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RIBBENTROP - CIYANO MÜLAKATI 

Alman-İtalya askeri pak 
tı Berlinde imzalanıyor 

Danzing meselesi hararetlendi ! 
Paris : 8 ( Havas) - Alınan ma· \ buriyctindedir. bu devletlerin barış \ edelıilccck vnviyctte olan tnrafo iti-

IOmata gHre, Oantzig mevzuu gerek davasını tesirli bir surette mUdafon mıul edecekleri )iUphesizdir. 

Alman ve gerekse~ Polonya matbua- 1 ----------------·-'-------------
tında hararetle teşrih edilmekte bu-
lunuyor. 

Alman gazeteleriııin neşriyatı, 

Oansigin Almanya için bayati bir 
cnsur olduğu ve Almanyanın bu ga· 
yeden vaz geçemiyc.ce:li yolundadır. 

Polonya matbuatı da Almaoyanın 
izhar ettili arzuyu tiddetle reddetmek· 
te ve metin bir lisan kullanmaktadır, 

Berlin : 8, a, a. • (Havas) -Mat
buat mahfilferi; Roma -Berlin siya· 

BiR FRANSIZ GAZETESiNDE 
•• 

TURKiYEYE 
SiTAYiŞKAR 

DAiR 
YAZI 

si ve askeri ittifakının nefret ve in
fialle reddedilen çemberleme tehditle· 
rine mukabele için ve tesanüt boşluk· l. 

FRANSIZ MUHARRiRi BAYAN LILI SRGlYEO 
HARiCiYE VEKILfMfZLE NELER GÔRÜ~MÜŞ? 

larına çare olmak Uzere yapıld11tnı 1 fl•rlete çık•n [ Entr•n•IJan ] - Gazetesinin son gelen iki 
bildiriyorlar. nUehaeınd• memleketlmlz• alt dikkate deler ve çok allayl•-

Bununla beraber halk Roma-Ber· j kir f yazılar çıkmlfhr • Parlaten Saygna Blalkletle aeyahat 
lin anl14masının resmi vesikalara ih- etmekteol•n genç bir Franeız k•dın1nın memleketlmlz hakkın. 
tiyaç gördugunu merak etmektedir. : d•kl lntlbaları olan bu makalelerln lklnclal Hariciye Vekilimiz 

Siya.si mahfiller, ittifalun Berli- ŞUkrU Sar•coııu ile yaptıjı bir mUllkattır • Bu enteresan 
nin mütevazi ve namuskarruıe teklif- mUllk•tı tercUme ederek •••Oıya koyuyoruz 
lerini reddetmek isteyen Polonya tah
rikitına bir cevap oldu1tınu kayit ve 
Polonya ile Londra - Pari~ Uzerine 
muthif bir tesir yapaca1tnı zannedi
yorlar. 

Roma : 8, a. a. - Ribbentrop ve · 
Ciyano buraya gelmiş ve halk tara
fından alkışlanmışlardır. Nazırlar, 
Villa estede yerilen dinede ve dine~·i 
takip eden baloda hazır bulunduktan 
sonra Ciyano geceleyin Romaya dön· 
mu,tur. .Ribbentrop bu ak~am vesa. 
yarın .tabah Berline hareket edecek
tir. 

Roma : 8, a. a. - Siyasi mahfil
ler, ltaly:ın -Alman siyasi ve askeri 
pAktının yakında Berlinde imza edi
leceğini zannetmektedirler. 

Bcrlin : 8, a. a. - D. N. B. · llu 
sabahki Alman gazetelerinin . baş ma· 
kaleleri, fevkalade ehemmiyetini te· 
barUz ettirdikleri Alman - İtalyan 
askeri paktına hasrcdilmiftir. 

\1',ölk.isclıer beobachter gazetesi 
yazıyor: 

Oovoning Street'de ve quai d'or
say'da bundan böyle, batıdaki meşru 
faaliyet sabalariyle doğudaki gayri 
meıru f aaliyct sahaları arasında tec
rubc edilmif Alman ve İtalyan asker
lerinin muhafaza ettiıi yıkılmaz bir 
kale mevcut olduğunu hesaba katmak 
mecuriyetinde olacaklardır. bununla 
beraber demokrllt nazırlerı bu siyası 
realitenin avrupamn mUtebaki kısmına 
karşı emperyalist bir meydan okuma 
teşriki etmedigini anlamıyacaklarır. 

Montaç yazıyor : 
Demokrasiler bir harp psikoz'n 

yarattıkları halde Almanya ile İtalya 
barış davasına mudafaa ediyqr. hu iki 1 

memleketin her siyasi icraatı bunu is 
bat eden yeni bir delildir. buna bina· 
en diğer devletler barış veya çenber· 
leme yollarından biriai seçmek mec-

UZAKŞARK'T A 

Ankarada siyal'i hadiselerin mec-/ 
buriyctlerinder. bir kaç saat uzak 
kalındığı zaman sefaretlerde toplıtn
tılar yapılıyor, dansediliyor. 

Bu sefaretlerin birinde Türkiye 
Hariciye Vekili B. Saracoğlu ile ta
nıştım. 

nerkes dansediyordu , biz de ı 

birlikte dansettik • Bıııkan anlaşması 

konferansına gidecekti . Gitmezden 
evvel beraber yemek yedi!... .. Gau. 
teciler hakk mdaki düşüncl!leı inden 
cesar~t alarak kendisinden mülakat 
istedim .. Suallerimin cevabını tahrıren 

verdi . 
ilk sualim : " Ekselans son ha 

diseler ve bugünkü vaziyet hakkında 
ne düşünüyorlar ? . ,, oldu . 

Verdiği cevap : " Bu hususta 
size hiç bir şey söyliyemem . ,, 

ikinci sualim '' Balkan anlaş· 
ması Alman yayılmasına karşı koya
cak vaziyette midir ? ,, 

Bu .sualime de cevaµ verilmedi . 
Üçüncü sualim: " Bulgar iddia. 

ları hakkındaki kanaatiniz nedir ? 
Mösyö Köseivanof'un seyahatinden 
bir netice beklenebilir mi ? . ,, 

l Entransıjan ] gazetesinin muluıbiılt~i-1 
11i )'aparı Bayan lili SrgıJev Hariciye 1 

J'ekilımizle beraber 

Verdiği cevap : " Bulgarlar ile 
dostane münasebetlere malikiz .. Se
lanik anlaşması Balkan Antantına 
dahil memleketler ile komşularımızın 

- Gerisi üçüncü sahifede-

Berutta Türkiye 
lehine tezahurat 

1 Halk baş konsolosumuzu ı 
omuzları üstünde taşıdı 1 

1 
ŞAMDA TÜRKıYE ALEYHiNDEKi BiR 
GÖSTERiYi HÜKUMET MEN ETTİ 

lskenderun : 8 (Hususimuhabiri· 
mizden) - Buraya gelen Arap gaze
telerinin yazJığ'ma göre' Beyrutta 
Türkiye lehinde büyük tezahürat ol· 
muştur. Beyrutta çıkan Elahrar gaze
esi buna dair şu malumatı vermekte 
dir. buradaki Ulucamide yapılan Mev 
!idi nebevi merasimi Türkiye lehinde 

su omu7.larında taşıyarak camiin kabül sa 
1 

Ionuoa kadar gi;türmüslerdir asıl dikkate 
şayan olın cihet Türk başkonsolosunu ca 
miden çıktıktan sonra Necme soka· 1 
ğında duran otomobiline gidinceye 
kadar halk tarafından tekrar kaldırıl 1 
mış ve hararetle alkışlanmış olması- ' 
dır. 1 

Mücadeleler de
vam ediyor 

dikkate şayan tezahürlere vesile olmuş· 
tuı. 

Bu haberden bahseden Yıldız re· ı 
fikimiz halkın başkonsolosumuzu (Ya
şasın Türkiye cumhuriyeti yaşasın- 1 
Milli; sef ismet lnönü) sedaleri al
kışlandıA-ını yazmak tadır. 

Şanghay : 8 (Radyo) - Cephe· 
lcrden Çin men balarından : alınan 
haberlere göre, dün Çinliler Kan· 
to11un B k . . . an o ııtasyonunu ıfgal et· 
~•tlerdir, Japonlar burada 100 ka 
"' ölü bırakarak kaçmıılardar. 

f( Alınan diter malümata görf', 
B arıtonda örfi idare ilin edilmiştir. 1 

u tehirlerde Japonların vaziyetinin ı 
çolc lllüş4cillefeceti 11ndmıktadır. 

Berut müftülüA-ü tarafından tertip 
edilmiş olan mevlit merasimine bir 
çok Fransız memurlanndan başka ma-1 
halli hükumet erkanı ve ecnebi kon
solosları ve Berul 'un yüksek tabaka
sına mensup birc;ok maruf zevat davet 
edilmiılerdi. 

Davetliler meyanında bulunan 
Türk başkonsolosu B. Zihni Türk bay 
ratını taşıyan otomobililc cami kapı

sına gelditi zaman halk arasında bir 
ka'y'naıma otm\ıf ve halk baıkonsolo· 

lskenderdn : 8 (Hususi muhabiri· 
mi:r.den) - Şamdan aldığım malumata 1 
göre, Suriyede hersene mayisin altıncı 

günü şehitler ihtifalı., namı altında 'ı 
Cemal paşa ve dolayilc Türkiye aley· 
hinde yapılması mutat olan nümayiş 
bu yıl yapılmamıştr Şam hükümcti 
bir kararla bu nümayişin yapılmaya· 
cağını bildirmiş ve zabita böyle bir nü 
mayışe meydan vermemiştir. f 

RUMEN HARiCiYE NAZiRi 

GAFENKO 
MAViSiN ON YEDiSiNDE 

ı Hatay Devlet Reisi mü-
1 him ·bir nutuk söyledi 

ANKARA YA 
GELECEK 

BUkre,: B a.a. DUn ak
fam A vrupanln muhtelif 
hUkOnet merkez•erlne yap . 
tıOı aeyahattan dönen ha· 
rlclye nazırı Oafenko, bu 
aeyahatın neflcelerlnden 
memnun olduğunu gazete. 
ellere aöylemı,ur. 

B. Gafcnko Ankaraya geliyor 

Ankara: 8 a. a. - Ro
manya hariciye nazırı Oa. 
fenko, reamf bir ziyarette 
bulunmak Uzere 17 mayıs
ta Ankaraye gelecektlr. 

Romadaki atlı 
müsabakalar 

Süvari ekibimiz ayın 
14 ünde hareket ediyor 

lstanbul : 8 (Telefonla) _ Ro· 
madan şu haberler verilmektedir. 

Dün burada ik\ müsabaka yapıl
mıştır. Parkuru hatasız~olarak bitiren 
Cevad kula "Akıncı,, ile üçüncü, Sa 
im Poladkan "Kanad., ile dördünbü 
oldular. 

Roınada en iyi puvan alan yirmi 
b~~ atın iştirak ettiği Kral kupası 
musabakasında Gürkan "Yıldız ile 
yedinci oldu. " 

Roınada bugüne kadar İştirak cdi 
len dokuz müsabakada üçüncülük 
ile on ikincilik arasında iyi dereceler 
alındı. müsabakalar bitti E'<ipimiz 
ayın 14 ünde Birindizi'den hareket 
edecektir. 

uylRMI 

MAZI VE 
TAVAKKUFTA 

lskenderun ; 8 
(Hususi muhabiri 
mizden) - Birmüd 
dettenberi Anava. 
tanda bulunan H:ı • 
tay Devlet Reisi ek· 

' selans Tayfur Sok 
men Ankaradan Ha 
taya d ö n m ü ş t O r. 
Devlet Reisimız Ha· 
taylılar tarafından 
b ü y ü k merasimle 
karşılanmıştır. Aynı 
günde buradan An 
takyaya hareket e 
den Devlet Reisimiz. 
haber aldıOıma göre 
orada da çok büyük 
t ezahüratle k a r ş ı · 

lanmıştır. 

Hatay Devlet Rei • 
si mühim bir nutuk 

YILLIK BiR HiCRAN NASIL 
RÜYA OLMUŞSA BU DEVRE1 

BiR RÜYA V tı; MAZI OLACAKTIR,, 

söylemiştir. Bu nu " JJato) Dcı /eı Ueıs ı llo)' T<.,fur ~ol.men 

tuk şudur : em 'a 
2

\ ~~h:-~=;ut ve daha müreffeh kı· 
Aziz Hetayhlar tarak Atatürkün büyük ruhunu şa· 

Bı:lyük Türk milletinin ruhunda.n dedacektir. 
fışkıran samimi sevgi, güven ve ı· , Aziz Kardefler 

man ile baş yaptığı milli şef kah· Bir müddettir cihan üfkunu saran 
raman lnönünün sizlere selam ve 
muhabbetini getirmekle bahtiyarım. kara bulutlar ve bu kara bulutların 

O hakiki mümessil. o kahraman tesadümünden hasıl olan şimşek ve 
şef bil4 tefrik cinsü mezhep bütün kıvılcımlar bir kısım yerleri yakmış, 
Hataylılara sel4m eder ve saadetler bir tckım millet ve devletleri hari· 
diler. tai alemden silmiş ve geri kalan 

Aziz H•m••rller küçük devleri de silmek için utraı· 

Türk milletinin, Türk vatan . nın tığı şöyle mühim ve korkunç bir 
o şerefli varlığının ayrılmaz bir par· zamanda en emin yer, en müsterih 
çası olan Hatayın da koruyucusu ülke, en mesut ve bahtiyar mıntıka 
olan kahraman lnönü Ebedi Şef bO · Hataydır. Çürıkü Hatay çok kuvvet• 
yük Atatürkün millete son armağa· li anavatanın sağlam ve sıcak atu· 
nı olan Hataya şimdiye kadar 0.~- ı şunda yaşıyor ve müşfik nazarlır1 
du()u gibi bundan sonra da her tur· _ Gerisi ikinci sahifede -
10 IOtuf ve müzaherette bulunarak 

"Kronofaj,, ıar 
YAHUT 

Zaman yamyamları 

N E v z •:__:D:___o_ o_ v_ E_ N __ 

ister bedcnt ist fk · ı · . 

h k.k ' er 1 rı oır faaliyet istiyen her 
ışın n ı aten verimli ol b'I · . . . . J" t-ı · I . n 1 mc .. ı ıçın mUkemnıel bir Clısıp· 
ınc a H o ması lazımdır p ı· · 1. . l \ · . . . . · · >U ( ısıp ının başlıca şartların· 

< nn ıırı ı ısc, ışf:e sUrekt• y . . 
l · tt · k ır. anı çalısmamızın herhangı 
nr sure e ın ıtna u~ranı:unasıdır, ' 

Çnlı~nn İnsanın İ\•i is çıknrnb"l . . • b l f"k" 
l ''-k · . . ' ' • ı mesı ıçın , u Un ı ır 

,.c c lll ntını elındeki Ve\' a knf d k" . d 
t l b v • • asın a ı mevzu Uzerın e 
~p nması ve ~nun için de çalıştagı mUddet zarfında ha· 
rıd h~).atla alakasını kesınesi şarttır. Bu, entellektuel ça· 
lışma ıçın ne kadar mUhim bir şartsa r· "k 1 · •ret is· 
t. 1 • • , ızı ur gın 
ıyen ça ışma ıçın d11 o kndar muh· b' y~ · bir 

h 
. . ım ır şarttır. anı 

mu ıı.rrır \"C bır romancının sUkCkna rah t . d'l eme"e 
k d "h . , a sız e ı rn J 

ne n nr ı byacı varsa, bir makine-.··ı t · l tanın - ., amır ec en us ı 
planlarını kağıt Uı:erinc geçiren ınuhendisin hatta çapa 
yapan bir amelenin de bu sUkCkna 0 kadar ihtiyacı 
vardır. 

1ştc Kronofojlar bu sUkö.ne musallat olmup insan· 
lardır. 

[ Kronofaj ] Fran-;ız muharrirlerinden Monterlan'ın 
bu inc;anlara verdiği addır ki, ( Z:ıman ycyiciler ) de
mektir. 

Kronofajlar ela Antropofajlar, yani Yamyamlar kadar 
insafsızdır. Buyuk bir egoizmle hareket eden bu insanlar 
için başkalarınm çalışma saatlerinin hiç bir kıymeti yok· 
tur. 

Bir: 
- Sclimu alcykum! 
Kronofaj'ın her kapıyı açacağına inandığı sihirli bir 

anııhtArdır. 

Siz ister, huronuzun başında, butun du,uncelerinizi 
teksif ederek bitirmeğc çalıtb~nız: lıir yazı ile, i~ter di· 
nıag ve hafızanızın cevvaliyctini Uzerindc toplamağa uğ· 
raştığınız bir hesapln, ister atöl~·cnizdc ertesi gUn teslime 
mecbur oldu~nuz bir işle meş"ul b l Kr f . 

d d 
. o u unun, noo aJın 

umurnn a e:~ldır. O htrke•: '- d' L_ d 1 
ı .... , .-:en ı oot aameaaaı o • 

durınaJa meınuı· sandılından insafsız ve hodbin bir l~uba· 
liliklc bir sandalyeye çöker ve başlar konuşma#•.. Ve 
bu konu~a aatlerce devam eder .. 

Amire Moruva bunlar için şöyle demektedir : 
< Hu in anlara knrşı nazik, multefit davranmak bir 

çeşit intihardır. > ... • • • • 
Filhakika ö_yledir. ÇUnku, bu ın anların ışgal ettılderı 

1 k·, bilhassa is santleridir - hayatımızdan tarh zamn arı - ~ 

edecek olursak ö .. rum~zu. ynrıyn. iodirmi~ olur.uz ki, ta· 
mamilc değilse de yarı ıntıhar cdıyoruz dımektır. 

Buvuk Göte de zaman yanıyamlarından pek yılgmmış. 

Bakını; nf' diyor : 
< ln.,o.nlara, haber vermeden baskın verme adetini 

mutlak surette lerkettirmege çalı~mak lazımdır. Bu çe~it 
iusanlar sizin, kendi i~lerile alakadar olmanızı isterler. 
Halbuki bu zİ)•arctlerin, kendi du~Uncelerinizc tcmamile 
vabancı olan bir takım dUşllnceler karıştırmaktan başla 
fay dası yokt-ur. > 

· BugUnkU in an , mUtemndiyen h:ıyatmın kısalığından 

ikayet etmektedir. Bunun başlaca sebebi, onun ögrenmc, 
!örme, ve yapmn ihtira~ının dunku insana göre kıyas ka
bul etmi.,·ccek derecede artmış olmasındandır. Kronofaj 
bu asil ihtirasın tatmiuine manidir. Bu engel, şahs~ ha,yat 
,.·c mesai çerçivesi dışına da çıkabilir. Çunku hepimizin 
men,up olduğumuz cemiye:t ve Jnha geni~ bir ölçU ile du
şllnecek olursnk İn anlık için faydalı bir e er vermek ih
timalimiz vardır. Zaten her f erJin - yaptığı iş ne olur• 
sa, o~sun ~ mu.vaffak iş görıneıi mensup olduğu cemiyet 
ve mıllet ıçın bır fayda değil midir'? O halde bu zaman 
yamyamları ile mUcndde şahsi menfaat sınırları haricine 
çıkarak bir cemi.yet davası halini alır. 

Bana kalır n, bu içtimai hastalıkla mUcadelede kulla• 
nacağımız en acil ilaç, evvela, bizzat kendimi.ı.i zaman 
yamvamı olmaktan kurtarmaktır. 

İtiraf cJdim ki, bu yamyamllk bcpim.izde biru var• 



NEVYORK SERGİSiNDE 

1 
Ar na vut'luktaki 
ltalyan kuvveti! • 

'----------------------•ı---··---·' f tal yanlar mühim bir ku~ vet sevk etmiş 

Pavyonumuzun resmi açılış 
Töreni çok alakalı oldu 

Lig maçları 

T oros - İdman Yurdu 
2-2 berabere kaldı 

Aşiret hayvanları- ' Bir kadın 
nın 

• 
muayenesı AŞIKI iLE BiR OLUP 

' Kocasını zehirledi 
Sofya : 8 - Utro gazetesinin 

Londra Hususi muhabiri bildiriyor 

"Bdgraddan lngiliz gazeteleriı~ 
verilen haberlere göre,: Arnavutlu~ 

Nevyorlc : 8 (A.A) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor: 

Nevyork dünya sergisindeki pav. 
yonumuzun resmi açılışı dün yapıl
mış ve bu m . rasim Türk - Ame 
rikan dostluğunun çok candan bir 
tezahürü şeklini almış, memleketi· 
mi7 hakkında Amerikalıların besle
diği saygı ve sevginin derecesini or 
taya koymıya güzel bir vesile ol· 
muştur.' 

Tören devlet pavyonumuz önün· 
de yapılmış ve söylenen nutulclar 
Radyo ile Amerika'nın her tarafına 
verilmiştir. 

Bando Amerika ve Türk marş 
larını çaldıktan sonra Nevyork 1 i
m es başmuharriri eski Türk dostu 
Doktor Findlay kısa başlangıç nut
ku ile Atatürk 'e ait hatıralarını ve 
Türk inkilabının manasını anlatarak 
Vaşington büyük elçimizi hazır bu· 
lunanlara takdim etmiştir. 

BUyUk Elçlmlzln nutku 

Büyük elçimiz Münir, derin ala 
ka ile dinlenen nutkunda, sergiye 
büyün ölçüde iştirakimizin Amerika' 
ya dosluğumuzun ve barış sevgimi· 
zin ifadesi olduğunu tebarüz ettir
miş ve yarını yüksek prensiplere gö 
re hazırlanan kuvvetlerin ilk safında 
yürümek için icap eden bütün va 
sıfları haiz olduğumuzu ileri sürmüş· 
tür. 

Heyetimiz reisi Vedat Nedim 
Tör, Türk inkilabının, barış, demok· 
rasi ve tolerans şeklinde verdiği 

yüksek neticderin her iki pavyonu 
muzda na•ıl ifade olunduğunu anlat . 
mıştır. 

Yeni TUrklye'nln terııkkllerl 

Birleşik Amerika Devleti adına 
umumi komiser Flenn tarafından 
söylenen mühim nutuktaki ş u 
s Ö z 1 e r Amerika'nın Cümhuri 
yet Türkiye'sini kendine ne kadar 
yakın tuttuğunu ortaya koymakta· 

dır: "Burada temsil edilen milletler 
arasınde bilhassa Türkiye'ye "Hoş 
geldin. diyoruz. Çünkü bilhas.sa 
Türkiye'nin sergisindedir ki Nev· 
york dünya sergisinin prrnsip. olan 
"yarın dünyasi. fikrinin elle tutulur 
timsalini görmüş oluyoruz. 

Avrupa'nın olgunlaşmasından a 
sirlarca evvel siz medeniyetin olgun 
luk çağına gelmiş bulunuyorsunuz. 
Bugün de her sahadaki terakkinizle 
bizi hayrete düşürmektesiniz. 

AtatUrk ve lnönU'nUn 
Önderll61 altında •• 

müstehliki için Türk tütünü , inciri, 
halısı,tiftiği , en yüksek kalitenin 
alametidir . Buna mukabil Ameri
kanın mühim müşterilerinden biıi 
bulunuyorsunuz. Bu terakkiniz" ver· 
diğimiz ehemmiyet dolayısiyledir ki 
hükıimetinizin bize verdiği bina ve 
sergilerden dolayı minnettarlık du 
yuyoruz. 

Türk devlet binasında Türkiye· 
nin Asya ile Avrupa arasındaki 
bağlayıcı rolünü, timsalini gösteri · 
yorsunuz. Serginizin mükemmdiye· 
tinden dolayı sergi heyeti reisini 
tebrik ederim.Bu serginin Amerika 
halkını büyük demokrat milletınizle 
daha büyük bir anlaşına içinde kay

naştıracağına eminim . Bununla mil- / 
(etler arası sulh ve anlaşmaya bü
yük hizmette bulunuyorsunuz . Bir· 1 

!eşik Amerika Devletleri , namına 
Türkiyeyi en samimi surette selam 1 

!arım . • / 
Pavyonlarımızın uyandırdıAı ' 

takdir hlalerl j 
Bundan sonra sergi namına reis 

Whalen nutuk söyliyerek Türk mu· 
vaffakıyetini tebarüz ettirmiş ve 

sergi gayelerinin tahakkukunda Tür· 
kiyenin büyük hisse ve rol aldığını 1 

anlatmıştır . 1 
Misafirlerimiz devlet pavyonu· 

muzda Türk inkılabının sembollerle 
ve fotomontajlarla ifade tarzım 
hayranlıkla karşılamışlardır. 

Diger pavyonumuzun mimarisi , 
tertibatı, müze eşyamız çok beğe· 

nilmiştir . 

Pazar günü öğleden sonra şe. 
hir stadında yapılan idman Yurdu 
- Toros Lik maçı oldukça hara· 
retli geçmiştir. Maç 2-2 beraber · 
Jikle neticelenmiştir. iki kulüp ara· 
sındaki bu maç tekrarlanacaktır. 

ihtiyar heyeti seçimleri 

Dahiliye vekaletinden vilayd· 
lere gönderilen bir tamimde, ihtiyar 
heyeti ve muhtar seçimlerinin her 
yıl şubat ayında bitirilmesinin esas 
olduğu, bundan başka aylarda muh 
tar seçimi yapılmaması bildirilmiş 
tir, 

Nufusda tayinler terfiler 

Geçm s~ne haziranda maaşına 

on lira ı:am görerek terfi eden 
ve Adanamızda bulunduğu şu bir 
sene zarfında memlekete çok iyi 
bir intiba bırakarak gice ve gün· 
düz çalışmak suretile halkı memnun 

eaen çalıçkanlığıle taktir gören vi 1 

Vilayet merkez viteriner direk. 

törü Bay Kamil Onat ile veteriner 

Ali Rıza Taşkın aşair muayenesi ve 

hastalık tetkikatı hakkında Tuzla , 

Karadaş, Ayas nahiye mıntıkalarını 

gezmişler ve şehrimize dönmüşlerdir. 

Askerdeki kocası
na ihanet etmiş 

Bu yüzden çıkan 
iki cinayet 

Kozan ( hususi )-Kozanın ören 

dere köyünde bir cinayet olmuştur. 

Cinayete sebep şudur. Ahmet 
oğlu ibiş evlidir. Bir buçuk yıl önce 

as',ere gidiyor, askere gittiğinden 

bir müddet sonra karısı Fatma ayni 

köyden Ali oğlu Eminle gayri meş 

ru harekete haşlıyorlar, Askerden 

dönen ibiş bunu öğreniyor. V ~ dün 
Emin le Fatma ormanda bir arada 

iken ikisinidc vurüyor. Fa ma derhal 
ölüyor. Emin yaralıdır. 

Kozan: 8 (Hususi) Kozanın Ö· 
rendere köyünde bir ki;iyi zehirle 
diler. Zehirlemeğe sebeb şudur: 

Aslen Kabektcpeli Şaşın Hüse · 
yin bir buçuk yıl önce askere gider 
ken ailesini Ören köyünde oturan 
kaynanasıııın yanına bırakıyor karısı 

Hüseynin yokluğundan istifade ede
rek aynı köyden Mehmetlc gayri 
meşru hareketlere başlıyor. Hüsey· 
nin askerden döneceği gün yaklaşın 
ca zehirle Hüseynin öldürülmesin~ 

aşıkile kaı ar veriyor. Geçenlerde 
askerden dönen Hüseyin Örendeye 
varıyor. Akşam yemeğinden önce 

1 
ihzar ettikleıi zehiri bir incir pesti· 
linin içine koyuyor ve Hüseyne yedi j 
riyor. Hüseyinde yarımsaat sonra 

1 
v ı cağ başlıyor. Morarıyor bunu 
gören köylüler süt ve saire tedavisi 
ile kurtarıyorlar. 

YENi NEŞRYAT 

tık öğretim 

ilk okul öğretmenlari için neş· 
redilmekte olan ilk Öğretim; mec· 
muasının 11 nci sayısı çıkmıştır. 

Öğretmenlerimize istifadeli yazılar 
veren bu mecmuayı tavsiye ederiz. 

layetimiz nüfüs müdürü Durmuş 

Türkmen oğlu şark hizmetini ifa : 
için Bingöl vilayeti nüfüs müdürlü ı 
ğüne tayin kılınmıştır. ı------------------..... ' 

Önümüzdeki pazar günü Ada- I Liman şirketleri müdürü "Atılay,, ın denize ! 
nadan ayrılacağıni haber aldığımız 

hemşehrimize muvaffakiyetıer ve Hatayda zehirlenme inme merasimi 1 

hayırlı yolculuklar dileriz. 

* 

taki ltalyan işgal ordusu son giiJI· 5 

ferde çok kuvvetlendirilmiştir, Her 
gün ltalyadan Draç ve Arnawd li· a 
manlarına asken scvkiyat yapılma~ b" 
tadır. Halıhazırda Arnavud toprak· b' 

1 "" ıa. farında 70 000 talyan askerile 5ll' v 
tank ve birçok tayyare vardır. Oı 
dunun mühim bir kısmı Yunan bu· y 
duduna yakın Köriçe'ye gönderil· n 
miştir. Yunanlıların bu ltalyan tab Y 

şidatından malum attar bulundu~ ın · 
hi da Atinadan-:bildirilmektedir. M•' 

:mafih, Atina siyasi mahfilleri mub 
~ ha 

temel bir çarpışmadan korkmam• ın 
la beraber ani bir ltalyan baskıoı v 
nın doğurabileceği tehlikeleri de fi sü 
liyemiyorlar. İtalyanların böyle .~ 
bir baskını Lehistan meselesinin bİi v 
harbe müncer olmasından 
bt'kfenebilir. 

İzmirde bir 
Skandel oldu 

di 
sil 
k 

y 

ga 

Bir Bayan kocas•na cÜt' 
mümeşhut yaptırdı h 

A 
lzmir (Anadolu) - Evvelki ged c 

saat birde şehrimiıde bir v~ka ol d 
muştur. Karantina semtinde otur.ı la 
mevki sahibi bir zatın zevcesi 13~ zi 
(M.) zabıtaya müracaat ederek kO' m· 
casınınhala eve gelmediğini söyle se 
miş, onun tanıdığı bir kadının evio~ ta 

( 17,5 ) lira aşli maaşlı Feke 

1 
neticesi mi ölmüş? 19. Mayısta yapılacak 

tören için geniş bir 
prograın hazırlandı 

, bulunduğunu söyliyerek cürmü ınel 
hud yapılmasını ist~miştir. Bu taltf e 
üzerine zabıta memurları, haber ~e g Amerikanın resmi bayatını, fikir 

ve iktisat varlığını temsil eden bina 
yakın şahsiyet pavyonumuzda T.iirk 
yemek ve içkilcrin.ien mürekkep 

öğle yemeği yemiıler. ikram edilen 
sigaralarımızı beğenmişlerdir. 

nüfus memurluğuna merkez nüfus 
1 

katibi cuma Ersöz'ün terfian, bahçe 
nüfus katipliğine Saimbeyli nüfus 

1 
memurluğuna Dörtyol nüfus katibi İ 

EYusuf Yıimaz'ın (17,5) asli maaşla 1 

1 terfian, Ceyhan nüfus katibi lbrahim · 

Hatay zabıtası bazı 
ip uçları buldu 

lskenderun : 8 ( Hususi ) - Bir 
müddet evvel vefat eden Türkiye 
liman şirketleri müdürü Asaf Bora· 
nın ölümüne dair, " Hatay. gazete· 
sinde çok şayanıdikkat bir haber 
vardır. bu haber aynen şudur: 

lstanbul : 8 (Hususi) - Kı up 
fabrikalarında inşa edilen Saldıray 

d enizaltı gemimizin ?geçenlerde li· 

manımıza geldiği malumdur. Bu ge· 
miyi getiren zabitan ve mürettebat 
bugünlerde§ Almanyaya giderek in
şası ikmal edilen ikinci denizaltı 
gemimiz "Batıray., ı da limanımıza 

1 
rilen eve gitmiş, hakikaten idd~ 
edildiği gibi Bayan (M.) nin koc•* ını 
Bay (M. Z .) bu evde bulunmuştu' 
Erkek ile birlikte bulunan Bay•' b 
(F.) 21 yaşında bir kızdır, karakol• 
götürülmüş ve hazırlanan tahkik1 ol 
evrakiyle derhal mahkemeye sevk' 
dilmişlerdir. Nuhakemcleri, gizli Y1 d' 

Bundan başka misafirlerimizin 
hepsine burada hazırlanan albüm 
v~ broşürlerden kolleksiyonlar ha 
tıra olarak verilmiştir . Bu gibi me
rasimler az bir zaman sürdüğü hal 
de bu toplantı samimi bir hava ı 
içinde saatlarca devam etmiştir. 

Bu merasimde buraya gelmiş bu· 
lunan 40 kişilik Türk turist grupu 
da hazır bulunmuştur . 

Hatay devlet reisi 
mühim bir nutuk 

söyledi 
Birinci sahifeden artan 

Saimbeyli nüfus katipliğine naklen 
Kadirli es1<i nüfııs katibi Salih Akın' 
ın (10) lira asli maaş:a merkez nü 
fus katipliğine Kadırli nüfus katibi 
Zeynel'in (17,5) lira asli maaşla ter 
fian Karaisalı nüfus memurluğuna 

Adana Ağır ceza mehkemesi zabıt 
katiplerinden Ömer Lütfi Gündii 
zü'n (10) lira asli maaşla Dörtyol 
nüfus katipliğine, tapu katipliğinden 

açıkta bulunan Ali lşıkan'ın (10) lira 
maaşla ve namzed olarak Ceyhan 
nüfus katipliğine t;ıyinleai ic•a kı 

iınmıştır. 

Cizrede bir su kazası oldu · 
1 

6 kişi boğuldu 

Bundan bir müddet evvel; isken 
derunda tesis olunacak "Serbest 
mıntaka. hakkında teşkilat yapmak 
üzere Hataya gönderilen lktisa t Ve 
kaleli limanlar umum müdürlüğü 

liman şirketleri ı:ıüdürü B. Asaf 
Boranın; Ankaraya döndüğü gün 
birdenbire hastalanarak öldüğünü 
yazmıştık, 

Merhum; Ankaraya avdet ettiği 
sabah, iktisat vekaletindeki arkadaş
larına, Hatayda kendisini zehirledik· 
!erini söylemiş olduğundan ani ölü 
münü mütekakıp bu zevat, vaziyeti 
şüpheli görerek Ankara müddeiumu 
miliğine keyfiyeti bildirmişlerdir. 

getireceklerdir. • 
Diğer taraftan Haliç tersanesin

de inşa edilen iki clt'nizalfı gemimiz· ' 
den Atılay :denizaltı gemimizin in 
şaatı lıitmiştir. Gemi, 19 Mayıs id
man bayramına tesadüf eden cuma 
günü, merasimle denize indirilecek· J 

tir. Merasimde bulunmak üzere Mil 
li Müdafaa Vekili General Naci ile 
Milli Müdafaa Vekaleti deniz müsle· l 
şarının şehrimize :geleeeği haber 

1 
alınmıştır. 

"Atılay., ın denize indirilmesine 
ait program hazırlanmaktadır. "Atı· j 
lay., dan.iki ay sonra da "Yıldıray • 
denize indirilecektir. 

pılmıştır. 
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SAL 1 9 /G/939 
he 
hu 12.30 Program • 
• 12.35 Türk müziğ"i (Pi.) 

13.00 Memleket saat ayarı, aiıP la 
ve meteoroloji haberleri. it 

Son on beş yıl içinde ilhamkir 
Atatürk'ün ve bugün ismet lnönü' 
nün önderliği altında Amerik1n hal· 
kının aziz prensipleri olan sulh, te
rakki ve demokrasi prensipleriyle 
yepyeni bir millet yarattınız . 

'altında bulunuyor. Cizredeki tren yolu inşaatının 

beşinci kısmında çalış:nak üzere 
Koçali nahiyesi köylerinden 64 ame 
le göçen kayığından kafile kafile 
geçerken son 17 ameleyi hamil bu 
lunan kayığı su ortasına grldiği 

sırada çıkan fırtına batıracağından 

yolcular hep birden ken:lilerini suya 
atmışlar 11 kişi kurtarılmış diğer 

altı kişisi boğulmuştur. Cesetleri 
aranmaktadır, 

Müddeiumum.lik; cesedi hemen 
nümune hastahanesine kaldırmış ve 
Ankara tabibi adlisi tarafından ya
pılan muayenesinden sonra, öfünijn 
mide ve barsakları fstanbul " Tıbbı 
adli • müdürlüğüne gönderilmiştir. 

1l15 Müzik (Karışık Progrııı 'Ilı 
Pi.) 1 l>a 

Biz Amerikalılar Sosyal terak 
kinin süratine alışmışızdır. Fakat on 
beş yıl içinde Türkiye Cümhuriyeti
nin bu sahadaki ıürati bizi hayret 
ve takdirler içinde hır akmıştır . U· 

mumi heyetinizin bütün makaniz. 
masım on btş yıl içinde değiştirerek 
bugün demokratik devletler kardeş 
fiğine girmiş bulunuyorsunuz . Bil
hassa kadınlığın umumi hayata gir 
mesini temin etmekle, harf inkılabı 
gibi hareketl~rle Türkiye , dünya 
milletleri arasında büyük terakki 
adımlarını atmış bulunmaktadır. 

TUrk malları ve Amerika 
mUatehllkl 

Her sabada yeni iktisadi var
lıklar yarattınız . Bugün Amerika 

Aziz Hem••rllerlm 

Anavatanın sıcak ve lıitufkar 
sinesinde geçirdiğim 21 gün anava· 
~andan uzak kaldığım dokuz aylık 
tahassürlerimi tadil ve tahfif et 
miştir. Anavatandan ayrı ve uzak 
yaşamak, değil dokuz ay, dokuz 

gün de olsa bize elem veriyor ve 
bizi mütahassir bırakıyor. 

Nasıl bir evlat annesinin velev 
ki muvakkat de olsa hicranına ta 
hammül edemezse, Hatay ve Ha 
!aylılar da her hangi bir nam ve 
Ühvan taşısa ve her hangi bir şekli 

idarede bulunsa anavatandan ayrı 
yaşamağa asla tahammül edemiyor 
ve edemez. Yirmi senelik bir hicran 
nasıl mazi ve rüya olmuşsa bu dev 
rei tevekkül de bir rü,a bir mazi 
olacaktır. 

Aziz Arkadaflar; 

Anavataııda kaldıtım yirmi bir 

gün zarfında büyüklerimizden ve 
millet mümessili mebus arkadaşlar· 
dan gördüğümü1. teveccüh, iltifat 
ve muhabb,,tlere karşı şükrıcan ve 
minnettarlıklarımızı arzederken ebe 
di Büyük Şef Atatürkün manevi 
huzurunda eğilir Milli Şr f kahra 
man in önünün tazimle eller inden 
operım. 

Varolsun anavatan ve Türk mil· 
leli, yaşasın onun l üyük koruyu 
cusu. 

Ôgrcndiğimize göre, tıbbi adli 
umu'll müdürlüğü bu ahşayı dikkat 
ve itina ile muayene ederek • pek 
fazla miktarda şedit ve madeni ar· 
sanik. bu 1unduğunu meydana çıkar 
mıştır. 

Keyfıyet; bunun üzerine derhal 
Ankara müddeiumumiliği vasıtasile 
Adliye vekaletine ve oradan da l:ia
riciye vekaletimize bildirilmiştir. 

Hariciye vekaleti, hadiseden Ha
tay fevblade komiserinıizi ve isken 
derun baş konsolumuzu haberdar 
P.lmiş ve mahalli hükumetten tabki· 
kat yapılmasını talep etmiştir. 

Fevkalade murahbaslığın ve 
Anta.<ya baş konsolosluğumuzun 
yaptığı acil ve ciddi teşebbüsler 

üzerine Hatay zabıtası işe el koy· 

Tayyare kaçakçılığı 

davası neticelendi 

Ruhi üç aya 
mahkum oldu 
Ankara - Bun::ları bir müddet 

evvel, sahte evrak tanzim ederek 
sahte mühür ve sahte imnlarla 
Türkiye cümhuriıreti hesa!:ıinı Ka· 
nadaya tayyare sipariş eden ve tay
yareleri yabancı bir d~vlete satan 
Ekrem Köniğ'ın suçuna iştirakten 
maznun hariciyt' memurlarından Ru· 
hi Bozcalının muhakemesi neticelen· 
miştir. Kuhi Bozcalı uç ay hapse 

mahkı1•n olmuş ve cezayı çekmiş 
oldu~u tçin tahliye edilmiştir. 

muş v~ ilk hamlede mühim ip uçları 
elde etmiştir. 

Tahkik~t devam etmektedır. 

13-45 ·- 14 Konuşma (Kadın ~3~ Va 

18. 30 Program. 
18.35 Müzik (Oda müziği) pi. lcr 

13 00 Konuşma .(ha 
19.15 Türk müziği ( F~sıl h'l Bi 

ti) Taksin Karakuş ve arkad ışlşrı~ba .,, 
20.00 Memleket saat ayarı, aJ lan 

ve meteoroloji haberleri . yrlin 
20.15 Türk müziğ"i Çalanlar 'cı' 

cihe, Reşat Erer, Ruşen Kaın. ıfl' 
det Kozan . Okuyanlar : Muı'l 
ilkar, Sem •hat Ôzdenses. 1 _.. ~ 
donun hüseyni peşrevi 2 - sı 
Ziyanın hüseyni şarkı : ( Feryad , 
yor b"r gül için) J - Rabıni pt/ 
hüseyni şarkı : Acep nazen.:le ,t \, 
sun. ) 4 - Faiz Kapancının ş3~ U 
(Aman dağ"lar Canım dağ"lar . ) ~ ' cü 
Kanun taksimi : Vecihe. 6 - 'f•;~ ri 
efendinin hüyeni yürük seııı• ~· 
(Ben gibi sana. ) 7 - An :tonu",,~~ 
seynl saz semaisi. 8 - Birnen 'el~ 

• h k (S d · · "81 . tın sega şar ı : u a ıçsııı - ı (S'' 
den.) 9 - · Segah şarkı ,. .. ' ' 
da okunur) 

21.00 Konuşma 



• 
1 

1 • 

BiR FRANSIZ GAZETESiNDE 

TÜRKiYEYE 
SiTAYiŞKAR 

DAiR 
YAZI· 

- a·· . ırıncı sahifeden artan -

münasebeti . . . . ki 
k 

erını en samımi hır ~e e 

eden bir iştir ve bizim yabancı mem· 
leketlerin dahili hadiselerine mü· 
dahale etmek mutadımaz detildir •• 

Ankara 
Galata 

•• •• gucu, 
saray 

Maçı 2-1 Galata 
saraylılar kazandı 

iNGiLiZ 
TEKLifi 

er so muştur. 

Iİ' adasBulgar~stan, bizim Balk_an y~r_ım. 
.~ b" . ırıda vucude getirmek ıstedı~ımız 

MüJakatımın ertesi günü Matbuat fstanbul : 8 ( Tel<"fonla) - Dün 
müdüriyle birlikte Karpiç lokanta- , Şeref stadında Ankara gücü Galata 

Teklif· Londradan 
Mosko ,aya gönderildi 

b~r!1kın ihınal edilmez uzuvlarından 
k• ırıd" ' 

sında Vekile yeniden rastladım . saray arasında yapılan maçta Galata 
Başvekil ile birlikte idiler. Bizi ma· saray 2-1 galibiyeti kazandı. 

Londra : 8 (a.a,) - Taarruzlara 
karşı mukavemet teşkilatı vücude 
getirilmesine dair fngilterenin Sov
yet teklifine mukabil cevabı dün ak· 
şam Moskovadaki lt>giltere büyük 
elçisine gönderilmiştir. 

a iT ır. Bulgar dostlarımız da istik· 1 
5~ a 1 koruyan bu Balkan birliğine kuv-
()r vetıe _ batlıdırlar. 1 

Mosyö Köseivanofun ziyareti de 1 
Yekdigeı im izde mevcut olan bu ka- ı 
naati kuvvetlendirdi ki , bu da sulh 
Yolunda kuvvetli bir adımdır. Balkan 
müttefiklerimiz de tamamen ayni 
hisleri beslemektedirler . ,, 

bll' 
ril 

talı' 
ur 
Mt 

aalarına davet etmek nezaketini ' 
gösterdiler. S 'd 

Söz arasında hafta tatillerini Potemkin otya a 
nasıl geçirdi:derini sordum : 

" Sizin AvruJ?anız bize iki da· Sofya : 8 (a.a.) - Sozyet bari-
Bu haberi teyid eden resmi ma 

hafi) lngiliz büyük elçisinin Molo 
tof'la en kısa bir müddet içinde 
görüşeceğini bildirmektedir. 

, kika istirahat hakkı bile vermiyor. ciye komiser muavini Potemkin bu 

ulı' Dördüncü sualim: '' Bir Avrupa 
.~ harbi halinde Türkiyeoin vaziyeti 

memlr.keti ne olacaktır ? Stratejik 
1~ ve iktisadi vaziyeti mecburen harbe 

dedi. Cumartesi günü bir köye gi 

1 

gün öğleden sonra Ankaradan bu· 
, dilse pazartesi günü coğrafyayı ta- raya gelmiş ve başkeliJ ve hariciye 

nımalc mümkün oJmıyacak . nazırı Köseivanof'fa yapılğı uzun mü 
Bundan sonra B. SaracoğJu ha- 1 lakattan sonra kral tarf ından kabul 

e f sürukleyecek midir ? ,. 
ritalardaki hudutları kauçuk yap· olunmuştur. Vekaletten azil 

•~ Verdifi cevap : ·• Böyle bir hal manın muvafık olacağını, lüzumunda Potemkin saat 22 de Bükreş'e 
iskan ve tapu ve umum devairi 

resmiyede işlerimi takip ve intaç 
etmek üzere ve imzasile namıma 
arzuhal vem.eğe vekil tayin etmiş ol· 
duğum Bucak 'mahallesinden Kan 
diyeli lbrahim oğlu Aliye bugün· 
den itibaren azil eyledim ~il~n olu· 
nur. 

~ vukuunda Türkiyenin tamamen bita. ' 
or• raf kalacağını size bildirebilirim. Şunu 

da söyliyeyım ki Türkiye üzerinde 
her hangi bir tazyik yapılmak isten
di~i takdirde memleketim istiklaline 
silah kuvvetiyle hürmet ettirmeğ"e 
karar vermiştir . ,, 

Beşinci sualim: • Ek~elanJ, f tal. 
yanın Akdenizdeki yayılışını nasıl 
görüyorlar ? .• 

Üt' Cevap: " Türkiye ve ltalyada 
1 

1 hakim olan fikir, bu iki memleketin 
Akdeniz sükununu muhafaza ede

ged celc iki ehemmiyetli kısım olduğu
a ol dur. Ve her iki memleketin varlık· 

urrl ları da bu gayeye bağlıdır .. Bu va-
Sı> ziyete göre ltalya ile münasebeti· 
kO' mizin ne oldutunu ve f talyan siya

•· yle setini hangi 'Zaviyeden gördüğümüzü 
0 • 0~ takdir edebilirsiniz . • 1 
~ ' 
01ef Altıncı sualimden bahsetmezden 

talef evvel B. Saracoğlu ile aramızda 
r 'il geçen bir hadiseden bahsedeyim . 1 
·defa' Konu1urken lif arasınJa sor İ 
0 ctl muştum : , 
ştııf - Sancak Türkiyeye ne şekilde 1 

ay' bağlanacak ?. j 
ko~ Sualimin cevabı başka bir sual 
kik,oldu. 
vk' - Sar Almanyaya ne şekilde 

li 1' dönmüş idi ?. 
1 

çekip uzatmak, lüzumunda bırakıp 

kısaltmak icabettiğini söyliyerek şa· 
kalaştı. 

* • 
* 

1 

Bütün Avrupa memleketl~rini 
dolaşarak uzun bir seyahate çıkmış 
olan Matmazel Lily'nin şayanı dik-' ı 
kat bir albümü vardır. 

Bir hatıra defteri mahiyetinde 
olan bu albümde bir çok devlet r 
adamlarmın mütalealarmı bulm1k 

1 

kabildir. 
Deftere şöyle bir göz atalım : 
B. Saracoğlu şunları yazıyor : 
" Sulh sevenler tarafından değil 

fakat anlayanlar tarafından muha 
faza edilmelidir ... 

Bay Köseivanof, Bay Sancoğlu-

nun yazısını okuyor : 
- Sulh, sulh .. diyor .. Sulh isti· 

yenler harp severler .. 
Sonra kendi düşüncesini yazıyor: 

" Sulh sevenler, muhakkak harpten 
korkmazlar .... 

Bay Göring şunları yazıyor: 
• Fransa ile kati bir anlaşma te· 

menni ediyorum .. ,. 
Bay Stoyadinoviç : .. Avrupa 

sulbü Fransa ile Almanyanın anlaş
masına bağlıdır .• 

hareket etmiştir. 

Filistin hakkındaki beyaz 
kitap neşredilmiyor 

Kahire: 8 - lsgiliz hükumetinin 
Filistin hakkındaki [noktainazarmı 
ihtiva edecek Lir beyaz kitap neş · 
redilmesi kararının tatbiki tehir edil 
miştir. Beyaz kitap şimdilik neşre 
dilmiyecektir. 

Döşeme mahallesinde Kandi"e 
mübadillerinden Mehmet otlu 

Mustafa 
10596 

Ebedi Bir Aşkın Hazin Macerasını Canlandıran 

( FREDERİC MARCH'IN) 
EMSALSiZ TEMSiLi 

( ÖLÜM PERiSi ) 

TAN SiNEMASINDA 
GÖRÜLMEMiŞ t3IR MÜVAFFAKIYET KAZANMAKDADIR. 

Bu Büyük Filmi Görmiyenler için Bu Son Günlerinden istifade eder~k 
Muhakkak Seyretmelerini Tavsiye ederiz 

Altıncı sualimi sordum: .. Mad!m 
ki Hatayın Türkiyeye ilhakı , Hatay 
tnecliiİnİn reyine bağlıdır. Ve bütün 
izaları T.ürk olan mecliste de bu 
düşünce hakimdir. Şu halde mec· 
lisin bu kararı vermemesinin sebebi 

Bay Harriot : • Dünyanın sulhun 
b<"yaz kanatlarındA uçtuğunu göre· Ayrıca : 
cek oranlar bahtiyardırlar .• 

Eyh'.ildenberi seyahatte bulunan A m e r. k ,- t. k 1 A 1 
1 Matmazel Lily havalar düzelmiş ol· 1 a n 1 n s 1 a 1 

duğurıdan yoluna devam edt:ctğini 

1 
nedir ?. ,. 

Veriltn cevap: " Böyle bir ka
o:rarın Hatay m·c'i ;i tarafından ka. 
O bul eJilmemesıni ümit etmek daha 

bildirmektedir . -~~~~~a~h~r~a~~~a~n~l-ı~~~v~e~~~a~t~a~n~~~e~v~e~r~l~i~~~~i~l~~i~~~' 10599 
Bu akşam 

hoşuma gidiyor .. ,. 

9 Yedinci sual: • .5urive hakkında 
# 

rıe düşünüyorsunuz ve Kürdistan 
~ududundaki son ayaklanmalara ve 
I Yaşasın Türkiye ,. diye bağırma· 

ai' ara ne diyorsunuz .. Fransız efkarı 
~ınumiyesi bu hareketin dost bir 

fl1 lncrnlelcet tarafından yapılmış pro· 
a' aganda neticesi olduğu kanaatine 

!> ar k ara müteessir oluyor . ,. 

Alsa ray 
Sinemasında 

iki film birden 
Her sahnesi insana ayrı bir heye. 
can veren ... Ve Devletlerin bir· 

birleri ile giılıden gizliye nasıl 

çarpıştıklarını gösteren 

Görünmeyen Casus 
rı. " Cevap: " Bir çok münasebet· 

eri d Aşk macera filminde .. 
lı kc e söylemiştim . Bizim Suriye ( TALA BIREL _ ALLAN 

ı..ef ..... ~ kırıdaki hislerimiz dostanedir .. 
1• ı::ııı b k MARHSHAL ) 
ıar' l> k u omşu milletin saadetinden 
alıaa~ a bir şey istemiyoruz .. Ayak. =----l0_5_8_1 _________ _ 

rırna V"' .. • h d' 1 . ı 1 ı· " numayış a ıse erıne ge· 

:,~(I~" tamimen Suriyeyi alakadar Belediye intihap en-' 
,, 1 •• .- • • d 1 

rı ~ 21.ıs Esha t h ., t K b' cumenı rıyasetın en 
SıJY,. Nuk m, a vı a , am ıyo J ( 
d I 21 ,;~ ve Zi~aat borsası (fiyat) 1 - Belediye intihabına mayısın 
~ 21.oJ %~e.lı plaklar - R. 17 inci çarşamba günü sı-at [ 9 ] da l 
f Şef : H uzık (~adyo Orkestrasi başlanacak ve intihap ayni gün saat 

a~ U~~~ıart a~nS;h~111 ~ FAl~ltarO) 1 - .W.· 18 de nihayet bulacaktır. 
ı ttur- ır ı u peresının 

1,i t _ü Scnr~ ... ~ - Van Beetthov en _ 3. il - İntihap yalnız bir yerde 
1-f tıo Seher ( Eroika) Allegro con b- yapılacatmdan ve sandık belediye 

: ~ 
1 

22 
30 

ıo _Mdrcia funebre Finale altındaki mezat salonuna konulaca· 
l · 

23 
Muıik (Operellcr - Pi.) 1 ğından bütün müotchip!erin 17 ma 

,,e~~ •rıki ·~O Sarı ajan }ıalıerleri ve ya- , yıs çarşamba günü reylerini vermek 
(9e p 0 ira.... 1 •• • ·h • 1 1 · ·ı-. 

23 
'"· ı uzcre ıntı ap ye,ıne ge me erı ı an 

· 1.5-24 Muıik (eazban - Pi.) olunur. 10550 10-18 

Osmaniye Belediye Riyasetinden : 
Osmaniye Elektrik tesisatına ait lteklifname 

. 1 ~ 1 60 K~a lı~ .4001231 voltluk elli periotluk üç safhalı alternatör 
ıkaz dınamosu ıle bırlıkte dakikada 1000 devirli ikaz d' · .. . ınamosuna aıt 
şont m~kave~~tı, temel civataları kasnak ve kayış gergi tertibatı 
alternatorle bırlıkte teslim edilecelctir 

' . 2 ) 4 Kablo intiha kutusu. 

3 ) 1 Demir saçtan mamul iki sahalı cereyan tevzi tablosu. Aşağıdaki 
aletlt"rle komple ~~nte _edilmiş halde bir alektromanyatik ampermetre 
O - :so amper. ıçı~ bır elektromanyatik kilovatmetre O - 500 volt 
luk, bır .. ele~t~.odınamık kilovat rnetre O - 75 kilovat İçin bir volt met· 
re komuteloıu. • 

Bir üç kutuplu otomatik yağlı şaltu 3x 100 amper için iki ihbar 
lambası 

Bir volt metre ikaz dinamosu için 
~ir amper metre ikaz dinamosu için 
Üç sigorta dahili montaja mahsus. 
Bir kilovat saat sayıcısı 380 volt 3xlOO amper için. 
4 ) 1 Mermer tevzi tablosu 1000x800 M. M. ebadında aşağı laki 

aletlerle komple monte edilmiş halde 
Üç amper metre Ox150 amperlik taksimatlı 
Bir üç kutuplu şalter 3x150 amper için 
Üç sigorta 100 amperlik 
Üç üç kutuplu şalter 3x150 amper için. 
9 sigorta elli amperlik 
1 üç kutuplu şalter 3 x 15 amperlık 
3 paratöner tertibatı 400 volt İçin 
l kilovat saat sayıcısı 4 nakilli üç safhalı. 

'iOO 231 voltluk cereyan 3x25 amptr ıçin, 10598 

Martha Egg-ertleri, Jannet Makdonaltları unutturan, bütün musiki 
aletlerini şaşırtan tes 1 .. 

• Asri sınema 
Bu akşam 20,30 suvarede 

Baştan nihayete kadar eğlenceli, _z:vkli, neşeli, zarif ve şen şarkılarla 
süslü ooyük Operet komedısı olan ALMANCA SÖZLÜ 

( NiS ÇIÇEKLERi ) 
BAŞ 

Şaheserine bütün halkımı_zı da~et etmekle iftihar eder 
ROLDE : ( Sesi adeta bır mucıze olan diger büyük Yıldızları 

sönük bırakan yeni Yıldız : 

(Erna Sack) 
AYRICA: Büyük macera, sergüzeşt fılmi 

( Memnu Kafile ) 
Oynayan : - Buck Jones 

Kişe her vakıt açıktır. l.!oca1arınızı telefonla isteyiniz . 

Telefon Asri 250 
10588 

---------------------------------....... ----·-------------~ 
C. H. P. Seyhan flyönkurul Başkanlığından; 

1 _ Adana _ Yeni istasyon arasında ve asfalt cadde üzerinde in- • 
şa edilmekte olan Parti ve Halkevi binasının (9897) lira (80) kuruş ke· 
şif bedelli dabili ve harici sıva işleri ve (4151) lira (26) kuruş keşif be· 
delli ahşap parke döşeme ve lin~lyom ferşi .~e (6~59). lira (51~ .kuruş 
keşif bedelli muhtelif karo müzayık şap ve doşeme ışlerı açık eksılımeye 
konulmuştur. 

2 - Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 29 5 · 939 tarihine müsadif pazar 
tesi günü saat 15 de Adanada C H. P. binasında ttşekkül edecek ko· 

misyonda yapılacaktır. . .. . . . 
3 - isteklilerin bu işlere ait keşıf evraklarını gormek ıçın Partı Baş· 

kanlığın müracaat etmelidir. 
4 - lsteklileı in her iş için ayrı keşif tutarlarının yüzde yedi buçuk 

nisbetinde muvakkat teminat vermeleri ve bu işleri yapmıya iktidarları 
oJduğuna dair yine her iş için ehliyet vesikası almak üzere ikinci madde · 
de yazilı günden 8 gün evvel müracaat etmelerillazımdır. 

5 - 9 - 14 10578 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Hav~ taarruzlarına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
Kararname Nn: 10680 

Dünden artan · 

VI - Toplu korunma 

Madde 40 _ Pasif korunma mecburiyetine dahil şehir ve kasabada 

r ~ h ~ d · ve miieıseselerde yapılacak daimi toplu korunma esma ve ususı aıre . . 
Y 1 · h 'f le nma planlarında tcsbıt edılecek yerlerde 39 uncu er erı, ava pası oru 
maddede yazılı hususi niıamnameıine göre yapılır. 

Vll - Gaz mask<"sİ 

M dd 41 K a t eşkilleri mensubları mensup 0ldukları idare-a e - oruıım . . 
1 d 

. . k ~ile ve icab ed( nler gaz elbıse ve levazımıle tec· 
( rce or u tıpı gaz mas e 
hiz olunurlar. . · k' d 

M dd 42 
_ p • 'f korunma mecburiyetıne dahıl mev ıler e bulu-

a e ası • . k . d 
1 

- t hdeınler bizzat birer halk tıpı gaz mas esı te a· 
nan memur ar ve mus a . . ··k- k 1 ) 
"k h f d J Bunların tedarıkınde Hu umetç~ o ay ıklar 

rı ve mu a aıa e er er. 

gösterilir. · · d b'I ı 1 d h 
M dd P sif korunma mccburıyetıne a ı o an yer er e er. 

a e 4J ·- 0 h ·ı · hl - t bb- 1 
k · h . b' aaı maskesi ver er aı enın sı 11 ve ı ı ma zeme 
esın alk tepı ırer • . . .. - k ~ 

t d 'k . 
1
.. d Bunun 1çın Hukuıuetçe ucuz mas e ve sıhhı leva-

e arı etmesı aıım ır. 

zım tedarikine tevessül olunur· • 
C) Talim ve Terbıye 

Madde 
44 

_ Talim ve Terbiye, h_~va ~a~if korunma teşkillerinde 
.f 

1 1 
h ika mahsus olmak uzere ıkı kısma ayrılır. 

vazı e a an ara ve a 
P 

'f k te kiJJerinde vazife alanlar şefler ve şahıslardır. 
uıı orunma Ş _ 'f k .. • 1 . . . 

ıı lk · t' ·ı si için evvela pası orunına Oı?retmen erının yetış-na ın yetış ırı me 
tiri!mesi lazımdır. _ d ·· k"I ·· h .. 

Madde 45 __ Şefltr vekaletl:r e, mus~a • __ veya .. mul ak butçe ile 
• 1 1 

t kku"llerde resmı ve hususı muhım muesscselerdeki pa-
ıuare o unan eşe ' 'h · 
"f k bu··ro ve komisyonf•rmda ı tısaslandırılacak olanlarla vilayet •• orunma .. .. 

komisyon azaları ve komisyon~n luıuın gostercceği sair şahıslardır. 
Madde 46 - Şahıslar ras~f korunma te~killeri korunma teşkilleri 

guruplarında vazife alınlarla haber alma merkez ve postal<\rına seçilen 
kim!l:elcrdir. Bunlar meslek ve ihtisaslarıoa vt: kendilerine v~rilecek vazi· 
felerin genişliğine gören ilgili vek aletler ve müstakil müesseselerce ve vi
liyetlerce tanzim edilecek programlarına göre kurs, konferans ve talim 
görürler. \ 

Var) 
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Adana Belediye Riyasetinden: 
Yeni otel ve lokantası icrara veriliyor 

1 - Belediye emlakinden Yeni otel ve lokantası 1 Haziran 939 
tarihinden 31 mayıs 942 tarihine kadar üç sene müddetle ve açık ar. 

Şık ve 
Göml .:k , pijama ve 

zarif 
. 
iÇ çamaşırları 

! Adana Belediyesindef · , 
l 

1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile mu~ !!!!! 

1 bedel icarı ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif semtlerde me"'1 
tırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 18 Mayıs 939 Per•embe günü saat 15 de Belediye da· lst b ld · t• tt'ğ· · k · "' an u an yem ge ır ı ımız en şı ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
imi encümen odasında yapılacaktır. tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarınızı 

ı kanlar 1/Haziran/939 tarihinden 31 /Mayıs/940 tarihine kadar ~ 
' müddetle açık artırma sureti kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 18/ Mayıs /939 Perşembe günü saat on beşte Sİ 
binasındaki Daimi encümen odasında yapılacaktır. 3 - Muhammen senelik bedel icar 2500 iki bin beş yüz lira olup mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

üç sene için muvakkat teminat 562 lira 50 kuruştur. . 1 
4 - isteklilerin ihale güuünden evvel muvakkat teminatlannı yatırmak Belediye karşısı Yeni mağaza 

10533 1 veşartname~görmek üzere Beledfye hesap işleri müdürffiğüne müra· .~~~~~~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~l~l~~J 
caatları ilan olunur. 10578 4·9 14· 19 ' 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlara yatırd' 
şartnameye görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlütünc m~ 
ları ilin olunur. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1 - Belediye kınarasında bir sene zarfında asaplar tarafından ke

silen koyun, keçi ve kuzuların sııkatat tesmiye edilen ci~er, ayak, kelle 
ve işkembelerin kasaplar nam ve hesabına ve şartnamesine göre açık 
arttırmaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı üçyüz liradır. 
3 - ihalesi Mayısın 22. inci. Pazartui gür.Ü !afıt en l< şte Belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
4 - ŞartnPmesi Belediye yazı işleri kalemindedir. isteyenler orada 

görebilirler. 
5 - Taliplerin ihale gürıü muayyen saatte teminallarile birlikte Be. 

lediye encümenine müracaatları ilan olunur. 10577 

4-9- 14- 19 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na

mına getir ilen en müntebap. taze ve kc.lrnlu çaylardan \ıukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değişen numaralı tutipJeri vardır.; 1 
',:;:::': dAib~;;~k lu~u M~~~~f ~eriN~;ih' ~~;;i·: 

,.. tiketi nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 

bakkaliyelerde satılır. 
Umumi df'poları ; 

alt a) 

J~tanl::ul Tahmiscnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbu\ . 

ı: 
1.ı· 
~ı' • . 

c. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

100-156 10116 Numara: 200 

l 

. aza t - o a a ez o 

.. ,,,.. 

) . 

' 

l. 
' . . ... .. 

4'::.! tıl. 

.. 
1 TURKIYB 

ZIRAAiii.ANKASt 
Dr. .Muzaffer Lokman 

İç hastalıkları müteha sısı 
Hergün muayenehanesinde hasto.arını kabule 

başlamıştır. . 

Kızılay Cemiyetinden : 
Merkezimi~e ait Alsaray sine 

ması karşısındaki dört dükkan 18 
Mayıs perşrnbe günü saat 17 de 
artırma 'JUretile kiraya verilecekl ir. 
Arzu edenlerin o gün · Kızılay ce 
miyeti mtrkez binasında hazır bu· 
lunmalaıı ilan olunur. 10584 5.9 

Beden terbiyesi Seyhan 
bölgesi başkanhğından: 

Cebelibereket icra 
memurluğunCfan: 

Osmaniyenin cumhuriyet mahal· 
lesinin çaişak mevkiinde kain nisan 
937 tarih ve 24 sayısında 7 ,5252 h.2 
ve gene ayni mevkide nisan 937 ta 
rih ve 25 sayıda 1,6665 h. 2 tarla· 
ların altında beş hıssasının beher 
metre murabbaının bir kuruş mu 
hammen kıymetle artırmaya çıkarıl 
mıştır. birinci artırması 12 6 939 pa 
zartesi saat 14 den 16 ya kadar Ce 
beli bereket icra dairesindt yapıla 
caktır. şar.tramesi 2 6 939 gününden 
itibaren açıktır herkes ilanı ve şart 
nameyi öğrenmiş ad olunacaktır. 

ipotek sahibi alacaklılarla diğer 
alakadarın ve irtifak hakkı sahiple 
rinin gayri menkul üzerinde haklarile 
diğer iddialarını ilan tarihinden iti 
haren 20 gün i;inde evrakı müsbı 
teleriye bildirilme ,i aksi halde satış 
bedelinin paylaşmasından hari.; ka 
fırlar artırım gününde gayri menkul • üç defa bakırıldıkdan sonra talibine 
ihale edilir ancak 0/0 75 bulmaz ve 
ruçhani olan alacakların mecmuun 
dan fazlaya çıkmazsa 15 gün daha 
temdit ve 15. ci gün ayni saatda ya 
pılacak artırmada bedeli satış isti 
yenin alacatına ruçhanı olan diğer 
alacakların o gayri menk~l ile- temin 
edilmiş alacaldan mecmuundan fazla· 
ya çıkmak şartile en çok artırana 

ihale edilir aksi halde icra iflas ka· 
nununun meddei mahsuslarile 2280 1 

numaralı kanun tat' ile < dilec,.ği ve 
fazla malumat almak isteyenler Cc· 
belibereket icrasının 73 sayılı dos· 
yalarında müracaat etmeleri ilan olu 
nur. 10597 

1 - Beden terbiyesi Seyhan 
bölgesi binası altındaki berbt:r dük 
kanı . 

2 - Adana şehir stadyomu Bü. 
fesi . 

1 Haziran 1939 tarihinden 31 
Mayıs 1940 sonuna kadar bir yıl 
müddetle icara verilecektir. 

ihaleleri : Verilen bedel haddi 
layıkında görülduğü taktirde 18 ma 
yıs 1939 perşembe günü saat 17,30 
da Beden terbiyesi Seyhan bölgesi 
binasında yapılacaktır. 10576 

Bu gece nöbetçi eczane 
Bdediye civarında 

Yeni eczahanedir 

Adana belediye 
riyasetinden 

1 Belediye zabita memurlarız 

için yaptırılacak olan otuz takım ya 
lık elbise , otuz çift kundura otuz 
adet kolonyal şa bka açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2- Elbiselerin muhammen be
deli (480) lira ve kunduraların mu 
hammen bedeli (165) lira ve ko· 
lonyal şapkaların muhammen bedeli 
(90) liradır. 

3- Elbiselerin muvakkat temi 
natı 37 lira kundoraların muvakkat 
teminatı 13 lira ve şapkaların mu· 
vakka t teminatı (7) fıra dır. 

4- ihalesi mayhin 15 inci pa· 
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 

5- Şartnameler kumaş ve kun 
dura numunesi yazı işleri müdürlü 
ğündedir. isteyenler orada görebi -
lirler. · 

6 - lskkllierin ihale günü mu. 
vakkat teminat makbuzlarile birl:kte 
belediye encümenine müracaıtları 

ilan olunur. 2S· l ·S·9 10558 

Numarası Cinsi Mevki 

59 Dükkan Hükümet içi 
61 • " 
65 " 

,, 

Muhammen icar 
bedeli 

L. K. 

100 ()() 

100 
100 

Muvakkat&' 

L. ~ 
7 .so 
7 so 
7 so 

55157 ,, " 
150 11 25 

75 
67/l Yazıhane üst kat 50 

67/2 " 
.. " 

50 

6113 .. .. ,, 50 
67/4 " 

.. " 
50 

67/S 
" " " 

50 

3 
3 15 
3 15 
3 1S 
3 75 

Jandarma eratlarının bulundu. 
~u bina Hükumet içi 125 9 40 

1 Kulube Belediye önü 75 5 65 
65 2 ., Yağca mi yanı 7 5 5 

1 gO Saban Y f'ri Hayvan pazarı 25 
173 kerpiç ahır Şakir paşa C. 25 
177 Çinko " es.istasyonda 25 

1 gO 
l gO 

175 ,. baraka • ,. 25 1 gO 

3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 

Bakkaliye D. Kırkahvesi için· 
de Atatürk Parkı Y. 25 

Dükkan Saat Kulesi Yanında300 
" ,, " • 250 

Dükkan Saat kulesi yanında 250 

•• ,. 
., " ,. " 
" 

.. 
10567 

., 
, . 
,, 
,, 

30- 4-9-13 

250 
250 
250 
300 

1 
22 
18 
18 
18 
18 
18 
22 

Seyhan Vilayetinden: 

<jJ 
50 
75 
7J 
75 
75 
7j 
rjJ 

1 - 31/5/939 gününde müdJeti bitecek olan taş ve emsali 
J smi 18/5/939 Perşembe günü saat (10) da bir sene müddetle; 

tırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamesi hususi muh:ı ·;ebede görülebilir. 
3 - Açık artırma 18/5/939 Perşembe günü saat 10 da vilif 

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - istekli olanların teminat makbuzlaı ile birlikte daimi eİ 

müracaatları. 

Lira Kuruş Para 

5 00 
25 

50 
50 
10 
10 
30 
20 
10 

5 
1 
o 

50 
10 
5 
1 
5 

7 
5 

10 
1 
5 

10 
5 

10 
5 

10 

20 
20 

.. 

CiNSi 

Büyük değirmen taşı beherinde" 

" • • 
Ku>u boncuğu. ,. 
Mezar taşı beher takımın::lan 

Merdiven " bcherinden 
direk kürsüsü taşı beherinden 
Curuo taşı " ,. 
Taş direk " 
Sıra direk taşı • 
sofra " • 
yeşil cere • 
beyaı ecre • 

kiremit (1000) adedinden 
kireç (100) kilosundan 
kösrc taşı bcherindcn 
yapı sıra taşı 

Belediye hududu haricinderı ~ 
çakıl ve kum tek atlı arl'~ 

çift atlı ve manda arabaııll 
halapa taşı tek atlı • 
.. ,. çift atlı • 
yonu sıra taşı beherinden 

parke taşı tek atlı arabasınd•0 

.. " çift • .. 
üstübeç taşı tek atlı ,. 
• • çift atlı • -' 
konğulmera tele atlı arabasır>d dl 
• taşı çift atlı arabasıP 

6- 8 - 11- 13 10590 _____________________ ,; 
Umumi neJriyıt ~ ~,,., 

Macid Gil 


