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lngiltere' de çok 
verilmiş 

mühim ka· 
bulunuyor rarlar 

IngiJtere, Vunanistana muhtemel bir tecavüzü önlcmeğe ve 
bu teminatın Türkiyeye de teşmiline dün karar vermiştir 

•• 
Umit verici 

çalışmalar 

l ürkiye , lngiltere , Yunanistan ve Bulgaristan arasında başlamak 
üzere olan müzakerelerde , lngilterenin ınüdafaa ve yardım için koş

tuğu zaman gemilerinin boğazla rdan serbestçe geçebilmesini temin 

için Türkiyenin rey ve muvafakati talep edilecek 

MUhlm bir (Royter) - · Lon- t f''" ... ,.. ~ .. '""'-"'·' · ~"' 

-~,._.._.,>.~ 

l · 1 / 'rtııııı · ı/e11İ; lıı11ıı İ11H111I .rnltillcrinden Akt enı:ı" · - · • 

[ UNUTULAN HARP 1 

UZAK ŞARKTA 
VAZiVET NASIL? 

1 1 
Londra : 11 1 

t o p 1 a n t ı drada mühim bir 
------- kabine toplantısı 
olmuş! ur. Bütün nazırlcır bu toplan · j 
hda hazır bulunmuşlardır. İngiliz- ltal- · 
yan münasebatı hukuki' vaziyeti bu 1 

toplantıda konuşulmuş ve Akdr.niz ı 

işleri tetkik edilmiştir. ı 

) 
,VAZüVE:T 

( Orta Avrupadak.i işga.l hareketinin Şarki Avrupa.)•.a • alınmas1 teşebbuslcrinin mevcut oldu,iu 

'( 
( 1 

memnuniyetle f 

1 
Kabinenin bu 

Yunanlstana toplantısında Yu-
yardım tedbiri nanistana, bilhas· 
\.-----·-- sa Korfoya ya- 1 

pılacak yardım tetbirleri gözden ge
çirilmiş ve tesbit edif miştiı. Bu me-

1 
sele üzerinde uzun boylu durulmuş-

tur. İngiliz ve Fransız hükumetleri · 
Akdenizde şimdiden ihtiyati tetbiı ler 
almış bulunuyor. Perşembe günü top

lanacak Avam kamarasında ayrıca 
mühim kararlar alınacaktır. 

.J Yunanistan !isinde yapılacak 

~ 
doğru teveccuh cdişı, lngıltere ve Fl·ansada buyuk bır ~ mUşalıede edilmektedir , 

0 

siyasi faalivet doğurmuştur. Bu politik çalışmanın sik- ' Garbi Avrupa ajanslaı·ının verdiui uh' 
1
,, {' 

: • . . , . o m ım ma umat. ~ let merke:t.ını Londra teşkil edıyor. arasında. Turkıve ve lngiltercnin bugU l d y 
i Dun va dun geceki radyolar, Londradan çok muhim • nistan ve Bulg;ristnnın da i ·tirak d n _er e İı· un~- ~ 

j ve çok mUhim oldnğn nisbette nikbin edici, limit verici • mUzakere,·e başlamak Uzcre şb l d ex. ecehğıb m_lı ım hır r{ 
. 1· k ~ u ıın Uı:ıU a erı de v • haberler verdiler. Bu malO.mat.ın en ehem mı yet ı ısmı • dır . \' e bu konusmalor mev .. ~ aı -

Balkan devletlerine tııallıik e<len cephedir . Ajans ha· • t k Ud f ' d 
1 
zuunun on planını da mllş· ~ 

5 lıcrlerinde okunacağı Uzere. İngiliz kabinesinin <;On top· • crc·ı ~ . :ı baa vel ,.adr ıııı bınn:ket.i csna .. ında İngiliz 

~ 
Y · gemı erının ogaz ar an ser estçc geç · · t · · l:ıntısın<la unanisbına yapılması muhtemel tecavUz • Turki ·e C h . . h l ·. . meşını eının ıçin 

h · ti ·· d · ·ı · Aı.d . d I l .) Um urırctı Utumctının rey vem f k t'. e cmmıyc e goz en geçırı mış ve K. cnız e a ııuın i . t ' h l . · . u va a a ım 
tedbirlerin takviyesi için yeni tedbirler tesbit edilmiştir \ 1~ 1 sa meselesı te~kıl et melüe bulunduğu haber veri-

) Yapılan butuo konuşmalar, Yunanisfonın muhakkak , lıyor · 

) vikayesi neticesinde bağlanmıştır . Buna da kuvvetli • 1ugiliz si.' a~i ııınhafilinin , Turki v c . Yunau· t ~ 

~ 
bir delil, butun Yunan sularında lngiltcre ve Frau~anın ; lngi1tcn·, Bulgaı·istan gUrUsmclcrinin · s ulh l 15 an k .• " 

• , u <oruma 
fevkalade tcdbirlt•t' alm1ş olmasıdır . Ay ni zamanJa . { volunda ıııU .. lıd ndictlt·ı· (1.: ,rlit cbnekt 

1 
k 

1 . en u:.ı:a t. a mı · İngiliz teminatının Turkiycyc da tc~mili hararetle mev- ( y :-ıragı nıUtal aasını1ıı bu!uııdugu ibsa!'> edilmcktcdiı· . ( 1 zuu bahsC)lmakta ve mUsbct kararın LugUn kati ol:ırak • TUrk söz U { 

~~~~~~................. ~-... ~~ 

--- ----

• • Japonlar çok zayıat verıyor; 
Çinliler yeni istirdadlarda bulundu 

u ak şark harbi son haftalar içinde 
Londr a: 11 (Radyo) z CenubT Çlnde Kongun Umanı ile Dekka 
h araretini artırmıştırd. Japonlar bu ••hrl Kanton civarın· 
Ş h 1 ı rl aımıflar ır . 

e r n ge dakl çın aakerlerln• silah ve 

939 Yılı 
bütçemiz 

malzemesl sevkini lmklneız · 
ıa,tırmak maksadlyl• zabtet
mı,ıerdi. 

~anghayın cenubunda Çinliler 
Hankçeovuda (zabtetrnek üzeredirler. 
Çin kaynaklarından alınan h~berlc.r, 
Çinliler Hankcov karşısına yuı bın 
kadar asker yıtdıklarmı bildiriyar. - ----~ı · Nazırlar mec-

f bölUnemez müzakeıelcıde el-
-----·-- de edilen netice ı Romanın ülfimafomu 

ONBiR 
MiLYON 
FAZLA 

Diğ'er taraftan, dış Mot olistanda 
da iç Moğolistandaki Japonlara karşı 
200 000 kişilik bir ordu hazırlandığı 
hab~r veriliyor. Şanghayın eeksen mil 
cenubunda bulunan Nigpaya karşı 

Japonların bir hücuma ha~.rl~ndıkta~ı 
söylenmektedir. Japonlar muhım zayı · 

at vermektedirler. 

şudur : Yunanistanın toprak bütünlü· 
ğüne hiç bir surette halel verilemez. 
İ ngiltcre bu vaziyeti korumağı nazara 
almış bulunmaktadır. fngiliz filosu 1 

Kıbrıs ve Yunan sularında fevkalade ı 

tetbiı fer almış bulunuyor. 

1 

Teminatı:] lngiliz te~in~-
TUrklyeye natının Turk_ı~ 
teşmlll ye ye .. ~eş~ılı 

meselesı uzerın. 

de kabine, yarın mühim müzahre
lerde bulunacaktır. Kabinenin müza· 
kere neticeleri meclise bildirilecek ve 
meclis kati bir karar alacaktır. Söy 

lendiğine göre, lngiltere, Türkiye ve 

Yunanistanı korumak ve onlara her 
türlü yardım etmek kararını vermiş
tir. 

Türk lnglllz re bu l u n a n 

1 1 

Başlamak üze· 

MUzakerelerl Türk - İngili~ 
müzakereler 1 

şimdilik çok mahrem tutulacaktır. 
Önümüzdeki günlerde Türkiye, Yu· 
nanistan, Bulgaristan ve İngiltere si

yasi faaliyeti ÇQk hararetli olacaktır· 

Bu görüşmeler sulhun korunması yo· 
lunda müsbet neticder vermekten 
u:r.ıı k kalmıyacaktır. 

'

- - J Başlamak ii.:ı~· 
lng lllz gem lle- re olan bu mu· 
rı ve bojia~lar him müzakeıc-------=1 lcrde bogazlar 

iş i ch "'mmiyctle ele alınacaktır. Bu 

konuşm ı.tlarda lngiliz gemilerinin bir 

h;ırp vukuu ıda yardım için bo~aı
lardan serbest o-eçıncsi meselesinin 
le · · 6 

ınınıne Çttlışılacaktır. 

b' Atina : 11 (Radyo) - Hükumet 
. ır resmi tebliğ neşrederek, halkın 
iŞ Ve •. · ı 
d gucı e meşg ıl bulunmasından 
uyduğu mem . l . . h ·ı lcti nunıyc ı ız ar ve mı -

rin ~t hl"huıııru için her dürtü tedbirle· 
, az ed"I . 

rniştir. 1 ınış olduğunu ilan et· 

l.o ... ...ı 
h .. k "·.ıra·ıı f u ürncti · ( Radyo) - ngiliz 
tetbirler Malta ve Cebelüttarıkta 
h alrnı~t 

Eğer Yunanistan İngilereye tevccüh 
ederse, İtalya Korfo hakkındaki 
teminatını derhal • 

gerı alacakmış! 

İtalya 1918 tevellütlü efrad ı nı silah altına aldı 

Londra : 11 ( Radyo) - Roma
dan alınan haberlere göre, ltalya hü
kumeti 1918 tevellütlü efradını silah 
altına almaktadır. Bunlar 200,000 ka
dardır. 

Yugoslavya ve Yıınanistan:n so-

ğukkanlılıgı Roma'da lıalva'ya karşı 
hasmane bir hareket olarak telakki 
ediliyor. 

Eger Yunanistan lngilteı eye te
veccüh ederse, ltalya Korfo hakkın
daki teminatını gen alacakmış ! 

TURKiYE HEYETi 
TAHRAN YOLUNDA 

Bay Rana Tar han dün şehrimizde 
merasimle karşılandı, uğurlandılar 

İrcın vcliahdinin dügüniinde bu· 
lunmak üzere hükumetimizi temsilen 

İrana gitmekle olan inhisarlar vekili 
Rana Tarhan dün hususi trelc refa- 1 

katlarındaki heyetle şehrimize gelmiş· : 
lcrdir. vekilimiz ğarda belediye reis 

k'li Bay Vedat güçlü vali muavini, 
~~~andan, emniyet müdiri, hükumet 

k• tarafından törenle karşılanmış er anı . __ 
ve uğurlanmıştır. heyetimizı goluren 

zin bu ı;cyah<ıtları bir hdfla k<1d <ır de 
vam edecektir· 

Berlin 
Diyor 

ne 
? 
• 

ava hatt vır. Malta - Sicilya 1 durd 
urulmuştur. 

tren saat 14:45 de ğara muvas~lat ı 
etmiş ve bir müddet tevakkuf ~~~kt~n 

ı sonra yoluna deva etmiştir. ve ı ımı· 

Berlin 11 (Radyo) - lngiliz -
Fnnsrz ha reket i fiili bir hareket 
gösterirse, Almanya buna karşı 

mukabele ctmcğe karar vermiş bu

lunmaktad ır. 

Bay Eden 

İNGİL TERE.DE 

B. E O EN 
KABiNEYE 
GiRECEK 
~~ndnı: 11 ( Radyo ) - lngiliz 

nıcc lı s ı koı idodaı ında hu günkü ka-
b!.nc_nin genişlctilmrsi ve b ı yeni 
hukuınctc Bcıy Ed enin de a lınma sı 
konu . ulmak 1 ııd ır. 

Gittikçe ar !an bir k a na a ıa gö ı e 
Bay Çcmhnlayn bir l e vazım n cz<tı eti 
kuıacaktır. Bu lıu s us t;ı Fık ir leı ınc ınii 
racaat edilenler, bu n oktay ı teyit 
etmektedirler. Uu yeni t eşkilat üze· 
rine kabinede yapıli!cak ta ·Llier iiıe 
rine Edene yer açılacaktır. 

Çuk urovada yağmurlar 

Geçen yı l Çukurova bölgesine 
düşen yagmurların miktan yediyüz 
elli milimetre idi. Bu yıl ise altı ay 

açinde düşen yağmur miktarı altı 
yüz milimetredir. 

Ankara : 11 (Telefonla) -:: Bü: 

Yük Millet meclisi maliye e~c.umentı 
. 1 b ··ı esının te -bugünlerde yenı}ı uç 

kikine başlayacaktır. ··re 
H··k A eıı·n ueçen seneye go ' 

u um t> 956 000 
10.951.000 lira fazla~iyle 26.0· ~ · . 
lira olarak tesbit ettiği yenı butçe ı-

çin, Maliye Vekaletinin hazırl2dı~ı 
projede gelir fazlasının nası l temm 
edildiği müfredatiyle i ıah edilmekte
dir. 

Hükumet, dört beş senedcnbcri 
göndermekte olan gelir artışının 
1938 içinde de devam ettiğine işaret 

- Gerisi ikinci sahifede -

Hava Postaları 
-------------------

Adana_ Ankara hava hattı bugün 
ilk defa işlemeye başlıyor 

y ta tayyaresi bugün saat 12,25 
A nkara pos l t edecek 

de şehrimize muvasa a 

•• 

nı· ara ha\·a ptıstus ı bugün Aciar:a -
. , i'Ye b slıyac-ııktır. Hdva posld ıayy.ır es ı 
ış cnıebg h A~karadan kalbrak 12,25 de şe h 
bu sa a . 
. . asalal edecektır. Haber aldı~ımıza 
rımıze muv . . 
göıe bu sabah Ankarada b~\~ ~ra~ım yapı · 

ı 
Jacaktır. Hava postalaôrı .~i~ dı 1 k.ya 0

1
1z ~~sta Şehrimiz hava letea

nakliyatı yapacaktır. numuz e 1 ay ar ıçın· yonundan görUnUfleF 
de yolcu taşımağa başl~y~caktır. . 

1 

Önümüzdeki aylar ıçınde Adana hava meydanı çok muntazam bır şek
le sokulacaktır. Bütün tesisat tamamlanmış bulunuyor. Sahanın da en mo• 
dern bir şekle sokulmasma çalışılmaktadır, 



ENTERESAN BİR MAKALE Gunun P ollttk••• 

HARP 
iSTEYEN 

ş elhl ü ır haberoeırn 
----------------
Kılıca 

Karşı 
ideal 

KiM ?' • • 

Almanyanın pro

paganda nazırı 

çok mühim bir 

ı makale yazdı 

OUnUn bırlnde ve bir delalet altlnda Avrupada yeni bir 
harp çıkacak olursa, bu •tiz dünyamızın her taratan· 
da çınlayacak: kabahat Yabudllerdedir. Harp isteyen 
yalnız Yahudllerdlr. Mllletlerı harbe l •UrUklemek için 
her ••JI yapıyorlar! 

------ Y A Z A N -------

Dr. Göbels 

Alınan propağanda bakanı Dr. 
Göbbels'in yukardaki başlık altın 
da Fölkişer, Bt.obahter'de ntşrel· 

miş oldu~u makaleden : 
Garp aleminin bazı mahfillerin· 

de, sanki dünyanın tn tabii hadise· 
leriodenmiş gibi, müstakbel bir harp 
ten bahsedi1mektedir. Bu keyfiyet 
demokrasinin karakteristik vasıfla· 

rından biridir. 

ı 
Bu muahede, ne ~ulhu gelİlmİş · 

ve ne de ouu isttmiştir. Bilakis, Al 
manyanın bütlin cephelerine, ihtiyaç 
taktirinde alabildiğine körüklenehi 
lecek a•tşler serilmiştir. 

Fakat, bütün bu ttşcbbüs!er 
muvaffakiyetsizlikle neticelenmiştir. 
Eğer Almanyada demokrasi atla 
tılmamış olsaydı, bu teşebbüsler de 
hedefe varabilirdi. 

Harpten bahsedilen bir memle· 
kette, menfaatlerini harpte gören 
zümre ve mahfillerde bu mevzuun' 
tle alı:ııp işltnmiş olması lazım· 
dır. 

Bu gibilr:rin harpte menfaatle. 

İki konser verecek 

Haber aldığımıza göre, sanat· 
kar Münir Nurettin bu ayın yirmi 
sinde şehrimize gelecek ve iki kon· 
ser verecektir. 

Münir Nureddin Ankaradaki 
konserlerini verir vermez Konyaya 
ve oradan şehrimize gelecektir. 
Konserler şehrimiz Tan Sineması 

sa 1 onunda ve riltctktir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gökyüzü bulutlu 
ve yağmurlu idi . Hava hafif rüz
garlı, en çok sıcak 21 derece. 

Mimar Seyfi Arkan 

C. H. Parti ve Halkevimiz bi· 
nasının mimarı Bay Seyfi Arkan 
yapı işlerini görmek üzere şehrimize 
gelmiştir. inşaat üzerinde tetkikler 
ve görüşmeler yapan mimar arka· 
daşımız bugünkü Toros ekspresile 
fstarıbula avdet edecektir. 

Devlet demi:yolları 

memurlarının talimatı 

Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü memur ve müstahdem· 
leri için haftada bcış ve sene de 300 ı 
kiloyu geçınemek üzere -getirectlc 
ı, ri eşya ve erzak ile evlilerin sene 
de 2000, bekarların senede bin ki
lo mahrukatını parasız nakletmeyi 

lkararlaştırmıştır. 

Numunelik ilaçlar 

Ecnebi mt'mleketlerdeki müesse 
seler tarafından doktarlar adına gön 
deriJecek ilaç embalajları üzerine ye· 
şil renkte bir etiket üzerin~ {Bedava 
dağıtılır. doktorlara mahsus nümune 
dir.) ibaresi yazılı bulunmak şartiyle 

gümrüksüz ithaline müsaade edilece· 
ği bildirilmiştir. 

Ticaret Odası Reisi 

Ticaret odası reisi Bay izzet 
Koçak tedavide bulunduğu lstanbul· 
dan dünkü Toros eksperesile şeb· 
rimize gelmiştir. 

Kıymetlı arkadasımıza geçmiş 

olsun der, iyliklu dileriz. 

Bundan dolayı, bu fırtınalı ha 
vayı estirenlerin tam vakit ve za· 
manında meydana çıkarılması ve 
bu suretle, mılletlerin icabında na· 
sıl bir tavır takınmaları ve bundan 
doğacak felaket için kimlere mü 
teşekkir lcalmalan lazım geldiğini 
bilml!leri gerektir, 

Paniği andıran bu harp korku 
sunun aıJcasmda, 1919 yazında Al 
manlara zorla ka!:ul ettirilmiş olan 
Versay muahedtsi vardır. 

ri vardır. Çünkü, bu gibilerin bir 
harp neticesinde, otoriter devlet 
!erde de eski iktidar mevkiine av
det etmeyi ummaktadırlar. Bundan 
dolayı, harp ruhunu tamim etmek
tedirler, Hiç şiiphesiz ki, Lorıdra 
ve Pariste, harbi sırf harp için is 
tiyen .zümreler vardır. 

l 939 yılı bütçemiz Çekilecek telgraflar 

-
RADYO . 

• BugUnkU program • 

1'iirkiye Radyo difii:İJ on postaları 
Türkiye Rad) osu - Ankara Radyosu 

Çar,amba 12 - 4 - 939 

12.30 Program 
12,35 Türk müziği . Çalanlar : 

Refik Fersan, Fahire Fersan, Zühtü 
BarJ11koğlu. Okı.:yan : Melek Tok
göz. 1- ... , - Kürdilihicazkar 
peşrevi. 2 - Rahmi beyin - Kür
dilihicazkar şarkı - Sana ey canı
mın canı efendim. 3 - Salahaddin 
Pınar - Kürdilihicazkar şarkı -
Nereden sevdim. 4- .... - Kür 
dilihicazkar şarkı - Çılgınca sevip. 
5 - Zühtü Bardokoğlu - Santur 
tolCsimi . "6 - •. , . - Türkü -
Benliyi aldım kaçaktan . 7 - .... 
- Türkü - A benim mor çıçe. 
jim. 

1.3,00 Memleket saat ayarı , 
ajans ve meteoroloji haberleri . 

13,15 - 14 Müzik (Riyaseti 
cümhur bandosu - Şef: f hsıın Kün 
çer ) 1- Marş - F riç 2- P. Linç 
ke - Aşk Valsı 3- Mercadante -
.. Elisa ve claudio " ( Uvertür ) 
4- T. W, Thurban - Afrika süiti 
a) Marş b) Serenad c) Eğlenti 5-
H G. Amers - Skoçya fantezisi . 

18, 30 Program 

1 . - Birinci sahifeden ar tan - 1 

1 
Telgraf mürastlatına kaza ismi 

yanında vilayet ismininde mutlaka 
İşaret edılmesi lüzumu posta telgraf 
ve telefon umum müdürlüğünden 
bildirilmiştir 

etmekte.", bu mali yıla muvazene, hay. 
vanlar ve kazanç, muhtelıf maddeler 
istihlak vergileriyle damga re!mi Ü· 

1 zerincien ehemmiyetli indirmeler ya-Kabahat Yahudilerdedir l Gü 
nün birinde ve bir bal~let anında 
Avrupada yeni bir harp çıkacak o· 
lursa, bu söz dünyamızın her tara· ı 
fmda çınlamalıdır. Bunun m~sebbip· 1 

leri Yahudilerdir! Harbi isteyen on· 1 
!ardır. Milletleri harbe sürüklemek 
için, lcudret ve kuvvetleri dahilin· 
de olan hpr şe 1i yapmaktadırlar. 

Latif ağanın - Mahur şarkı -
Aldı aklım bir gonca leb. • 4- Ney
zen Rıza - Suzinak şarkı - Çal
dırıp çalgıyı. 5- .... - Kürdili 
hicazkar şarkı - Gönlümü başka. 
6- Refik Eersan - Tan bur taksimi. 
7- lsmailin - Hicaz şarkı - So· 
rulrnasın bana yesim . 8 - Şevki 
beyin - Hicaz şarkı - Demem 
cana beni yadet • 9 - Hafız Yusu· 
fun - Hicaz şarkı - Sevd •yı ru· 
hun aşk eline . 10 - · ... - Saz 
semaisi. 

21,00 Memleket saat ayarı. 
21,00 Konuşma. 
21, 15 Esham, tahvilat,kambiyo 

- Nukut borsası ( fiyat ) 
21 ,25 Neşeli plaklar - R. 
2 J ,30 Tem sil ( f ki kadın tipi -

Komedi ) Yazan: Ekrem Reşit. 
22,00 Müzik (Küçük orkestra

- Şef: Necip aşkın ) 1- J. Stı aus 
- Sabah havadisleri. 2- Toman-
Viyana hülyaları . 3 - Zander -
Polka . 4 - Bizet - Arlcziyen süıt 

pılmış, tıbbi ve isper.çiyari müstah
zarlardan alınan istihlak vergisi ilga, 
oyun aletleri resmi de belediyelere 
terkedilmek suretile takriben on mil
yon lira raddesinde bir vergi tenzi
latiyle getirilmiş olmasına rağmen 

sekiz aylık tahsilatını geçen sene ay· 
nı devre içindeki tahsılat miktarına 

göre 1.147.410 lira fazla olduğu an. · 
!aşılmak tadır. 

Hükümet diyor ki: 
''- Bu vaziyet, memleketin u· 

mu mi refah seviyesinin yükselmekte 
devam ettiğini göstermektedir. fçin· 
de bulunduğumuz iktısadi ş<ııtlar, bu 
seyrini değ'iştireceğine daır bir işaret 1 

ihtiva etmektedir. 

Doğurrı 

Malatya Bez ve lp!ik f dbrikaı;ı 
T. A. Ş. A•fana Mensu ;at fabrika 
sı muhasebecisi Bay Mükerrem Ay· 
darın bir er~ek çocuğu dünyaya 
gelmiştir. 

Baba ve anasını tebrik eder 
yavruya .uzun ömürler dileriz. 

I 

YENi NEŞRIY AT 

Ana mecmuası 
Bu itibarla yeni senenin varidatı· 

nı tahmm ederken umumi refahın, 

varidat menbalarımızda hasıl ettiği 
inkişafı nazarı dikkatte tutmakla be· 
rabcr, ıahminlerimizce ihtiyattan ay· 
rılmamağı esas ittihaz etmiş bulun. 
maktayız. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ge
' nel Merkezi tarafırıdan çıkarılmakta 

olan (Ana) adlı derginin 15 inci 
Sayısı çıkınıştır. 

1939 mali:yılı için tahmin olunan, 
varidat, umumi muvazene kanunu 
layihasının ikinci maddesinde yazıl
d ığ'ı üzere 261.000.000 liradır. Bu 
miktar 1938 sene::.i muhamm.!natına 

göre 10.951.000 lira bir fazlalık arzct
mcktcdir 

No. t a) Prelüd b) Menuet c) A. 
daciyo d) Kari yon 5 - Haııs Löh r 
Düğün marşı . 

23,00 Müzik ( Caz1Jand-Pı. ) 
23,45-24 Son ajans haberleri 

ve yarınki program . 

Yurt yavrularının Sdğlık, Soysal 
Kül~ürtl durumlarının inkişafına hiz. 
met eden bu kıymetli dergiyi çocuk· 
lu Ana ve Babalara tavsiye ederiz. 

Çocuk 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genci 
Merkt zi tarafından çıkarılmakta o· 
lan (Çocuk) adlı derginin 133 üncü 
Sayısı çıkmıştır. 

Yurt Yavrularının Satlık, Sos· 
yal Kültürel durumlarının inkişafına 
hizmet cdt n bu kıymetli dergiyi 
çocuklara, çocuklu Ana ve Babala· 
ıa tavsiye ederiz. 

18,35 Müzik ( Dans müziği --: r 
Tuhaf Boşanma Pi. ) 

19,00 Konuşma ( Çocuk esir 
geme kuıum) 

19, 15 Türk müziti ( Fasıl he· 
yeti ) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş 
re f Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, 
Hamdi Tokay . Okuyanlar ; Celal 
Tokses, Safiye Tokay . 

20,00 Ajans , meteoroloji ha
berleri , ziraat borsası ( fiyat ) 

20,15 Türk müziği . Çalanlar : 

1

- 1 Henüz evleneli Amerika 
iki sene olma 

Mektubu <lanı Amerikanın ------
en me~hur sinema artisti Con Kra· 
vford ile Franşo Ton'un birhirlerin· 
den ayrıldıklarını duymayan kalma· 
mıştır. 

Daha evvel de, Duglasın oğlun· 
d"ln ayrılan Con Kravforduıı bu 
seferki boşanması pek garip bir 

tarzda yapılmış ve Amerikada, bil 

hassa liolivud'da günlerce, hafhlar· 

ca süren dedikoduiara yol açmış 

tır. 

Bunun sebebini anlatalım: 

Karı koca mahkemeden boşan· 
ma kararını ald kları gün, gidip 
Holivudun en lüks barını tutmuşlar 

ve ne kadar dostları varsa hepsi· 
ni o gece, tuttukları l:u bara çağır· 
mışlardır. 

Günlerdtn eıi boşanma lafları 

nı işitenler bu müşterek davet kar· 
şısında hem şaşırmışlar, hem dr; "An· 

kat mesele hiç de tahmin edildigi 

gibi c;ıkmamıştır. 

fstanbul şehir Tiyat .. 
rosu şehrimizde 

"Bir Muhasip araniyor,, 
muvaff akiyetle temsil 

edildi 

lstanbul Şehir Ti}'atrosu Sanat· 
karları Şehrimize gelmiş ve dün ge 
ce "Bir Muhasip aranıyor,, Komedi· 
sini muvaffakiyetle oynamışlardır. 

Halkımız Şehir Tiyatrosuna karşı 
büyük alaka göstermişlerdir. Dün 
gece Asri sinema salonu hinca hın 
dolmuştur. 

Doğum 

Fabrikatör Bay Nuri 1-tas oğlu 
Bay Mahmut Has'm bir erkek ço· 
cuğu dünyaya gelmiştir . Yavruya 
uzun ömurler diler , ana ve baba 
sını tebrik ederiz. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Y eniote 1 civarında 

Tahsin eczahanedir 

adana sıtma enstitüsü 
direktörlüğünden : 

1- Adana Sıtma enstitiisü bah· 
çesinin ön cephesine iki demir kapı l 
ile üst kısmı demir parmaklıklı tuğla 
divar ve diger kısımla ı ına da ttl ör-

1 

gü işi keşif tutarı olan ( 1391 ) lira 1 

{37) kuruş ile açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur . 

2 - Eksiltme 27 Nisan 1939 ta· 
ıihine tesadüf ed~n Perşembe günü 
sa:, t ( 10) da Sıtma enstitüsü bina· 
sın .fa teşekkül edt:cek komisyonda 
yapılacoıktır . 

3 isteyenler keşifname ve sair 
ev .. akı görmek üzere enstitü Direk 
törlüğüne müracaat edebilirler • 
k-ı. 4- istekliler ~10 7 ,5 kuruş mu· 
vakkat teminat vermeğe bu işi ya· 
pabilmeğe iktidarı olduğuna dair de 
Nafia Mütlürlüğünden alınmış bir ve 
sikayı ibraza mecburdur. 

10498 12- 15 18- 21 

_. .. 
Ç

emberlaynın ağzı ile ini 
re şu cesurca beyanatt• -
lunmuştur: \ 

- Bir istila teşebbüsüne ki J 

yalnız P .>lanya'yı ve daha bA 
bir toprağı değil, fakat müstı 
kalmak istiyen her Avrupa mit 
ni müdafaa ede cetim. 

Bu itibarla 3 Nisan günü tılf 
lerin tarihinde ve hatta mederıl. 
tarihinde büyük bir tarihtir. Kuf 
prensipinin karşısına hürriy('t pr 
sipi çıkmaktadır. Hak ve adi 
süküt etmek suretiyle suç ortak• 
nı kabul etmiyorlar. lngiltere kıl' 
tini ve muazzam imkanlarını, kılP 
kuvvetini karşılamak için ideal k 
sine atıyor. Eski devirlerin me~ 
"veyi mağluba., sı ve 8. Muso~ 
nin insanlığın ınukadder kanunU 
bi gösterdiği "veyi zayıflara" si 
büyük bir adam ve büyük bir ~ r 

leket tarafından tekzip edilmişti' 

Kendimizi daha mesut ve fef 
hissediyoruz. Alman hcgemoo1 
kıtamızda yerleşemiyec~ktir. 

lngiltere 1914 de işlemiş o~ 
ğu hataya tekrar düşmek istenı~ 
du ve tecavüze uğradığımız takb 
bizimle beraber olacağına dair ~ 
teminat vermişti. Fakat bugün dl 
ileri gidiyor. Hudutlarını Ren üt 
de tespit etmekle iktifa etmiyor 

Bu hududu hür olmak hakktı 
tehdide uğradığı yere kadar gö' a 
yor. lngiltere vaitlere ve teahhü 

re inanabileceğini sanmıştı; gef 
Eylıildr, Fransa gibi o da kat•• 
sayesinde .sulhu temin edebilecd 
sanmiştı. Fakat bazdan tarafınd 
en .sağlam vesikaların bite ancak 
makavalyan telakki edildiğini a 
dığı için müzakerelere inanmıf 
Kuvvet yeni istifadeler tcmiriine 
kışlığı taktirde ne yapacağını sa 
hatle söylüyor. Şiddet amatörler 
haberi olsun. 

v) 
Bu yeni hareket tarzının Frı' 

siyasetinin bir zaferi olduğunu si 
lememize müsaade edilsin. B. D1 ~ 
dier ile B. Georges Bonnet'nin b'ı g 
cadıkları sabırlı gayretler but n 
mükafatını bulmuştur. Vahiın h 

, devrede mukadderahm•zın mesll v 
o 1 tini taşıyanları tenkit etmek kol 

dır. Fakat i fcalimize dünyanı" 

kudretli milletlerinden birini ka~ l. 
dıkları bir sırada onları takdir 
mektcn çekinmek ~ümküo müd 

Gündelik siyasi ga1ete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 - Dış mcmlckcl lcr İ\·in Abone 
r 

bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye müra· 
caal edilmelidir. 

, 
birbirlerine artık veda ettikleri ilan 

edilmiş. 

Herkesin ağzını bir karış açık 

bırakan bu vaziyetten sonra da, 

Jon Kravford ertesi sabah yanına 

) alnız köpeğirıi alarak Nevyorka 

hareket etmiştir Şimdi herkes se 

nelerdenberi yıldızı parlıyan ve çok 

sevilen bu artistin yeni bir izdivaç 

daha y1pacatınd;1n bahsetmekte 

dir. 

Amerika bu . • Olmaz! olmaz!.. 

<: t 
Oolar azimli iradeleri sayesi' 

~ ni 
memleketimizi kalkındırmış ve K 
larımıza itinıat vermişlerdir. 

Ayni zamanda onları muk• 
met saatinin çalmış olduğuna i~ 
etmişlerdir. Müşkül müzakere! 

lil 

bı 
safhaları daha sonraları malüın dı 
caktır. Fakat bunların şüphe r/I rn 
mez neticesi bu günden tezahii' hi 
miştir. B. Daladier ve B. Georf Yı 
Bonnet memlekete ve insanlı!' 
hizmet dmişlerdir. 

SÖ 

I ac 
Oallua - lntr•n•tı• m 

..ı re 
Bürücek köyü ihtiY"· 
heyetinden: 

Köyümüze ait olup 

~arşisiylc Çağşak mevkiinde 

nan fırın, dükkan, kahve sair 
ler aç.tk aatırma suretiyle kiraY' 

rilec~ğindt'n isteklilerin ihale .. ~ 
olan 19·4 939 perşembe günll ~ 

19 da müzayede mahallı olan I 
ruluk fabrikası karşısındakı fı,r!İ. 

tiı .. 
li~ 
)'~ 

ıc 

ru 

ye 
Fahire Fersan, Refik Fersan, Zühtü 
Bardakoğ.lu • Okuyan1ar : Semahat 1 
Ôzdenses, Haluk Recai. 1- .... · / 
- Mahur prşı evi. 2 - Dedenin -

Mahur ıarkı - Sana layık mı. 3- -----------------------·----------·---·-----------------

laşılan, tekrar barışmaya karar ver· 
di bunlar,, diye düşünmüıleıdir. Fa 

Franşo Ton ile Kravford fil. 
hakika dostlarını büyük bir neşe 

ve giiler yüzle karşılamışlar, şam· 

panyalar su gibi akmış ve iki genç 

sabaha kadar birbirine sarılıp yeni 

aşıklar gil>i dans etmişler ama, tam 

~şin tatlı ıamanında. misafirlere, bu 

gc ceki davetin bir ayrılış müsame 

resi olduğu ve sabık karı kocanın Burdur1.1ğlunun yazıhanesine 1(1 
feri ilan olunur. 12 14 l 



Bu akşam ilk temsil 
20,30 da 

OGLUMUZ { Komedi dört perde ) 

Istanbul Şehir tiyatrosu 
( Darülbedayi) 

ASRi SiNEMADA 
1 - ORMANLAR PERlSl 

Kişe her va kıt 

Telefon : 250 

2 - MARKOPOLO 

açık 

Asri 

Bugün gündüz ~inemada: 
-----------------------------------~----------------------------------------------------------------------------------~-
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MAYMUN 
Baba, anne ve kızları .. 20 

yaşında bulunan Peride, diz· 1 
leri üzerine kıvırcık tüylü 
bir köpek, omuzunda beyaz 
bir kedi olduğu halde odasın 
da hayal ile vakıt geçırıyor. 
Bu sırada babası ve annesi 
içeri giriyorlar. 

Peride - Sizmisiniz?. 
Anne - Evet. Bayan Müker

remden mektup aldık. Ne yazıyor, 
bilir misin?. 

Peride - Müstakbel kain val· 
demden mi?. 

Anne - f.vet. Fakat artık müs· 
takbel kainvalden değil.. lzdivacı
nızın bozulduğunu yazıyor . Dün 
nişanlın ile olan mülakattan sonra 
hepimizin aı zu ettiğimiz bu izdi· 
vaçlan vazgeç'Ilemiz lazımgeliyor. 
Çok canımız sıkıldı. Bu izdivacın 
olmasını istiyorduk. Şimdi sana bu 
mektubun sebebini soruyoıuz. Dün 
aranızda ne geçti ?. 

Peride - Bayan Mükerrem mek· 
tubunda hiç bir sebep göstermiyor 
mu? 

lir ne kadar sıkılacak. 
Peride- merak elmt, elbette bir 

eğlence bulur. hülasa kendisine son 
sözlerimi şöyle söyledim. 

" Eğer benim karınız olmamı is· ' 
tiyoısanız hayvanları sevmeme mü· ' 
saade etmeniz lazımdır. fakat bu 
kadarı da yetişmez, onları siz de 
seveceksiniz ve bu yüzden beni hiç 1 

sıkmıyacaksınız. sonra hepsini burada ! 
gordügünüz hayvanları tamamen evi 

mize alacağım. 
Hiç birini burada bırakamam, 

itiraf ederim ki bu dakika Bay 
Latifin pek fenalaştığını hissettim. 

" Bütün bunları eve mi alaçağız?. 
dedi. şu cevabı verdim: şüphesiz 1 

efendim iyice düşününüz!,. Bunun üze 
rine güldü ve kiba{ bir tavırla:" 
Oooh, bayan düşündüm!.. dedi bu 
sözleri ıiza gösterir gibi söylemişti. 
fakat ben şüphe ediyordum. demek 
aldanmamışım: 

Baba- bu kadarını?. 
Peride- bu kadar. 
Baba- öyle ise ehemmiyeti yok 

meseleyi gene bir yoluna koruz, 
Peride- nasıl?. 

Baba- nasıllolacak? hayvanların 
dan vazğeçersir !. 

Anne- Müphem cümleler .. Me· 
ssla " aralarında anlaşma olamiya· 
cağından, tabiatleri biribiıine uyma
dığından.... • falan diyor .. Bunların 
manası ne?. 

Peride - Galiba hayvanlar için. 
Anne - N" hayvanları?!. 

Peride- katı'yyen sonra hepsi 
I ölsünler değilmi?. 

1 

Baba- biz burada bakarız. 

Peride - Benim hayvanlarım. 
Anne - Bu izdivaç işinde hay· 

vanların ne tesiri var? 
Peride - Çok, çok tesiı i var .. 

Müsaade ed!n de anlatayım .. Dün 
Bay Latifle ilk defa olmak üzere 
görüşüyorduk. Bizi yalnız bıraktı· 
nız.. Bu sırada ilk İşim kendisine 
hayvanlardan· bahsetmek ve hay
vanları sevip sevmediğini soı mak 
oldu. 

Anne - Bir insan hiç nişanlısına 
l:.öyle şey sorar mı?. 

Baba - Eh, ne cevap verildı?. 
Peride - Hayvanlardan nefret 

ttmediğini söyledi. Bu cevap be· 
nim pek le çok hoşuma gitmedi. 
Kendi hayvanlarırnı göstermtği tek· 
lif ettim. 

Anne - Ne saçma fıkir!. 

Peride - Bu teklifı hemen ka· 
bul etti. Hepsini gösterdim. Kediyi 
de, köpeği de, otuz kuşu da, kır. 
~.1:1 balıkları da, kaplumbağayı da 
hula~a hepsini gördü. Kııplumbağa· 
Yı elıne aldı· 1:ı· k "!" k .. , ır aç gu unece şey 
soyledi." 

Peride- kim, kim bakacak?. ka· 
1 pllmbağayı dizlerine senmi alacak· 

sın?. 
Baba- tabii hayır' hizmetciler. j 
P.,ride-kati,yyen evleıımiyeceğim 

evlenmek istemiyerum . beni zorla · 
mayınız. 

Anne- fakat sen bizi üzüyorsun 
hayvanları sevmek, anladım. fakat 
her şeyin bir derecesi var. 

Peride- beni tekdir ediniz; kak· 
kınız var. fakat bu sevgimin hiç 
kimseye zararı yok ya!. 

Baba- zararı zok ne demek seni 
evlenmekten mahrum ediyor. 

Peride- ben koca aramıyorum 
kil.. 

Anne- biz arıyoruz. 
Peride-- öyle ise hayvanları se· 

vecek bir koca bulunuz. 

Anne- ne hainsin! evvela bir kö · 
pek istedin' aldık. sora bir Anka 
ra kedisi istedin. 

Baba- aldım, şimdi bütün perde 
)eri yııltyor.1 sonra da iş kuşlara; kap 
im bağa ya geldi. daha ne istiyo· sunuz 

Peride-o kadar mesudum ki fa 
kat bir şey almadınız: o büyüb kö 
pek hatırınıza geliyor mu?. 

MATiNELERiNDEN iTiBAREN 

SAYIN HALKIMIZA TAKDiM EDİLİYOR 

Gösterildiği H~~ Yerde Büt~n -~eyircilerin Büyük Bir Tessür ve Heyecan 
lçerısınde Seyrettıklerı Senenin Bu rakipsiz Şaheseri 

SiNEMANIN EN BÜYÜK ŞAHSiYETi 

DİTA PARLO ve ERİC V. STROHEİM ~ 
Tarafından iki sene gibi uzun hir zaman zarfında çalışılarak Büyük B' K d 

1 M' 1 ır u ret eve ılyo~ ar sarfedilerek Vücude getirilmiş bir Sanat ve Sinema Harika 
sıdır. Umumı Haıp nasıl başladı. Nasıl bitti Tarihin Bu Mu"th'ış F . • acı ası . 

nın ~oğmasına kımle~ ~ebep _olmuştur? işte bütün bunları Bu Büyük Film 
Sızlere tam ve Butun hakıkatlere uygun Bir şekilde Gösterecektir. 

Başdan Başa: Fedakarlık, His, Meşakkat, İstirap 
Ve Kahramanlıklarla dolu Kuvvetli Bir Dram. 
Ayrıca: 

Meraklı Bir Kovboy Filmi 

Şerefli Darbe 
Dikkat: Programın uzunluğu Dolayısile Sinema Gec T 

8.30 da Başlıyacaktır. Biletlerin evvelden~ldı:ıİ 
ması reca olunun TELEFON T A N 266 
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r--------"\I Seyhan Vilayetinden: 
Bayanlar Dikimevi 1 

Sahibi 

Zahide Günsoy 
Mevsimin en şık modelleri gel

diğini Sayın Müşterilerine bildirir. 

4 - 5 10474 

Daima err güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

Alsaray sineması 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENÜSÜ 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 inci büyük harikası 

(Kasırga) 

Türkçe ~özlü büyük harikalar 

harikasında takdim ediyor 
10485 

_1 -: Bahçe kazasının Haruniye 
nahıy~sındc hususi idareyP. ait kap 
lıca bır sene müddetle ve açık ar
tırma suretile kiraya verilecekt' ır. 

2 - Senelik muhammen İcar 
bedeli (760) yedi yüz altmış ı· 
d 

ıra-
ır, 

3 - Artırma 1939 senesi Ni. 
sanın 27 nci per~em be günü saat 
(11) on birde Vilayet 4aimi encü
meninJe yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(57) elli yedi liradır. Tem;natın fş 
Bankasına yatırı! ması lazımdır. 

5 - Şartnamesi Adana ve Bah· 
çe husu>İ muhasebelerinde görüle· 
bılir. 12-15 18 21 10497 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

!<ahkaha haftası devam ediyor. 
iki senedenberi beyaz petd ~de 

görünmeyen 

Pat Pataşon 
Kız hırsızları ad Anne - G•ne pek terbiyeli 

•'1 amd~ış. Başkası böyle hareket et· 
meı ı. 

Baba- şimdi ondan bahsin sırası 

değil.. • 
Fevkalade gülünçlü komedi 

ilave olarak : 
Peride _ D . 

retten ur anne.. Bu zıya· 
ne k d sonra kendisine hayvanları 

a ar sevd·· · · 
çılgınca 

1 
ıgınıı söyledim. Evet, 

timi saki 0 an bu hayvan muhabbe· 
" işte be~ınba-~ım .. Hetti serbestçe : 
liğinize b oyl_eyım. Beni ya zevce· 
Yahut 1 ~ halımle kabul etmeniz, 
•evdaq:n ı~ak~anız lazımdır.. Bu 
ruını bır turlü . .. eedirıı vaz geçemıyo. 

Baba · -y 
Peride _ a, o ne dedı?. 

yordu. Beni, sarararak dinli-

Anne-
. 'd ıava)) 

sem cı den s . ı delikanlı B lk' evıy ,. c ı 
ordu, şimdi kimbi-

Peride- evet, galiba maymundan,· ---

bahsetmenin de sırası değil! . biıaz sabret, evlenince, bir maymu 
Baba- müstekreh hayvan· f na malik olursun!; diyorlardı. 
Peride- fakat küçükleri?! t B b ( --ı k) b 1 a a gu ere u tabirleri kul . 
Baba- hepsi müstekreh.. hem · !anarak mı söyledin?. 

senin gibi genç kızların maymunları Peride- evPt .. 

var mı?, Anne- (hiddetli) fakat terbiyesizlik 
Anne- evl~nince bir tane alırız. etmişsin .. artık izdivacın bozulması· 
Peride- dün lfay L~tife bunuda nı pek tabii buluyorum .. 

söyledim. • 
7 

Baba- (kaqkahaylagülerek) gel 
Anne - maymun alacagınımı. · Perdeciğim canım kızını .. çapkın se 
Peıide- evet .. öyle şaşırdı kaldı ni o kadar seviyorumki! sen de hay 

ki!. dedim ki:" efendim size bir iti vanlarını sev .. bazi kazların öyie fe-
rafım daha var. daima bir maymun na huyları var kii sen de beni kap 
istiyerdum. ebeynim razı olmuyorlar. lumbağa kadar seviyormusun ?. 

Telörgü 
Buster Krabbe tarafından 

Çarşamba 2,30 da tenzilatlı matine 

Lorel Hardi 
İsviçrede 
Telörgü 

_____________ ...;.;10~48~3;.....~J 

Amerika tarafından milyonlaı la angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 

(DANiELLE DA R R I E U x ) 
Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

r Suiistimal 1 
lı _____ d_a_v __ a_s_ı ____ ~ 
MUHTEŞEM TEMSİLİNİ VERMEK ÜZERE 

PEK YAKINDA 1 iPEK ~KINDA \ \ PEK Y A~IND~ 

Asri • .. sınemaya .... 
1 

. 
G e 1 y o r 

Fazla tafsilat için her vakıl açık bulunan kişeye müracaat 

Telefon 250 ASRİ 10464 

---------------------,-------------------------------

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

82-156 10116 Numara: 200 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar ı 

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

lş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

:! 
Kararrıamc f\.u: 1U56:i 

_ Dünden artan ·· 

b 1 1 dolayısi!e rey kazanma sırasından çıkarılan İşçi 
uygun u unmama arı ld k .. · · . . . 

9 
uncu maddede sayıları clo urnıa uzere geçırılecek 

veya ışçıler yerıne 1 k'f' ı b" .. 
d

.• · .
1 

. . ·ı b lunmazsa veya sayı arı a ı ge mezse utun se 
ıger seçı mış ışçı er u . · 1 
. 'b 

1 
d"! k t kmil işçilere yenı baştan seçım yaptırı ır. 

çını ı ta e ı ere e k'I' • b ı ·ı 

M 7 1 veya işveren ve ı ı. seçım maz ata arı ı e se · 
adde 1 - şveren . . . . . . · ı nan diğer evnkı ve rey puslalarını ıkıncı seçı m 

çını heyetınce tanzım o u . · ı ·ıd · b' 
d 

t zam ve temız bır şeKı e, emııı ır surette mu· 
yııpılıncaya ka ar, mun a • ı f d · •

1 
·ı· kamlar veya resmı memur ar tara ın an vakı 

hafaza etmek ve ı gı 1 me . ı k · b h ı· J . I t b lan der hal ıbraz ey eme ve ıca ı a ınue sa. 
olacak her bır ta ep e un .... ·· d' t ki "k il f · • . a memurlara goturup tev ı e me e mu e e tır. 
lahıyettar makam vey k'I" ı-- .. "ld"ğ" t kd' 

ı D ı esinin ilgili leş ı atınca uzum goru u u a ır· 
Madde 18 - ş ar ı · k'l'tt k' 1 d . . . erin~e seçim muamele err, o teş ı a a ı memur ar an 

de, herhangı bır ışy 
1 

d .... t"I" 
b

. · . t e murakabesi a tın a yuru u ur. 
ırının nezare v . . . · k k 

Madde 19 - A) Seçim heyetının ışıne . arış~a : . . . . 
. . . başkasının seçilmesinı temın ıçın seçıcılerı tehdit 

B) Kendısının veya 

etmek, · k h 'f t 1 · k k-C) Rey puslalarını, seçime aıd ev~a- ı ta rı , a ırıp veya yo etme , 
. . ı ·metle icrasına manı olacak hal ve hareketlerde bu-

Ç) Seçunın se a 
lunmak yasaktır, k·ı · · h · h d · 

Madde 2o _ işveren veya işveren ~e- ı ~· ~eç_ı~ _ey_etıne ya u miı-
·ıı·k "d ·n· a an işçilere, vazifelerının ıfası ıçın ıhtıyaç hasıl olduğu 

mesı ı o evı ı y p .. t ki b 1 h t" ı-- . 
k 

. . · d hilinde bir yer gos erme e, un arın er uru yazı ış-
ta dııde, ışyerı a d .. "t"I · · · b' h d 
1 

. . . !eleriniıı yolun a yuru u mesını temınen ızzat ya u 
erının vesaır muaınc 

'f d ğ. b' emur ile icap eden yarJımlarda bulunmakla ve '\'ıl'ı· 
tavzı e ece ı ır m ki "k il f . 

b fi 1 
ve kırtasiye levazımını verme e mu e e tır 

ha ere masra arın . 
Madde 21 _ Yapılan seçimler ha~lcında her~angi bir su~etle iş_ Dai-
... 1 ·ı· t şkı'latına vaki olacak şıkayet veya ıhiJarlar, seçım netıcesi· 

resınııı ı gı ı e . 
· ·ı· dan 'ıtı'baren bir ay geçdıkten sonra mesmu olmaz. 

nın ı anın 

y karıda yazılı mühlet içind~ yapılan şikayet veya ihbar Üzf'rine İş 
Daire:inin ilgili teşkilatı tarafından icra edilecek tahkikat neticesine ~ö
re seçim ya tamamile iptal edılt!rek 15 gün içinde yeniden seçim yap
tırılır, y;hud seçilmiş bulunan işçile rden bir veya bir kaçı çıkarılarak 
yerlerine onlardan sonra rey almış olan işçilerden ı ey sırasile tayin edi· 

lir. 
(Sonu Var) 9583 

• 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -------

KiLO FIATI 
CiNSi En az ı En çok 

K. . S. K. S. 
--:::K,.,..o_z_•_-,- • __ -__ ·~ ı-~9,50 --ı·----~--·-_-

Piyasa parlağı • 33,50 33,75 
Piyasa temizi - • 30 1 ,----·---------------------1-----

Klcvland 3'3 1 • il - ·-- ·--~· 

YAPAGI 
Beyaz-- ı 1 
~-~-----Siyah 

Sahlan Mikdar 
Kilo 

' 

. -,-__ _ 
çtÔIT --=------- - -

1 
Yt rli ''Yemlik,, 

"Tohumluk" 

F f iay Kıbrıs --
- - ,, Yerli __ _ 

• --Mentane'" 

,--
1 4 

HUBUBAT 
1 3.62 -- -ı -- -

:~ ---- ~ 

--------
--·-----

1 - ------

~u 
Fasulya 
Yulaf 

-- ---- ____ , _____ , -------
-

Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 - u N . 

Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Doğruluk 

üç ,, .. 
Simit ., 
Dört yıldız Cumhuriyet 
-~-=-----~-------·---~ı üç 

" .. 
Simit 

·.;.;.;..-------·~·--------,:_..------------------------· Livcrpol T elgraflan 
l l I 4 I 1938 

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

---------,-~-~M_San.:.;_;t_w 1 _______ ~-------
Hazır 4 92 ı--=LJ;:;''..;.;et~-.------j 

4 
-
55 

Rayişmark ----
Vadeli f. F k (F ------------11-- ran ransız ) 3 35 

_V_a_d_cl_i _il. _______ 4_ 37 Sterlin ( ingiliz} -5-93 
_H_i_nd_h_a_z.ı_r _____ 

1 
__ 4_1 09 Dolar (Amerika) --- 126 ~-

Nevyork 7 80 ~Frank ( isviçre) 1-00 ()O 

----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistzn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya müessese na. 

mına getirilm m n ürıtdıap. tııze ve h kuhı çaylaıdaıı vukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre detişrn numaralı trrtipleıi vardır.: 
Muhtf'lif cirıs ve Lü) üklükte lutu ve palretlrr içerisinde satılır. Ambalaj·: 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli nefaset ve halisi)'etinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kdleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakk a!iyelerde satılır. 

Umumi drpoları ; l!ılanbul Tahmisönü No, 74 ( Kurukahveci ham 
alt. a) 
--Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

l~lUJiMll\AU)A · 
CAN t;<UQTAQIQ 

SOdün kayma!)ını 

tamamen çıkarır 

Kolay iş!cr. 

Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Bahar mevsiminin si 
ve cazip kokuları 

INCi 
Kolonya, Losyon '/ı 

esanslarında bulursu 
LiMON, ÇAM, ilkbahar 

lon,yabrile Şipr, Fujer, Le 
Rcvdor, Ful, Şebbo,r, Yase 
Zambak Los_yooları ~aynnı 
_yedir. 

Osmanlı Bankası Ka 
13 1043 

Devlet demiryollan 
işletme eksiltme ko 
yonundan: 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 

Tarsus ve Mtrsin anı.ıarl 
718 m/2 tutan zeminlerinin 
kaldırım döşeme işi beher m 
250 kuruş muhammen bedelle 
eksiltmeye konmuştur. Eks· 
20.4·939 perşem'>e günü sa 
de Adana işletme binasında t 
nacak ko11isyonca yapılıcalcbr. 
vakkat teminat 134,63 liradu. 
nameler Adana veznemizden 
ruş bedelle satılır. Taliplerden 
remize bu gibi işler ya,ımımış 
ların ehliyetlerini gösterir v 
ibraz etmeleri lazımdır. istek 
nüfus ve Tecim odası veıikal 
v~ muvakkat teminatll'nnı ve 
ze yatırmış olarak veya şart 
sine bağlı nümunesi gibi 
mektubunu hamilen tam va 
eksiltmeye iştirakleri. 10 

Adana Sulh ikinci 
hukuk hakimliğinden: 

No. 126 
Adana evkaf idaresine izafeten 

vekili avukat Tahsin Sayıt ile Su
cuzadc mahallesinden Şükrü ka11sı 
Emine ve saire arasında mütehad · 
dis izaleyi şuyu davasının cari du--
ıuşması sırasında, müddeaaleyhler
den Şükrü karısı Emintnin vefat 
ettij'i ve nüfustan vaki isti lame ge · 
len cevabta mezburenin kaydına rast·\ 
lanmadığı bildiı il :fiği anlaşmasına ; 
binaen müteve-ffiye mezbure Şükıii 1 

karısı Eminenin varisi varsa üç ay 
zaıfında bu sıfatlarım isbat etmeleri 
aksi ta~dirde müt~vt'ffarın varissiz 
addiyle mirası hakkında kanunu me 
deninin 534 üncü maddesi hükmü 
tatbik edileceği ilan olunur. 10495 

Elbise meraklıla
rına müjde 

f.n son moda kostümün dikiş 
ücreti 11 liradır. Piyasada kullanı

lan en lüks malzemeden kullanılmak 
şartiyl.! dilediğimiz elbiseleri sayın 
müşterilerimiz tarafından beğenil· 

medi~i takdirde ku'llaş parası taz. 
min ediltcektir . Adres : Ulucami 
karşısında 71 numaralı dükkanda 
Terzi Hasan ~vşar . 2-5 10492 

Seyhan tapu müdürlü .. 
ğünden: 

Mahallesi : Verayiccsir . 
Mıktarı : Dokuz dönüı:n. 

Hududu : Gündoğusu tarikiaın,ba 
tısı Siileyman otlu Sait tarlası,Poy 
razı Sürek Ali vtr,S<'Sİ tarlastı kıb

lesi Bayram oğlu Bilal . 

Si x X Z AW» 

4' 

ı 
• l TlıRXIY! 

.ZlRAAT:i.ANıAsf 
--------------------------------------------------

Doktor Opera tor 

4-12-16-

Çukurova harası Dir 
törlüğünden : 

Hara merkezinin tenvirat 
mevcut motöre ilive ıuretiyle 
edilecek elektrik tesiutmın y 
sı 15 gün müddetle açık ~k 
konulmuştur. Keşif bedeli 23.1 
50 kuruştur. Bu işe ait keşif, 

ve şartnamesiyle sair evrakı 
Hara Müdürlütünde görülcbi 
lesi 18-4-939 salı günü 
de Ac.Janada Nafia Müdürlüt 

I sanda toplanacak Komiıyond 
lacaktır. Muvakkat teminab 1 

1 
59 kuruş olup Hara vtznes= 

tırılacaktır . isteklilerin 2490 
artırma, eksiltme ve ihale lcı 

1 
2 ve 3 cü maddelninde yıZI 

Alman yada tahsilini ikmal rtmiş ve Bcrlin hastahanelerinde uzun ınüd - ikten başka elektrik işlerini 
det asistanlık yaı:;.rrııştır. Hastalarını AL idin paşa caddesinde Mustafa Ri l lcceklerine dair liakal ikinc' 
fat cezai anesi karşısında hergün sabahkyin saat 12-8, öğleden sonra ı ehliyctnamelf'rini komisyon• 

2-- 6 ya kadar kabul eder. 9598 g. a. 1 leri lazımdır. 10467 5-8-

Kiper Hadi 
• 

Türkçe-Fransızca-İngilizce-Almanca dilleri üzerine 

Re~imle~. büyük lôgat 
12 l.iigat kitabı bir arada 

HABER gazetesi memleket kUltUrUne bir hizmet olm•k Uzer• 1 
11 rnayıs 939 

Tarih"ndcn itibaren ht'r gün HABF.R gazetesi içinde forma forma 
bu kıymcllı cscrln neşrine başlıyor 

Eser hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
.. l•tanbulde HABER gezeteel ldar•h•n••I " adrealne 

bir k•r ti• mUr•C••t •deblllrler 

Seyhan Nafia 
ğünden : 

1 - Adana tıyyare ıı 

yapılacak ikinci kısım toprtk 
yesi keşif tutar1 olan (6497) 
kuruşla açık eksiltmeye k 
tur • 

2- Eksiltme 21 - 4- 9 
hine müsadif cuma günü 
birde Nafia dairesinde yaP'I 

3 - isteyenler bu ite 
evrakını görmek üıeı e Nafi• 
lüpne müracaat edebilir. 

Ali oğlu Ahmet Tekbaşın tale
bini havi o!up Belediyeden musad· 
dak ilmühabuc göre yukarıda hu · 
dut ve saircsi yazılı tarla kıı k se
ııedenberi Ali oğlu Ahmet Trkha. 
şın sene!siz ofatak temellük ve zi
raolİ altında bulunduğundan senet 
sizden olarak namına tesçili isttnil 
miştir. Tasarıuf ve temellük sebebi , 
ile hu-fut ve miktarının tahl<ik ve 

1 

________ _ 
tetkiki için Nisanın 25 inci Salı 

günü mahalline memur gönderile Dr. Muzaffer Lokman 
cektir. Bu tesçil talebine karşı bir 

hık iddia eden varaa o ıüne kadar f ç hastalıkları mÜteha SiSi 

4 - isteklilerin ( 487 ) 
kuruş muvakkat tt mi nal 
ve bu işi yapabilecetine 
lizımgelen ehliyet · vesik 
üzere ikinci maddede ya
ıckiz gün evvtl Vilayete 
etmeleri lazımdır . 

6 9-12-16 

Tapu müdürlüğüne ve muayyen 
günde vesaikiyle birlikte mahallinde 
haz1r bulunarak gelecek Tapu me· 
moruna müracaat olunması lüzumu 
ilin olunur. 10494 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 
başlamıştır. 

------------------------------------------------------~· 

Umumi neşriyat ınii 

Macid Güçlii 
Adana Türktözii 

ae 
ta 
d 
ya 
tin 
ve 
ve 
1 

l'ir 
tur. 
l'Qi 

de 
Sil 


