba,lamıştır. Haber aldı,ıı;ımızo. 
göre, otuz iki kuruşa olan şekerin 
kilosu bugUn otuz be~ kuruştnn <a· 
tılmaktndır. 

Bunun sebebi: Elde, şehrin ihti
,yacını temin edecek kadar şeker ka .. 
lmamış olmasıdır. 

Hnlbuki, önuaıuzdeki ayın onun
d~ geleceıti söylenen şeker henUz 
Tıryesteden yuklenmi~ değildir. Bu
nunla beraber vapurun bu gUnlerde 
Tiryesteden hareket ettiği farz edilse 
dahi yirmi gunden evvel M · 
l crsıne 

u aşamıyacnğı da söylenmektedir. 
Bu takdirde memleketimizde bir 

buhrana meydan vermemek içi n şe-

hrin ihtiyncı olan şekeri milli fabri
kalarımızdan temin etmek !azı d 
H 

m ır. 

ahel' aldı~ımızn göre, vila.yet ma .. 
kamı bu hususu iktisat vekaleti 
bildirmi ş ve sür'atle tedbir alınma:~ 
lUzumundruı bahsetmiştir . Dij!er ta
raftan bazı şeker tU ccarlarımız d 
yerli fııbrikabrımızdan şeker alma~ 
U:i.ere hususi teşebbu~lere giri şmişler-

-----ALAND ADALARINI 
T AHKiM MESELESi NEVYORK SERGİSİNDE 

Finlandiya hükumeti 1921 muahe
desinin tadil edilmesini istiyor 

So ,yeller bu adalarda tahkimata razı değil 

Helsingfors: 25 a.a. Hariciye nazın 
Sovyetler birlil!'i tarafından Aland 
adaları hakkında dün istenen malu
matın g izli ve askeri mahiyette şey
ler olduıtunu bildirınİi!ir. 

Nazır Stokholmde yapılan beya
_nat. vc_ç~ile, Sovyellcr birliıti tarafından 
ılerı suruJen sebeblerin meselenin mi!
l~tlc\~emiyeti konseyinin müzakeresi
"' te ~r edemiyeceıti kanaatinded tr. 

2. Devlet tarnfından imza edilmiş 
~lan bu mukavele Sovyetler birlikinin 
~:~~sını . taşı~amakla beraber, Sovyet 
add~:ı~ bu . ış de kendisini alakadar 

1 
~ _tedır. Halen Finlandiya ls-

veç e bırlıkte bu adaların t hk' .. • 1 a ımını 
temıne ça ışmaktadır Bun . . S .. ~ . · un ıçın ov. 

istemiştir. Çünkü Finlandiya körfezine 
yakın olan bu adalar harp halinde 
Sovyet gemilerinin körfeze girip çık

malarına mani olabilir. Finlandiya hü
kümeti 'bu malümatı vermek ten imtina 
cllil!'i için Sovyet hükümeti milletler 

cemiyetindeki mümessil ine talimat ve
rerek meselenin konseyin şımdıki iç
timaında müzakerenin tehirine çalış
masını teblil!' etmiştir. 

Moskova: 25 a.a. Tas aj •nsı >şa· 
ğıdaki tebliği neşretm•ştir. 

Finlandiya hükümcti Sovyet hü 
kümetine müracaat ederek Aı1laı.da 
adalarının askerlıkten tecridi bdk· 
kındaki 1921 mukavelesinin tadili 

Parti kurultayında bütün 
DavaJarımız konuşulacak 

= 

Mühim dilekler 
Kurultayın kararları, Partimizin Yurt 
İhtiyaçlariyle nekadar yakından ala
kadar olduğunu bir daha gösterecektir 

A k 2.. a 8 - Cümhuri· ı 
n ara : ., - · · . J 

yet halk partisi ocak kongrelerın~en 
•1 ·ı• t kongrelerındc başlayıp sıra ı e vı oye 

toplanan ve mahallerince yapılmak 
imkanı olanlar ayrıldıktan sonra .esas 
ve ana işlere müteallik:oJup partı um~ 

• 'd h t ' gelen dilekler tasnıf mı ı are e)e ıne . 
edilerek 29 mayıs'ta toplanacak ,olan 

büyük kurultaya sunulmak üzere ha

zırlanmıştır. . · 
Yurdun her tarafınıA ilgilendıl!'ı 

bu dilekler, memleket ihtiyaçlarının 
muhtelif mevzulaı da bilhassa aşaıtıda· 
ki ana noktalarda toplandııtını göster• 
mektedir. Bu hülasaya atfedilecek di~ 
katli ıtözler, halkımızın yurdun ve mıl 
letin terakki yolundaki intibahının ve 

yurt ihtiyaçlariyle yakin ve şuurlu il
gisinin aksini göreceklerdir. 

1 -Bafveklllet• alt dllekler: 

· ı - İnönü muharebesinin cereyan 
ettiği sahada piyade siperlerinin ol~u
ii'u yerde ' lnönü'nün bir heykelının 
dikilmesi ;e Çanakkalede Tür~ kah
ramanlığının şanı ile mütenasıb bir 

abide yapılması. . 
2 - Sanat ve tarihi kıymetı elan 

abidelerin tamiri ve iyi muhafa-
zası. 

3 - Asri mezarlıkların her taraf· 
ta yaptırılmasına başlanılması: 

4 - Memleketın muhtelif yerle
rinde mevcut sıhhi maden sularının 
ve kapiıcalannın isliih edilerek istifa
de edilir hale getirilmesi. 

11 _ Adlly• veklletlne all 

dllekl•r : 

ı _ Adliye binalarının ~e ce_za 
evlerinin inşası ve ceıa evlerının ıs-

lahı. 'ki 
2 - Olmıyan yerlerde noterlı er 

ihdası. 
;ı - Mahkeme teşkilatının halen 

mevcut olmıyan küçük yerlere kadar 

teşmili. 
4 - On liraya kadar alacak da-

l · · de bakavalarına ihtiyar heyet erının 
bilmesi· • 

5 - Bir haftaya kadar mahk~m 

8 - Köy işleri : 
Köy kalkınma işinin plinlaşması 

bazı mıntablarda köylüyü tawik e· 
den salma işinin kaldırılarak buna 
mukabif vergilere muayyen bir mik
dar ilavesi veya salmanın sıkı bir su· 
rette tanzimi, köy kanununun. tatbik 
edilmiyen yerlere teşmili, köy kanu
nu tatbiki işinde bu kanun dışında 
köylüye mükellefiyet yükletilmemesi 
köy kanununun beşinci maddesi ile 
köy meclislerine verilen kaza hakkı
na yukarı bir makam nezdinde itiraz 
hakkı verilmesi. 

iV - Mallye vekAletlne alt 
dllekler : 

1 - Alelumum vergilerin tevhi 

di ve bir elden tahsili, hayvan ver· 

gisinin biraz daha indirilmesi ve çift 

hayvanlarından vergi alınmaması. 
2 - Fındıklık vesaire gibi yeni 

yapılın bağ ve bahçelerden on sene 

vergi alınmaması, buğday koruma 

vergisinde tahfif yapılması. 
3 - Köylü tapu senetlerinin 

harçtan ve köy binalarının vergiden 

muafiyeti, kadastro [işlerinin tasrii 

kasaba ve köylere teşmili. 

4 - Muhtaç ve araziziz köylü. 

ye emvali metruke, hukümet ve ev

kaf arazilerinin tevzii ve bunların 
uzun vade ve ucuz fiatlarlı satılma-
sı. 

5 - Eski mütekait maaşlarının 

artırılması. 

v - Mııarlf veklletlnl alAk• 
dar eden dllekler : 

1 - Muhtelif yerlerde mahalli 

ihtiyaçlarının karşılığı olarak lise, 

orta, ilk ve sanat okulları, kız ens. 

titüleri, ticaret lisesi, milli kütüphane 

ve müyeler açılması. 
2 - Mektep kitaplarının ucuz· 

!atılması ve vaktinde dağıtılması ve 

tedris senesi içinde değiştirilmeme· 

sı. 
1 · · nahıye 

olanların ceza müddet erının . . ı i alelumum 
merkezlerınde geçırme er• 
h 

.. .. 1 . . • mevcut ceza 1 
- Gerisi Üçüncü sahifede -

-ırsı~lık curum erı ıçın 

h -k.. 1 . . t iması meşhut suç-u um erının ar ırı ' d 
1 .. .. 1 • ·n köylere e ar kanunu hukum erını 
teşmili. 

1 

ıSon dakika 
111 _ DahlllY• veklletlne 

alt dllekler : Maarif bütçesi 

1 
_ B 

1 
d' işleri şehirlerin Ankara : 25 (Telefonla) - Bugün 

imarı su e~~t:ir işlerini 'yapabilmek 
1 

toplanan kamutay maarif vekilenin 
içı·n h. u'"ku:metçe uzun vade.li . kr.edeler izahatından sonra maarif bütçesini ka 

h ı bül etmiştir. 
temin edilmesi ve köylerın 1 tıyaç a-
rını karşılıyabiİmeıeri için .fakir bele- Fethi Okyarın nutku 
d ' ı h'"k"me'çe ıoıünasıb şekılde 1 Ankara : 25 (Tel~fonla) - Esgı' ıye ere u u · 1 ası 
varidat temini ve yardımlar yapım Londra büyük elçimiz Fethi Okyar, 

2 _ Nüfus işleri : evlenme mua· Londrd radyo idaresinin ricası üzeri-

' 

. . daha kolay bir hale getırıl- I me esının 
1 

n(dein gice radyoda Türk. ngiliz an 
mesi ve harçtan muaf tutu mas•.: 

1 
• !aşmasına dair İngilizce bir nutuk ver 

3 _ Kayıtsız çocukların nufos mişdir. 
·· ~adar nufus 

kaydedılmelcri ve bugune d Çemberi ayn Edinburg'da ol 0 vatan aş-
kayıtlarını yaptırmamış a 1 .. -r k •dcdclıııe erının Londra : 25 ( Radyo ) - lfaş-
ların cez,.sız nu usa a} 

vekil Çemberlayn Edınburg'a harc-

tcm ;i'_ Bekarların '"ergiye tabi ıu ket etti . Yaıın ( bugün ) lskoçya 
kıli s esinde büyük bir nutuk vere · 

tulmalar. . . 
5 _ Tcşk ıl.il iş erı : 
lrtıba kolaylığ'ı bakımınd•n b"zı 

. koy baıı-hlıklaı ında 
l..aza nahıyc ve 

: J ası ve IJ:ızı yerlerde na. 
tadılat yapı nı - d 
h

. k ve vilayet teşkilatı vucu a 
ıye aza h" 

. '·ı esı· ve mc\'CUI bir kısım na ı· 
getırı m . 

1 . t m ıeşekküllü hale ılra•ı . ye erın a . . 
6 _ Hükumet daırelerı : 
Hü.iimef daireleri iyi olmıyan 

yerlerde bunların tanzim ve tevsii. 
7 - Polis işleri : 

cek tir . 

Danimarka-almanya paktı 
Lond n : 25 ( Radyo ) - Söy

lendil!'ine göre yakında Danimarka
Almanya arasında bir ademi tecavüz 

1 paktı imzalanacaktır . 

alman askeri 
mahkemesinde 

yeı huk~metı, Moskovadaki Finlandiya 
orta elçısı vasıtasiyle bu tahkimatın 
mahiyeti ve vüsati hakkında malumat 

meselesinde müzaharetini 
miştir. 

rica et· 

Yukarıdaki resim Nevyork sergisinde Türk paviyonunun açıldıOı gün 
paviyonumuz önünde yapılan merasimi gösteriyor. Bu merasimde Birleşik 
Amerika devletleri murahhası Edvard J. Fllynin söylediı:li mühim nutku 
ikinci sahlfeır izde bulacaksınız. [ Resim ve yazı Sergi Komiserimiz ta
rafından Nevyorktan gazetemize gönderilmiştir . ] 

Polis teşkilatının, bulunmuyan kü
_küçük kasabalara da teşmili ve mev
cut olan yerlerde tevsii. 

Varşova : 25 ( Radyo )- Berlin 
askeri mahkemesinde Nasyonal Sos
yalist aley htan hareket suçundan , 
altı kişi idama mahküm edildi . 
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NEVYORKTAKI KURDU"UMUZ PAVYON MÜNASESETILE 

Amerika Birleşik Devletleri murahhası Bav E. J. 
Flyn'in Türkiye hakkındaki mühim nutku f n~ lhıc§llb>eıroeır -1 

''----------------·----------------·------------' Amerika 
kiye 

delegesi Tür Belediye intihabı Mühim bir tamim geldi 

Sahadaki münasebetsizlikler yarın bitiyor diyor ki: • 
ıçın 

• 

Son on be• yıl içerisinde ve merhum CUmhurrelelnin 
Kemal AtatUrk'ün llhamklr önderııaı altında Türkiye, 
ulusal hayatının mahiyetini b••t•n b••a modernıe,tırllml•
tlr. Eakl Şark esrar ve romantizm örtüeünU kaldırmıttır. 

Bir haftadanberi devam etmekte 
olan Adana Belediyesi intihabı ya 
rın akşam son bulacaktır . Adana 
lılar reylerini mezad salonuna ko 
yulan sandıklara atmakta devam 
ediyor. 

Uygunsuz hareket yapan sporcunun 
mensup olduğu kulüp kapatılacak 

fürk komisyon reisi, Bayanlar, 
Baylar: 

T Ü• k s• ı gisinin rumi açılışı 

merasi •niı·d~ IJirl~şık Amerıka dev 
letıerı koıuısyon adına sızı selamla 
makla •Üyük bir zevk duymak
tayım t3u•ada temsil ~dilen bir 
çok milletler arasında bilhasu Tür 
kı yeyi m<'mnunıyetle karşılıyoruz. 

çünkü Türkıyenırı sergisinde Nev· 
}Ork s rgısının "Y.ıının dünyası,, 

şıarının elle tutulur ştkilde tabak· 
kukuou görüyoruz. Mazide Türki 
yeyi Bü)ük Osmanlı ve Şarki Roma 
imparatorluklarının yurdu ve uzak 
şarka bir kapı olarak düşüıımeğe 

alışmıştık. 

Avrupa daha olgunlaşmazdan 

asırlaıca önce sizın milletiniz ke· 
ınale bulunuyordu. Fakat bu gün 
bizi alakadar eden modern Türki· 
yedir. Çünkü memleketiniz sınai 
ve siyasi lerakkinin bize hayret 
verici b:r misalini hazırlamıştır. 

Son on beş yıl içerisinde ve 
merhum Cümhurreisiniz Kemal A 
tatürk'un ilhamkar önderliği altın 

da Türkiye ulusal hayatrnın mahi· 
yetini baştan başa modernleştirmiş
tir, :.Eski şark esrar ve romantism 
örtüsünü kaldırmış, ve Birleşik A 
merika devletleri halkının taptığı 
sulh, ttrakki ve demokrasi pren 
siplerine kendini hasretmiş yeni ve 
aydın bir mill•t çıkarmıştır. Bu te. 
rakkile karşmnda Cümhuı rtisi is
met lnönünün kud(el li önderliğinin 
işaret ettiği müstakbel yükselişi kar
şısında bükihıetini!in bu sergiye iş 

tiı akini memnuniyetle selamlıyoı uz. 

rıber, idhalatınızın mühim bir kıs
mını bizden temin etmektesiniz. 

Bütün bu ve bunun gibi bir çok 
müşterek alakalardan dolayı ve biz 
A·Iıerikalıtarın kültürel ve sı ı ıai te· 
rakkiye verdiğimiz ehemmiyetten 
dolayıdır ki hükumetinizin bize ver· 
dıği bina ve sergiler için minnettar 
lık duyuyoruz. 

Milletler bolundaki binanızda 
bulunan heykel Türkiyenin Asya 
Avrupa arasında kültürel ve coğ
rafi bir bağ olarak haiz olduğu 
eşsiz rolü güzel bir şekilde tem;il 
etmektedir. Paviyonunuzun mima 
risinde de Türk mimarisinde eski 
ve modern ceryanları terkip etmek 
suretile ayni motifi devam ettirmiş 
oluyorsunuz 

Serginizin mükemmeliyetinden 
dolayı heyet reisini tehrik ederim. 
Türkiyenin Nevyork dünya seıgi
sinin terbiyevi hedeflerine olan bu 
hizmetinin, Birleşik Devl~tler · halkını 
büyük demokratik Türk milletine 1 

karşı daha sıkı dostluk hisleri ile ı 
bağlayacağına ve bu suretle bizi 
burada sulh mevdanında bir araya 
getiren uluilar arası sulh ve hüsnü· 
niyet davasına hizmet edeceğin~ i 
manım vardır. 

Birleşik Amerika Devletleri hü 
kumeti namına Türkiyeyi en sami
mi şekilde selamlarım. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü kapa 
lı hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sı 
cak 31 dereceye kadar çıkmış ve 
ögleden sonra tedricen düşmege baş 
lamıştır. 1 

Reylerin tasnifi Cumartesi •k 
şamı yapılırsa, yeni Şrhir Meclisi 
Azaları Pazar günü ilan edil~cek 
tir. Eğer tasnif Pazar günü yapı

lacak olursa seçilenlerin listesi Pa
zartesi günü ilan edilecektir. 

Srçimin bitmrsine bugün ve ya
rın kalmıştır. Reylerini henüz ver
memiş olan hem şer ilerimiz bu me· 
deni haktan istifade etmelidirl•r. 

Av malzemesi 

Çok ucuzlay'\cak 

Dün alakadarlardan aldığımız 
malumata göre, Av malzemesini in
hisarlar idaresi azami derecede 
ucuzlatacaktır . 

Birinci nevi kara Av barutu ki 
losu 220 kuruştan 200 kuruşa, yarım 
kilosu 110 den 100 kuruşa İnmiş

tir. idare, ileride bir miktar daha 
tenzilat yapmak için tetkikat yap

maktadı• • imkan bulunduğu tak. 
dirde barut fiatları daha düş~cektir. 

Bira fiatları yakında 
ucuzlathrılacak 

Alınan malumata göre, maliye 
1 

vekaleti, gümrük ve inhisarlar ve 
ziraat vekiletlerile müştereken bira 

fiatlarının indirilmesi etrafındaki tet 
kiklere başlanmıştır. Bu tetkikler 
den alınacak neticeye göre, yakında 
azami tenzilat ya;:ıılacaktı·. 

Beden tarblyeal ge·nel dlrektBrlUOü dün Seyhan blllgeel 
batkanlıOına çok mUhlm bir tamım gönderml•tlr. Bu tamimin 

mevzuu, sahalarda maçlar ••
nasındaki mUnasebetelzltklerln 
ne suretle kar,ılanacaOı hak· 
kındadır. 

Bu tamime göre, stad'da mü· 
nase'Jetsizlik yapa:ı bir oyuncunun 
ceza ile tedip edilmesi değil, doğ
rudan cloğruya mensup olduğu ku 
lübün feshedilmesi kararlaştırılmış· 

tır. 

Bundan böyle cereyan edecek 
maçlara disipline aykırı hiç bir ha
reket gözden kaçırılmıyacak, böy
le bir halin vukuunda maç derhal 
tatil olunacak ve münasebetsizliğe 

sebebiyet veren sporcunun mensup 
olduğu kulübün derhal feshine te 
şebbüs etmiştir. 

KADASTRODA 

Çınarlı 

pul arı 
mahallesinin ta
tevzi ediliyor 

Şehrimiz Kadastro teşkilatı fa. 
aliyetine devam etmektedir. Kadas
tı o dairesi şehrin Şimal , orta ve 
kısmen Cenup kısımlarının Kadas
trosunu bitirmiştir . Şimdi de şehir 
Hipodromu ile Ş1kirpaşa istasyonu 
tarafları ve Akkapunun Kadastro
suna başlanmıştır . Çınarlı mahalle· 
sinin yeni baştan tanzim edilen 
muntazam tapuları da bir haftadan· 
beri tevzi edilmektedir. 

Hankurbu ile Döşeme mahal
lesinin de Kadastro muamelesi ik 
mal "'dilmiştir . 

Güreş ekibi 
Bölgemiz şampiyonları 

dün Ankaraya gitti 

Türkiye gür~ş birincilikleri mü. 
sabakaları için her bölgede bölge 
birincilik müsabakaları yapılmakta 

olduğu malumdur . Şehrimiz Sta· 
dında da yapılan bu müsabakalar 
sonunda Seyhan bölgesi birinci· 
leri seçilmiş ve dün akşamki An· 
kara postasiyle sekiz kişilir bir ka
file halinde şehrimizden hareket et·~ 
mişlerdir. Gençlerimize muvaffakı· 1 

yetler dileriz • 

Bürücek kampı 

Hazırlıklara başlandı 

Önümüzdeki yakın tatilde ilk ve 
orta okul talebeleı i için Bürücek 
yaylasında bir kamp kurulacağını 
yazmışdık. Bu kamp için hazırlıklara 
başlanmıştır. Bir tarafdan"da kamp 
levazımı mübayaa eJilmektedir. diger 
taraflarında yaylada kampın knrnla 
cağı yerde her türlü sıhhi tedbirler 
alınmaktadır. 

İlk tedrisat ögretmenleri
nin kıdem zamları meselesi 

!ık tedrisat ögr otnemlerinin kı 
dem z ımlarının muntazam bir surette 
vrri'mediği malumdur. Bunu nazarı 

dıkkata alan vekalet bu işin iyi bir 
ş kilde işlemesini temin için bir for

Amerikada biz sosyal ~e sınat 
terakkinin süratine alışığız, fakat 
Türkiye Cümhuriyetinin terakki sa
hasında gö;terdiği sür'at bizi hay 
retlere düşürmektedir. On beş yıl 
gibi kısa bir müddet zarfında bü
kümet makanizmasını baştanbaşa 
değiştirdiniz, demokratik milletler 
kardeşliğin~ iltihak ettiniz. 

-~-----~--------------·~-------------..... .,,,,_.,,.,,"""',,..,,,,_ mül araştırmaktadır. Verilen haber 

r C. H. P. Seyhan ilyönkurul başkanlığından : ______ "' lere göre, bu mesele muhakkak su 
rette halledilc-cektir. 

Bilhassa kadınlarınızın kurtuluşu 
nu temin f'tmek ve onların mem 
lehtin SOS}al, siya,i ve iktisadi 
hayatına İştiraklerini temin etmek 
suretile memleketin sosyal hayatını 
temamile garplaştırdınız. Ayni za · 
ır.anda Türkiyeye karşı büylik bir 
alaka uyandırılmış ve yeni alfabe
yi kabul etm•k suretile diğer mil· 
!etlerle irtibatınızı kolaylaştırılmış 
tır. 

Bunda mada, bük ümetin sanayi 
planının bir kısmı olarak yeni fab
rikalar ku · ulmuş, memleketin zen 
gin tabii m•nbalarını işletm•k yo· 
lunda madenler açılmışlır . Nıhauet 

şehirler, bilhassa büyük hükümrt il 
merkezi Ankara, moderniz · rdilmiş, 1 
demir yolları yapılmış, ziraat usul 
!erine bir çok mihaııiki yerıilikler 
getirilmiştir 

Bütün bu büyük başarılar için 
Türkiye pek haklı olarak Amerika 
milletinin hayranlığını kazanmış ve 
iki milletin terakkisinin eskisinden 
çok daha sıkı ve tam bir anlaşma 
ğa götürrceğini ümit etmemizi müm. 
kün kılmıştır. 

MUHTEREM ADANA HALKINA 
Meyısın 17 inci Çar,amba gUnU intihabı yapılacak Beledlye mecllsi için C. H. Partisince 

namzetllklarl kabul edllml• olan zevatın lslmlerlnl havi 11,teyl ııan ediyorum. 
Muhterem Adana hem,erllerlmln reylerlnl namzetlerimize vermek suretııe tarihi bUyUk 

Partimiz• ve onun lnklllp ve lnkltaf hareketıarlne bajhlık gllstarecej)lnden emin olarak ken
dllerlne muvattaklyet ve refah dllerım. 

Asli aza namzetleri 
1 - Co~kun Güven· Maıbaacı 
2 - Ziya Akverdi. Makine mühendisi 
3 - Vehbi Necip Savaşan. Çifçi 
4 - Kasım Ener. Halkevi Başkanı, Çifçi 
5 - Recai Tarımer. Çifçi 
6 - Jsmail Hakkı Somer. Dış Doktoru 
7 - Emin Dolunay. Fabrikacı 
8 - Hakkı Salih Bosna. fabrikacı 
9 - Hasan Ataş. Fabrika müdürü 

10 - Basri Arsny. Eczacı 
11 - Şevket Çekmegil. uiş Doktoru 
12 - Fazlı Me\o. Çifçi 
13 - Hazım Savcı. Çrfçi 
14 - Bahri Erkam. Doktor 
15 - Macit Güçlü. Avukat 
16 - Tevfik Kadri R•mazan oıı-ıu . Çiftçi 
17 - Ali Naim Ôzgener. Doktor 
18 - Rifat Yaveroklu Avukat 
19 - Mustafa Özgür. Fabrikator 
20 - Ekrem Avni Zaimler. Çillçi 
21 - Ahmet Erzin . Dr. Operatör 
22 - Mahmut Barlas. Matbaacı 
23 - Nihat Oral. Çiftçi 
24 -· Mustafa Rifat Gülek. Eczacı v.: kimyager 
25 - Mahmut Kıbnol!"lu. Çiftçi 
26 - Müvveddet Altıkulaç. 

27 - memduh Pekbilgen. Nakliye mütaahhidi 
28 - Hulusi Akd•k· Çıftçi 
29 - Sekip Beriker. A. E. G. Şirketinde Sekreter 
30 - Ziya Kurtıepeli. Manifatura Tüccarı 
31 - Kerim Ulusçutürk. Çiftçi 
32 - Salih Zeki Bugay, Tüccar 
33 - Rasih Ôzgen, Diş Doktoru 

Yedek aza namzetleri 
Gani Girici. Tücar. 
Nezahat Dural. 
Refike Recep Tümerkan. 
Hüsnü Yurtcu. C. ı-ı. P. Ka. L. amiri 
Ziya Abdi Rona. Eczacı, 
H•mdi Onar. Doktor 
HalilNaci Dural. ~ vnkat 
Arif Cemal Akın. Fort acenlası Müdürü 
Tahir Pamukçu. Çifçi 
Ragıp Sep ci. Çifçi 
Ekrem Baltacı. Doktor 
A i Saraçoğlu. Tüccar 
Abdulloh Turkucü. Avukat 
Ekrem Müf,üol!"lu. Çillçi 
Alımcı Rıza fşçen. Eczacı 
Cabbar Çonkaya. Kasap 
Tevfrk genç: Mütaahhit 
Nabi Menemcnciol!"lu. Çıltçi 
Süleyman Fikri Ôzerdil. Tüccar 
Ali bindeb"r. Marangoz Tüccar 
Bedri Gülek. Kırtasiye Tüccarı 
Kamil Tugay. Çıftçi 
Hamza Nacı Ekinci. Çiftçi 
Hadi Kiper. Dr. Operatör 
Muzaffer Budak. Mimar 

Kamil Gülmen. Tuhafiyeci 
Rıza Ôzaşahin. Çifıçi 
Mahmut Ôzergin. Tüccar 
Cevdet Çamurd•n. Tüccar 
Ali Karabucak. Fabrikalör 

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

Seyhan Valisi ve C. H. P. Seyhan /lyönkuru.l Başkanı 

R. ÇEVI K 

1 

Ankara - İstantanbul 
arasında yeni bir ka

tar işliyor 

Devlet Demir Yolları idaresin
den aldığımız malumata gö.,, An· 
ra - lstanbul, lstanbul - Anka
ra arasında yeni bir katar işlemiye 
başlıyor, 

Bu katar hergün 12,40 da An. 
karadan kalkarak 8,20 de Haydar. 
paşada olacak ve 14,30 da H~ydar· 
paşadan kalkarak • 6 55 de Anka· 
taya gelecektir. 

Bu katarda yemekli vagon da 
bulunacaktır. 

Yabancı mekteplerdeki 
Türkçe dersleri 

Bazı yabana mekteplerde ders· 
lerin, arada tmeffüs yapılmaksızın 
üst üste iki saat olarak okuıulduğu 
görülmüştür. Maarif vekaleti bu bu· 
susta bir tamim yaparak Türk mu 
allimleri tarafından türkçe olarak 
okutulan dersler arasında mutl&k 
teneffüs frsıl~sı bulunm;ısını alaka· 
lılara bildirmiştir, 

Mesud bir nikah 

ŞUNDAN BUNDAN 

Kadınlar 
Neyi iyi 
Bilirler? 

Kadınların hı~ bir şey bi~' 
diklerini söylemek h r 
sızlık olur. Onlar, bir 

ketin hiç bir zaman beceremiyeCI 
ği bir çok şeyleri yapmasını çok 1 

bilirler. işte bunlardan bir kaç tır 
Si : 

Yazın bile s.ığuk alıp hastalsr 

cak derecede hafif elbiseler giylll'' 
Çok sıcak mayileri bile müık1 

latzız içmek. 
Eski elbiaeleri en muvafık 1 

istifadeli tarzda kullanmak. 
icap ettiği zaman gayet "Yuıt 

şatıcı. göz yaşları dökmek. 
Mağazalardan alınmış bir ı1' 

geri vermek veya değiştirmek. 
Erkeklere mahsus eşya sal 

mağazalardan alış veriş etmek (lı' 
buki bir erkek kadın eşyası satı 
mağazalarda daima gülünç olur.) 

Hediye seçmek. 
Hiç bir şey söylememek İÇ' 

up uzun bir mektup y37mak. 
Canı istediği zaman şiımanla, 

c :nı istediği zaman zayıflamak. 
Sinemada, beğmdiği yeri bu~ 

caya kadar yirmi kişiyi rahatsız 1 

mekl. .. 

[RADYQ.; 
suaUNKO PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIYO~ 
POSTALAR! TÜRKiYE RADY05 

ANKARA RADYOSU 

CUMA - 26/&/939 

12.30 Program • 
12.35 Türk müzil!"i - Pi. 
1~.00 Memleket saat ayarı, al 

ve meteoroloji haberleri. 
13.15 - 14 Müzik {Senfonik 1 

zi - Pi) 
18 30 Program. , 
18 35 Müzik (Operetler - Pl-
19.00 Konuşma {Haftalık Sr 

servisi) 
19. 15 Türk müziki ( F ~sıl hei~ 
20.00 Memleket saat ayarı, ~) 

ve meteoroloji habeıleri. 

20.15 Türk müzil!"i 1 - osj 
beyin hünam peşrevi 2 - Mu5 

1 
Osman beyin hüzzam Ş. : {Neşef 
fut un .. ) 3 - Etem efendinin .. 
(Eşki çeşııim) 4 - !sak Varanın; 
: (Bilmem bende nasıl) 5 - p.b, 
Rasim beyin segah ,, : {Benirl' · 
nemsin) 6 - Ayaş türküsü : (A' 
çiçek açmış) 7 - Sad ~itin Kayn' 
muhayyer ., : {Seoi ey dil) 8 ~ 
• ,. .. : {Adına and içerim) d{ 
Leminin uşak ,. : {Ruhunda bul 
10 - ,. ,. ,. : {Neler çekdiıfl 
ler) 

21.00 Konuşma 
~I 

21 .15 Esham, tahvilat, Ka111
11 

nukut ve Z·raat borsası (fiY8 

21.25 Neşeli plaklar - R- ~ 

21.30 Müzik (Riyaseti Cofllf 
Fil. Ork. Şef : Praetoriu;) 1 "".'ıı'ı 
manno Wolf - Ferrari: Diverl 1 ı 1 
to Re manjör, op.20. a) Vari•

1 
su un tema capriccioso b} canr~ 
P.storale. c) Sid:iana ç) Final _fi 

1 
2 - AdnAn Saygın : Divertı~l 
3 - Claude Debussy: La mer. fi 
l'aube a midir sur la mer b) ·1 
de vagues c) Dialogue du ve0 

de la mer. 
21.50 Müzik {Melodiler) e · . v 23 00 Son ajans lıaberlerı 

rınki program. d 
23.15 - 24 Muzik {Cazb80 

Pi.) 

d"O ) 
Beılin: 25 -a.a.· Hitler ~ ~ı 

hl d , . . . aıailef 1 esga en e gıtmıştır. mu 0,ı 

ti veçhile pantkot yortusunu 

geçirecektir. . 
1 

rı ı' 
Ôğrenildidiiine göre Hıt ;;:ı1, 

la çıkmadan evvel Alman b~ 

şeflrrile uzun bir mülakatta 

Bu anlaşmanın daha şimdiden 
bizi Türkiyeye bağlıyan ticaret mü
nasebetlerinde misalini görmekte
yiz. Amerika müstçhlikleri için tü. 
tün, halı; Ankara tiftiği, incir ve ba 
hara! üzerinde Türk etiketi daima 
yüksek kalitenin alameti olmuştur. 
Ve komşunuz Sovyet Birli~i ile be 

Halkevi sekreteri Bay Abdüs 
samedin kızı il~ genç sporcuları· 
mızdan ve idman Yurdu idare he· 
yetinden elektrik şirketi veznedan 
Hüseyin Ünlünün nikah töreni dün 
belediye salonunda kalabalık hu· 
zuıunda yapılmıştır. Gençlere saa 
detler dileriz. muştur. 

e 



ti 
.) 

' e 

Parti kurultayında 
- Birinci sahifeden artan_ 

3 - f Jk tedrisat işinin umumi 
bütçeye ahnması, olamazsa umumi 
büdçeden vilayetlere yardım yapıl 
ması, 

4 - ilk mektep 'muallimlerinin 
maaşlarının umumi muvazeneden 
verilmesi. 

VI - Nafia, MUnakatat ve 
muhaberat, Ticaret ve iktisat 
V•klletlerlne alt dllakler : 

1 - Adapazarı - Bolu hattı 
inşaatı olmak üzere esas demiryol
larından bazı şehir ve kasa balar 
İç<"r isine tali hatlar yapılması. 

işine hükumetin fazla ehemmiyet ver 
mesi kimsesiz çocuklar için devlet 
yurtları açılması. 

6 . Muayyen mmtakalarda ront 
ken merkezlerinin açtlmasi, hükumet 
tabiblerinin muayyen zamanlarda köy 
leri dolaşıp sthhat kontrolu yapm~sı 

7 . iskan işlerinin süratle tanzı
mi ve mmtakalarında sihbatl bozan 
bataklıkların kurululması. 

vm _ GUmrUk ve inhisarlar ve 
1 

klletına alt dilekler : 

ı . ispirtonun, tuzun, barut ve 
saçmonın ueuzıatılması. 

2 . Ziraat işlerinde kulLımlan ~e 
1 gümrük mu afi yeti dışında kalan dt- 1 

ğer zirat ve edevatının da gümrük 

ten muafiyeti. 1 
3 _ istasyonlarda tuz satışmm 

Ren taştı 

Alman istihkamları 
su altında kaldı 

Strasbourg : 25 -a . .ı.- Ren neh 
rinin taşması üzerine s;ığ sahilnde 
bulunan Alman istihkamlarmı kıs 
men su basmış ve tahliye mecburi 
yeti hasıl olmuştur. 

Fransız tarafında, istihkamlar Al 
manlannkinden daha yüksek mev 
kilerde olduğu için sulardan masun 
kalmıştır. 

Filistin meselesi 

Kraliçe Mari 
kaza keçirdi 

Port _ Arthun. - Antarjo: 25 
(a.a.) -- Hükümdarları hamil olan 
tren, saat 22, de - Greenwich sa 
saati buraya gelmiştir. Tren, jack 
fisch'e geldiği zaman Kral, valide 
Kraliçe Mary'nin geçirdi~i otomobil 
kazasından haberdar edilmiştir. 

Tren Schreiber'de durduğu za 
man, Kral, tehlikenin vahim olmadı 
ğına dair Londra'dan haber aldığı. 
nı söylemiş ve demiştir ki : 

r k" filmlerini gölgede bırakan ' her gözü korku ile 
Bay Çetin, Bay. : ~~etine seir eden muazzam ve çok heyecanlı bir harika 
açtıran, her yen u 

( Ye~oak~~1ı.kmi~~"kİmİ ) 
O nayan : Gene Otri 

Y ld v d · ma tam 20,30 da başlar Film uzun 0 ugun an sıne DİKKAT: 

Asri 250 Telefon 
10659 

_.....;...;... ___ ~~---2 - Hat boyunda nüfus kesafe 
ti ve iktisadi faaliyet dolayisi ile 
ihtiyaç görünen yerlerde ara istas· 
yonları yapılması, ambarlar tesis ve 
mevçutlarının tevsii. 

temini ve tuz ambarlarının çoğaltıl- Avam kamarasında gene 
1 münakaşalara sebep oldu ması. 

4 - Şarapçılığın islab ve hima 

. Yaranın pek hafif olduğunu ve 
endişeyi mucib birşey olmadığını 
söylemekle bahtiyarım ,. 

Bitaraflık kanunu 
tadili geri mi k~lıyor 

-------==-----.._ ____________ __ 
--------:--1-k-ve En Güzel Sinemı1 Yıldızı, Yakan Buseler 

Zamanımızın En P~r ~ . Unutulmaz Kahramanı 
Fılmının 3 _ Devletin başladığı su ve 

kurutma işlerinin tevsi ve teşmili. 
4 _ Şehirleri bir~irine ba~~ıy~~ ı 

esaslı istikametlerdekı yol ve kopru-
lerin islahı, yol vergilerinin yalnız yol l 
işlerine sarfı. 

5 . Samsun, Trabzon ve Mersin 
limanlannrn inşllası ve bazı iskele. 
lerde mendarek, iskeleleıi olmıyan 

sahil şehirlerinde de iskeleler yapıl-

ması. 1 

6 ihtiyaç höıülen küçük kasaba 
ve nahiye meı kezlerinde de posta ve 
telgraf merkezleri açılması: . .. 
7 - Halka ucuz radyo temını, koy· 
Jeıin radyolanması için köy idarele· 
rinin mecbur tutulması. 

8 . Alelumum hayat bahalılığım 
kalcJırıcı tedbirlerin alınması. 

9 _ Çimento, şeker, gaz, benzin 
mazot, fiatlarmın daha çok ucuzla· 

. 
yesı. 

5 - lnhisarların alacağı yaş 
meyvaları vaktında ve değer fiatın· 
da alması ve mevcut güçlüklerin 
bertaraf edilmesi. 

6 - Gümrük muhafaza teşki 

Jatmın geniş'etilmesi, 
7 _ Köylü ve halk sigaraları· 

1 HÜKÜMET PLANI KABUL EDiLDi 

Londra: 25 - a.a. - Avam 
kamarası dün öğleden sonra beyaz 

' kitap hakkındaki müzakereye devam I 
etmiştir. 

nın ucuzlatılması, köylü için sigara 
kağıtlı tütün paketlerinin .. d~ s~tı_I- , 
ması, 1 ürk sigare ve tutunlennm 
nefasetinin artırılması. 

işçi mebuslarpan morrison'la li
beral sinclair ve churchill hükumet 
planının lngiliz vaidleriı~ilihlal demek 
olduğunu bildirmiştir. 1 

Bilhassa Dbu-rchill, balfour dek· 1 

larasyonunun o vakit yalnız filistin 
yahudilerine karşı dt-ğil, bütün dün- j 
ya Yahudilerine karşı bir vaid olarak 

8 - Müsait yerlerde tütün ve 
tömbeki ekilmesine izir. verilmesi, 
tütün mıntakalarında müstahsil ma · 
Jının iyi muhafazası için ambarlar 
yapılması ve imalathaneler tesisi, 
tütün zürr amın maruz L ulunduğu 
müşkilatın kaldırılması için tedbir 
fer alınması. 

Ziraat Veklletfne alt dllakler 

telakki enildiğini hatırlatmıştır. j 
Hükümet namına müzakereyi 

kapayan Thomas in~kip Yahudilerin l 
Filistinde müsamaha suretile değil 1 

j bir hak olarak bulunmakta. ~evam f 

Vaşinlon : 25 {a.a.) - Ayan a-
7.alarından ve mebuslardan birçok 
kimsder, Avrupa'da vaziyetin sükfi. 
net bulduğu-na kani oldukları için 
bitaraflık kanunu hakkındaki müza 
kereleri kongrenin gelecek ictima 
.devresine bırakılmmasını istemekte. 
dirler. 

İtalya büdçesi 
Roma :- 25 a . a. -- Maliye na

zırı 1939 I 40 masraf L üdçesini mec 
lise vermiştir. 29.'.-H6.000.000 liret. 
Şimdiki büdçede masraf faslı 32.500 
000.000 lirettir. Bununla herab'!r 

( VİVİANE ROMANCE) 
Pek Yakında Açılacak 

YAZLIKSiN iN 
T k"I edecek olan Fransa Akademisinden 

• Irk Büyük ProgramınıH ~\~ Hııyattan aiınmış Fevkalade ROMANI 
FRANCIS C ~RCO,nıo a 1 1 

• 

Kadınlar Hapishanesı 
' ·w•w : SÖZLÜ, Hissi, İnsani ve Müessir 
FKANSIZC w k d hiç bir eserinde bu derece 

c-·ı . d ld g·t a ar . 
1· ı mın e o u 

1 

• k b·r eti göstermemiştır 
Y ··ı ' b.. Sanat a ı ıy 

U <:se ,\. ll N • Bu Mevsim ilk Açılış 
YAZLIK SiNEMANI • Suarc~i için seçilmiş olan 

B B .... k Film Cidden evsımın 
tılması. 

10 . Pamuklu mensucatın ucur 
!atılması kömür fiatlarının halkın iş 

tira edebileceği hadde düşürülmesi 

ve alelumum ev mahrukatınm. ucuz
latılması. 

1 - Orman kanununun tatbika
tını kolaylaştırıcı ve bu hususta hal 
kın müşkilatını izale edici tedbirle 
rin alınması, nizamname ve talimat 
namelerin basitleştirilmesi. 

edeceklerini ve Arabların mıllı yurda 
karşı bir şev yapacaklarını bildirmiş 

ve avam kamarası muhalefet takri· 
rini ret ederek hüku netin taktirini 1 
kabul eylemiştir. 

20 kadar muhafazakar muhalefet 

neızır Arnavutluğun ilhakı münase
betile ~ u miktarın artırılabilt cegiı:ıi 
kaydeylemiştir. 

Deniz faciası 

M . . bir Şaheserı Olacaktır. 1 
u uyu 10666 

11~~~-...:.-~~-----

ı ı - Afyon mustahsillerinin top· 
rak ofisi ile mevcut vaziyetlerinin 
islahı ve al~fumum afyon istihsal ve 
satış işinin düzene konulması. 

12- Muhtelif yerlerde şeker, men 
aucatı meyan kökü' konserve, ipli.k 
pamuk yağı, sabun. kösbe. kendır 
meyva kurutma, pirina, çay çuval ı 
şayak fabrikaları açılması. 

2 - Köylünün ziraat işlerinde 
kullanılmak için ihtiyacı olan ağaç 
ve kerestenin daha kolay teminL 

3 - Kereste ve mahrukat ruh
satiyeferinin vaktinde ve kolaylıkla 

1 verilmesinin temini. ı 

4 · Devlet ormanlanndaki ya- j 
bani fidanların halka meccanen ve. ı 
rilmesi. 1 

5 - Her cins damızlıkların ve 
haraların çoğaltılması. 1 

13· Pancar fiatlarının artınlması 
14 · ihtiyaç görülen bazı sahil 

şehirlerimize vapon uğratılması . ve 
navlunlarının tenzili ve sefer tarıfe
lerinin ihtiyaca uygun şekilde tanzi-
mı. 

6 - Baytar ihtiyacının temini, 1 
7 - Fidanlıkların çoğaltılmas 1 

ve her iklime göre meccanen fidan ı 
dağıtılması, ipek böcekçiliğinin ve 

: kozaçılığın islahı ve genişletilmesi 

ı 5 · isti asal ve istihlak koope 1 

ratif i,le·inde hariç 1e kalan ve mu- 1 

ayyen mevzularla iştig_al ed_e~ iş ~ü?' 
relerinin de kooperatıfleştmlmesının 
temini, 

16 Yerli fabrika m::ımullerinio 

satışlarında mutvassıt ellerin kaldırıl· 
ması. 

tohum dağıtılması ve para yardımı 
yapılması. 

8 - Ziraat alitıın kolay ve ucuz 
taksit ile tedarikinin temini. j 

9 - Muzir hayvanlarla ve zırai 
hastalıklarla müca<ieJe işinin genış· 
letilmesi ve vasıtalarının ve bilhas. 
sa kükürtün ucuzlatılması. 

le birlikte re'/ vermiştir. • 1 

Londra : 25 - a a. - Avam kı- , 

marası, Filistin meselesinin halledil
mesi hakkındaki hükumet teklifıni 

179 muhalife karşı 268 reyle kabul 
etmişt:r. 

Bu meselenin tehirine dair ışçı 

partisinin takriri 181 mu ha life karşı 

281 reyle ret olunmüştur. j 

Reylerden anlaşıldığına göre, hü· 
1 kumet partisine mensup 39 aza 

müstenkif kalmış veya hükumet aley 
hinde rey vermiş ve yine hükümet 
partisinden 20 tıa i~c,.i takririne mü 
zaharet eylemiştir. 1 

Londra : 25 - a a. - Rt ut~r 
ajansının bildirildiğin~ göre, Hayfada 
fngiliz kıtaatile bir Arap çetesi ara· 
sında bir müsademe olmuş ve yedi 1 

Arab ölmüştür. 1 

İngilızlerden bir subay ölmüş ve 

bir subayla iki asker yaralanmıştır. 1 

l . f - 1 Belçika kra ının zıya etı ı 

1 

Santander : 25 a.a. · Bir fırtına 
esnasında bir balıkçi kayığı i!e bir 
tahlisiye vapuru batmış ve 59 kişi 
boğul muştur. 

Demirspor 
Bil.kreşe gidiyor 

Aııkaı a: 25 - Haber alındı~ına 
göre, Romanya demiryollar irlaresi 
m~mu ve milstahdf!minlerinin t~ş 

kil ettikleri spor klübü, Demir.spor 
kulübünü iki maç yapmak üzere 
Bükrtşe davet etmiştir. 

Satlık taş ve enkaz 

ı 

10 - Alelumum tohumların is 
17 Balıkçılığın islah ve hima- Jahı işi, toprak mahsullerinin stan-

Brüksel : 25 a.a .• Be!çıka kralı I 
1 dün akşam s:ırayda Hollanda kra , 

)içesi vilhelmjnt şerefine Lüyük lıir 
ziyafet vermiştir. 

800 adet 40X50santim boyunda ı 
Mersin Sükkiri taşile Bulgur döğme 
dink taşı bütün tefenuatiyle ve sağ 1 

lam katran salmaları ve tüm ve ya
rım kiremit ve 6000 kilo kadar da 
tabla odun satılıktır. Ayrıca bu gibi 
enkaz satmak isteyenler de Ulucami 
civarında kömür pazuına dönecek 
yerde Abdurrahman Şenere müra-ycsi. 

18 - Lüzum görülen yerlerde ti 
cuct odası, toprak ofis ajanlığı ve 
bankalar şebekelerinin açılması. 

ı 9 Alelumum ticaret işlerini 

kolaylaştıracak ve mahsullerimizi kıy 
metlendirecek bazi müteferrik dilek 
ler. 

VU • Sıhhat ve içtimai muava
nat vaklletlne alt dllekfer : 

1 . Doktor ve sıhhat memuru, 
ebe eksikliğinin her yerde tamam
lal"ması. 

2 Olmayan yerlerde hastaha 
ne, dispanser, eczanhane açılması. 

3 - Sanatoryomların attırılması 
sıtma. trahom, frengi mücadele teş· 
kilatının artırılması ve mmtakaları 
nın tevsii. 

4 · Kininin ve alelumum ilaç fi. 
atlarınm ucuzlatılması, doktor vizita 
ücretlerenin bir nizam ve di~iplin al 
tına alınması. 

S Çok çocuklu ailelere 

dardiyasyon işi ve zirai komSmala 
rm, dahi 1de ziraat fabrikaları ve 
mili ziraat' mektepleri açılması. 

11 - Ziraat memurlarının ihti 
yaçlarının izalesi. 

12 - Ziraat bankasının açaca 
cağı kredi ve alelumum kredi koo · 
peratifleri hakkında mlntakalnrın 1 

hususi yeti erine göre bazi teklifler. 

caatları. 3 - 15 10648 

----------------------...----------------------------------
Bu akşam 

Alsaray sinemasında 
Senenin eo son ve en güzel şaheseri olan dünyanın erı kudretli 

rtjisöıü St-sil B Dömillt>rıio ölmez eseri 

Mevsimin bu son şaheserini görmelerini bütün müşterı terimize 
bilhassa tavsiye ederiz 

Tel : 212 10617 
___ ....;..-. __________________ ..... .._. ______________________ _ 

Yeni çıkan ltanur. ve nizamlar 

Hava taarruzlarına karşı p~sif korunma 
Nizamnamesı 

2 
Kıırrımanıe No: 106BO 

_ Dünden artan 

( a sokaklar birliği) jtfaiye 
Mahalle vey "f l · 

t kamının vazı e erı 
a ı · f kakları dahilinde ev itfaiye erı tara ın· 

6 M halle veya so 
Madde 9 - a 1 rı söndürmektir. 

dan söndürülememiş yangın ab di"'er semtlerinde büyümüş yangınla-
. a kasa anın 5 

icabında şehı~ .vey vk edilebilirler. . .. .. A - • 

rın söndürülmesi ıçın de se ila ette veya kazada itfaıye mudur vey~ amır 
Madde 97-Bunlar her v yk b" lbise ve ayakkabı ve o mevkıın ha . 

. . . . k eknesa ır e 
lığır.ce tes bıt edılec~ . y · 1 i erler. · 
zar itfaiyesinin giydığı uaşlı~h~tteçhizatı, mahallece (v~y~ so~a_klar bır · 

M dde 98 - Bunların ş h Ir B lediyeh"rce temın edılır. Ve şe-
a .. ~ e vasıtaları ma a ı e .. 

liğince) ve sondurm 1 da muhafaza edılır. . 
h. a kaza itfaiye depo arınkl 1 • ı·t.) itfaiye takımları malzemelerı n vey - ( soka ar oır ııı.;• d .

1 
L 

S f de mahalle veya ' . ..ı k oma komisyonu yar ımı e ırıazar · 
. e er 1 1 r ve mahallelerınoe oru 1 

nr buradan a ıra . k yarak kullanır ar. . 
. d ceklerı yere o 

dan tesbıt e e ~ hizathırı: 
M dd 99-Şahsı teç .. 'b iş elbiseii ve başlı k ve ayakkabı , a e ı: . birer rnunrısı . 
B. gaz masK-esı, . ciı er gaz geçmez matra, bırer tor-ırer 'tf iy~ kemerı, u 

birer örme veya kayış 1 
a ı.:· haq~ paketi). 

v ~utusu, ır 1 k ba (kireç kaymagı k i dtıaiıklii o aca tır. 
·gaz mas s 

Takım başının .. .. e vasıtaları: . . . 
M dde tOO - Sondu_r~. f . baltası iki destere ikı kanca. ıkı par-a . . ıkı ıt aıye ' . r 
iki kürek, ıkı kazma,r an dört su kovası, bir uzanıp kısalan meı' ı-

h telif uzunlukta u g .. , . ide taşınır tulu11ba (emme basma ve· 
ça mu .. . d ekılır 'e e . - 1 ki ") 

teker Iek uzerın e ~ l kı veya fıçısı (elle çekılır teker e ı , taz· ven, ) bır su an . k k d 
h J )' alrıız basma· "ksek evin çatısına yetışece a ar uzun-ya u< ·ı ve en yu 

yikli suya ınütehamrn~orular, sönmez fener, malzeme arabası {el\e çeki
lukta bir hortuın ve 

li' ). Y ardnncı İtfaiye 
01 _ Mevkiin (büyük şehirlerde bölgenin) hazar itf aiyc tc-ş 

Madde 1 ·ı k ti d" ·ı· . . d ardımcı itfaiye ı e uvvc en ın ır. 
kıllerı s_efer et~çhizatları hazar ilfı-iyesinin ayn\ olup mahalll Belediye· 

Elbıse ve '- ' 
lerca temin edilir. 

(Sonu Var) 9583 

• 
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Adana C . Müddei Umu
miliğinden: 

Emniyeti Dahiliyeyi ihlal ve sai 
reden ıuçlu olarak hakkında taki 
bat y•pılmakta iken Suriyeye firar 

miştir. bu sayede derinliklere inilditi etmesinden dolayı Ceybandaki çift· 
sırada evveli mü~ettebatm bulunctbğ'u lik ve arazisinin haczine karar veri 

Atlas Okyanu 
sundaki facia 
- Birinc:i sahifeden artan -

m:hald .:, sonra sopa/ın açı '< bırakıl len Adanada münteşir uki" Ahali 
mış olduA-u makineler dairesine su gir d 
miş olduğu anlaşılmıştır. gazetesi 1ahibi Ab üllcadir Kemali 

Semnea ve falcon tahtelbahirlui bJ kere geriye gelerek Adliyeye 

d 1 d ıh k k 1
. teslim nefsetmic ve haciz konmasını 

e nevv · on on üssü are ui u· Y 

mandan yüzbaşı rcid 'ın emri altında ı İcab etdiren sebcb ortadan kalkmış 
vaka mahallinde hulunmalctadır. j olmasına binlen mu~aileyhin ~mlaki 

Ü Zt'.rine evv,. lce bu scbeble konulan 
V eşington yakınında kain ana· haczin kaldıı ılmasına ve keyfıyet i n 

costi üs~übahriyesine mrnsub 12 dal 1 u ;ulrn ilanına Adana kinci Asliye 
gıç kurtarma işinde yardımda bulun cua mahkemesince 22/5/93-J tari 
mak üzere tayyare ile hareket (etmiş hinde karar vnilmiş olmakla cna 
lerdır. 9 dalgıç daha dtrhal yola muhakemelı- ri usülü kanununun 286. 
çıkmak üzeredirler. 

Selahiyettar dtniz mahafi li, saua-
ıncı mad Jesi hükmüne tevfıkan ilan 
olunur. 10667 

luıı'ün bütüP mürettebatını bula bile· ------------
ctkltıi ümidindcdirler 

Bıı rieniz altının dalmış "olduğu 

ha ı ıi~ 24 5aat derı izde kalahiltc,.ğini 

söy4f-m,.kt• Vt> g nıinin ancak bir 
kısmını sulttrın istila dmiş olduğunu 
ı lavc t yit m• kt"dirler. 

Di~er tar<.ftan soualus tahtelba· 
hirinde son derecede modern tmni· 
yet cihazları vardır. 

Daıgıçlar evveli açık kalmış 

o an supapı kapatmağa uğrafı>calc:lar 
müteakiben bu işte muvaffak olamıı 1 
dıkları hal.fe, tahtelbıahirin kendisini i 
yukarı almağa ve su yüzüne çıkar 
mağa çalışacaklardır. 

Bunda da muvaffak olamadığı 

takdirde tahlisiye aletltrinin müret
tebatın serbest havaya kavuşmaları 
nı temin edeceği zannolunmaktadır. 

Por tspouth'de gelmelerine intizar 
olunan iki tayyarede alb zabitle 15 
dalgıç vardır. Guintico ve rıorfdlan 

diter tayyarele-r de 14 dalgıç getir 
mektedir. ha'ihazırdaja nevv . york' 

ta iıulunmakta olan bıokiyn krova
zörü de vaka mahalline gidrcektir. 

lkı ka ldırma du- 78 ' Gualus 
tı.htelbahirininin bulundutu ycıe 
do~ru yola çıkarılmıştır. l ıd buçuk 
gün sonra vaka mahalline varacak 
tardır . 

Ôtrc-nildiğinc göre, denizaltı ge. 1 
misi hasara uğramış detildir. Ve mü 
rcttebatında n yaralananlar olmadı' ğı 
gibi hasta olanlar da yoktur. 1 

Deniz mahafıli, tahlisiye ameliye. ' 
ierinin bu saııah bışlıyacatını tasrih 
etmeklerdirler. Çiinkü falcon, dün 
akşam g.-ç vakit gelmiştir. 

Falcon'un dalgıç çanı, dalgıçlar 
tarafından tahtdbabirin tararetine 
teıbit edilecek, bu suretle beş kişi · , 
nio- ıu yüzüne çıkması temin e iile
celc:tir. 

Ncvyork: 25 ( Radyo)- Alı 
nan son m~lümilta göre deniz altın 
c!a kalan Amerikan denizaltı g. misi. 
nin 62 mürettebatından 26 sı öldü. 

T. iŞ BANKASI' nın 
1939 K. 

32,000 

Tasarruf 

LiRA 

ikramiye planı 

MÜKAFAT 

Kuralar: 1Şubat,1 Mayıs , 26Ağustos,1 Eylul, 
l lkinciteşrin tarihlerinde çekilecektir 

iKRAM (YELER: 

1 Adet 2000 Liralık 2.000 Lira 

s • 1000 • ~.000 • 
8 • 500 4000 • .. 

16 • 350 • 4.000 .. 
60 • 100 • 6.000 • 
65 • • 50 • 4 750 • 

250 • 25 • 6250 • 
435 32.000 

T. iş Bankasına para yatırmakla, yafnız para biriktirnıiı olmaz, ayni 
zamanda talihinizi de denemiş olursunuz 10661 

. 

~ 
Sayın Bayan, 
Her aıle yuvasının muhtaç bulunduiu dikiş- nakış, örgü, çiçek 

ve daha bir çok yt'ni işleri öğrr.nmek ister misiniz? 
Şirk ttimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 

~hinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocagı mahalleJinde 
'J7 numaralı hanede açılacak meccani kursa makirıanız olsun veyahut 

-;;İmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin göderdigi bu feda 
k~r!ıktan azami ~er~ccde istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi 
timız adrese teşrıf ılc kayd olmanızı sayftlarımızla dileriz. 

Naumann Makinaları Satı, Türk Limited Şirketi 
Adana Accntılatı Saatbane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
46 TELEFON : 168 

.................................... 
• 8 pozu da 

böyle gOzel 

, 

Her mevsimde, her chavada, 

her saatte, her yerde 

''KODAK VERIKR·o·M" 28° filmine 
DAiMA EMNiYET EDEBiLiRSiNiZ 

-.\ ~ 8 pozdan· j daima 8 I'/ 
-"° :.. ,. Güzel, net ve detayla resim 

DAHA 

Kopyalarmız için: 

Daima güze1, canh, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S kağıdına 

--.; ısrar ediniz -. 

• 

• 

Bütün KODA K satıcılardan arayı naz veya '-' 

şu adrese müracaat ediniz : 

KODAK tlrketı - ••roilu, lstanbul 

Hepsi de gQzel 

• • 

Belediye intihap Encümeni 
setinden: 

. Muayyeıı zaman içerisinde müntehiplerin yarısmdan f azlasınJll 
nı kullan~adıkl~rı görüldüğünden evvelce 17-Mayrs çarşamba 
at on sekızde nıhayet bulacağı ilan edilen Belediye intihabının 
kanonunun 41 inci maddesi muci '>ince bir hafta müddetle tem 
rar verilmiştir. 

Bu müddet 27-Mayıs Cumartesi günü saat on sekizde niha 
caktır. Ke.:ımi tatil günleri o'an 19,20 ve 21 mayıs günleri intihap 
mayacaktır. Evvelce ilan edi lmiş olduğu gibi rey atma Hatları 
dokuzundan akşamın on sekizine kadardır. 

:---------------·----------7-8------~ 
Yepyeni bir tesisatla 
VE YENi MÜSTECiRiN iDARESiNDE 

Çifte ha 
Kaplıcası faaliyete g 
Banyo - Lokanta - Gazino -
Çiftehan 
trenlerde 

kaplıcalarına gitmek i 
yüzde 50 tenzilat yap 

• 
Muhakkak ziyaret ediniz 

Göreceksiniz ki: 
ÇİFTEHAN KAPLICASI 

Radyo aktüvitesi bütün dünya Kaplıcalar 
Yüksek zengin bir tabiat hazinesi 

Romatizma, Siyatik , Kum , Böbrek , Mesane 
Karaciğer ve mide ağrılarandan kurtulmak 

Birkaç gününüzü burada 
.. 

geçı 

Konfora, temizliğe, ucuzluğuna hayran kalaca 

Tarifeye bakınız 
Lira Kr. 

1 50 Bir gecelfk tam konforuyla otel yatak ücret• 
1 00 Taş odalar ( 4 ' kişi l i k ) 

75 Birinci baraka ( 4 kiş i f ik ) 
50 ikinci baraka ( 4 kişilik ) 
25 Hususi banyo 
15 Umumi banyo 

Adana birinci icra 
memurluğundan : 

Büyük istifaıieler görecek, memnun kalaca 

Adana askerlik şubesin~ Çiftehan Kaphcasını bugO 
den = 1 haliyle bir kere görünü 

1 - 1076 sayılı yedek subay 10631 7 
ve yedek askeri memurları kanunu ,~--~-------~~~~~·~~-~~~~~~~ 

Dosya numarası : 939 - 142 5 
Bir borçtan dol:ıyı satılmasına 

karar verilen cins ve evsafı aş ıığıda 
yazılı gayri menkul mallar yine aşa 
ğıdaki ıartlar dairesinde açık ar· 
tırma ile satışa çıkarılmıştır . 

Tapu tarihi: Kanunuevvel 938 
No: 58 
Muhammen ~ıymeti : L. 

3185 
Mevkii : incirlik köyü 

K. 

Evsafı: 245 dönümlük bir tarl a 

• Satış şartları ,, 

nun 9 uncu maddesi mucibince her 
1 

sene vapılmakta olan Haziran yok· ı=-----------
lamalarına 1 haziran 939 perşem YENi MÜSTE'CIR iDARESiNDE 

be· giiniinde11 itibaren başlanacak· 
tır. • Yepyeni Tesisat ve 

ı - Yoklama 30 haziran 939 mükemmel konforlu 
akşamına kadar devam edecek. 

3 - Yoklamaya gelecek yedek 
subayların nüfus hüviyet cüzdanla · 
rı ile askeri vesika larını be, aberce 
getirmeleri lazımdır. 

4 - Maluliyeti o1an1arın rapor· 
larını da birlıkte getirmeleri icap 
eder. 

İstanbul Oteli 

Müşterilerini memnun 
edecek her türlü evsafı 
haizdir. 

Seyhan Milli Emtaı. 
dürlüğünden: 

Karataştaki deniz Pli. 
Haziran - 939 tarihinden 
simine ait işletmesi 26-.S 
şembe gününden itibarell 
gün müddetle açık artırlll 
rılmıştır. Muhammen ıe 

1 - Satış 5- 7- 939 Çarşamba 
günü saat 10- 12 ye kadar bir inci 
icra dairesinde ya pı f ac .; ktı r . Bu giin. 
de artırma b ddi tahmin o 1unan 
kıymetin yüde yetmiş beşini bul · 
madı~ı tak iirde en son aı tı ra rıın 

taahhüdü baki ka lına~ iizere 19 -
7- 939 Çr1rşamba günü saat lO -
12 ye kad.u ayni dairede ya pıla 
caktır. ikinci arlırmada en çok ar 

Yokf Ama sırasınd a istenilen ma · 
lu ına tı şi fd h~n veya m-ktupla bil
d irm em iş veya k lydını yaptırın ımış 

veyahut şube mınt ı kas ı haricine gi· 
den~k ye•lerini d ı>ğ:ştirdiklerine da 

Yeni müsteciı i 

Hilmi Kuşçu 

bedeli elli liradır. ihale 
6-939 tarihine müsadıf 
günü ö~ledcn sonra uat 
olacağından talip olanlarıll 

1 
di buçuk teminat akçalarıfll 
Defterdarlığa müracilatlarl 

__ 3 ___________ ,.. nur. 26-· 

ir bir ay için ie şu~eyt: haber ver· 
ınemiş o laı yedek su1)ay ve askeıi 
m:murl::ır hakkın fa mezkur kanü· 
rıun 10 cu maddr-si hükümlrrinin 

tırana bir başka alacö klı olup da 
tatbik edil eceği ilan o!unur 

tekl if edilen bedel bu alacaklar 1 
mr: cmuundan fazlaya çıkmazsa ihale -------------
yapılmıyacaktır . l r 

2 - Artıracakla r muhammen kıy , .,. fcraya g~ lip l u şartnameden alabi 
metin 100 de yedi buçuğu nis 'l~· ı· lirler . 
tinde pey a~çası ve ya kan~oen . 4 - l! 'Olt!k sahi ·)i alacaklılarla 
muteber tem111.ıt mektuı.,u tevdı ede dıg~ r ... lakadarlaıın gayri mrııku l 

ceklerdir . 1 iizerindeki haklarını hususiyle faiz 
3- Artırma şartnamesi 25 - I ve mısraf.ı dair olan iddialarını ev· 

5 - 939 tarihinden itibaren 939 - rakı müsbitelerivle yirmi gün içinde 
1425 numara ile dairemize müra- icra dairesine bildirmeleri aksi hll· 
caat edecekler için açıktır . Artıra · de tapu sicilleriyle sabit olmadıkça 
caklar ilanda yızı!ı olandan fazla , satış bedelinin paylaşmasından ha 

malümatı artırma müddeti içinde riç kalacakları ilan ol:Jnur.10665 

Gündelik siyıııı;i ga7.ete 

abone şartları 

Kuruş 

12 .\ ""'( 1200 
~ 

6 Aylık 600 
3 Aylık -.ı oo 

1 Aylık 100 

1 -Dıt meınleketleı içın Abone 

bedeli değişmez yalnı1 posta masrafı~ 
zammedilir. 1 

2 - llAnlar için idareye müra· 
caat edilmelidir. 

Eczahanenıizde telP 
!eriyle meşgul olacak bit 
na ihtiyacımız vd ı dır C' 

1 
istiyenlı:r Eczi4h mcrniı" 

I caat dsinler. 

1 2 - 3 10660 
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