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ŞAYANI DiKKAT HAREKETLER 

Almanya lta~ya'ya altı 
fırka asker gOndermiş 

MESA iN Fransadaki ltalganlar 
AKiSL i faşijzmle çarpışacak 

ltalya da 
taburu 

ispanya' ya iki 
daha sevk 

dağ 
etti 

Romen Hariciye Nazırı Berlln'de 

Japon matbuatı mesajı 
likaydi ile karşılayor 

Amwllm DonenmM1 BGyOk 
• .\ Okranuste toplanıyor 

J Tokyo: 18 ( Radyo ) - Japon 
i matbuab Amerika müttehit devletleri 
t Cumhurreisi Bay R>ızveltin Almanya 
! ve ltalyaya karşı olan mesajını tefsir 

fıderek. bunun lngiltere tarafından il
~am edil~ ve Amerikanın 
artık Avrupa işlerine karııacak de· 
mek olduğunu ve binaenaleyh bunda 
bir fevkalidelik bulunmadıtmı yaz-

maktadırlar. 

• 

İtalyan cemiyeti faaliyete geçti 

Paris: 18 ~) - Fr8nladlki 
ltalyanlar CClliJllli ...... bir taplub 
yapaUftar. au ·ft81pDW ~ 
ltalyamn birriyele ve blkka kaqa 
bugiin açbjı nat-.ıe ..,... ne(retle 

kal'fl)achldanna Waar ~· 
Toplanbda biıçok hatipler söz 

alarak Franaada 900,000 I~ bu· 
lundutunu Aınerikada ise 7,D,()00 
ltalyan mevcut oldatunu ...... bu· 
rada da bir kaç milyon ltalyan bela· 
ha katıbrsa hariçte on mDyon ltalya-

nın bulundutunu bunlann kilesinin 
Muotini rejiminden pyri memnun, 
oldufllnu s<Sylemifler. Bunlardan bir 
hatip 

- Fransadaki ltaıyanlar, rnGte
arnz Fafiatlerin matJubiyetl için Fran-
sa ordusunda bile çahfmata hazardır. 
Bu bir Franm - kalyan harbi delil. 
gene ltalyanm menfaabna bir njm 
kavpaı olacakttr. Böyle bir mleade· 
lede Fransaya yardım etmekle vatUa 
ihanet etmiş saydarnayız.,, demiftir. 

Londra : 18 ( Radyo) - Royte. 1 
rin iyi bir kaynak tan istihbar ettiği• 1 
ne göre, ltaJyanlar ispanyaya iki dat 
taburu daha sevk etmiılerdir. 

tadili~ üz~rinde her hanfİ bir teklifi t hariciye nazuı Bay Gafenko bu ayın 
reddecektir. 25 inde Parise gelecek ve üç gün 

Vqinrton : 18 ( Radyo) _ Ame-
rika gazeteleri bütün Amerikan do· _ _____ _ , 

oanmasmın büyük Okyanusta toplan- BALKANLAR ALEYHiNE 
Alıı:an diter bir haberde de, Al

manyamn, ltaJyanın muhtelif yerlerine 
6 fırka asker göndeıdifi anlaşılmak · 
tadır. 

Roma : 18 ( Radyo ) - Martşal 
Göring ile Bay MusoJini bugün uzun 
bir görüşmr yapmlflardır. Göring 
Berline avdet etmiıtir. 

Roma : 18 ( Radyo ) - İtalya 
kara ordusu için barp bütçesine on 
sene müddetle munzam tahsisat ola· 
rak 500,000,000 liret kabul etmiıtir. 

Bertin : 18 ( Radyo ) - Romen 
hariciye na7.ırı Bay Gaf,.nko bufiin 
buraya muvasalat edecek ve Hitler 
tarafından kabul edilecektir. du mii
likattan sonra Gafenko Ribbentropla 
konuşacaktır. 

Siyasi mıhafilde ıöylt'odifine gö
re Bıy Gafenko Romen hudullannın 

Paris : 13 (Raciye) - Romanya kalacakllr. 

Yugoslavya mukavemet ederse 

iki nüfuz mıntakasına 
taksim edilecek miş 

ması hakkında bahriye nezaretin' 
J. d't . ın ...er ı ! emrı çok musfp görmektedir-

r. 

C. H. P. 
grubunda 

Ankara : 18 (Telefonla) _ Cüm 
buri!et bılk partisi meclis grubu 

1 •• •• •• buıuo toplanmış, Hariciye V'-'kili 
talya pek nikbin gorUDUYO? Şükrü Saraeotlu son hafta içinde 

"""' adtn ıiyui hadilelerin 
ılcialeri halde1nda gtçen haftaki t 

Pariı : 18 - Söylenditlne göre, bir tekil ılmııtır. Bunlara fire Bel- lanbda verditi mal" b 't op· 
fralya, Yugoslavya meselesi ftaklanda rradın alacata iki taralb üJtimaı9m .bey•att b 1 uma • .mam eden 
çok nikbindlr. İtalyanlara göre Yu- 1 meseleyi b~lle ki~~ir, Yugo.ılavyama dplerin : .. ~ı:muıtur. _Bar Ç~~ ha· 
goslavyada vaziyet bu hükOmetin tHm mukavemeti takdmnde Yugoslavyanm .__. . il* tatman edieı ce· 
bir surette ..mibv.ere girmesine möaait iki nüfuz mınlakaauıa t&bimi mubr- f :"111"~ .vert'nif ve Haritiye vekilinin 

rordir. Bu suretle Oala.açya ltalyıya, bu. ı~b~b umuaai heyetçe tasvip 
--.......;.;...-------------- Bosna da Almanyayı ilhak edilebilir. ı edılmıştır, 

•• Kont Cıyano demokrat hOkOmetterin 

T U R K I• N G ı· L ı- z böyle bir taksime filen mümanaat A J k 
• etmiyeceklerine de kanidir, Hatti rnaV Ut U Umumi 

Münasebatı ittifaka kadar ilerlemiş 
AsAl bir samimiyet halindedir 

dolatan birçok şayialara göre Yugoa- Vaıı·sı· kı·m olacak? 
layyamo tamam ile parçalaaması da 
mevzuubahistir. Bu takJirde eski A· 
vushırya-Macaristan imparatorlutu
na ait topraklar Almanya ve eski 
Sırbiıtana ait topraklarda halyaya 

·ait olacaktır, t 

Deyli Telgrafın Mühim bir makalesı Macar Başvekilinin 1 

Roma seyahati 

Roma : 18 (Radyo) - Arnavut
luktaki umumi valilitine, Habeşiı 
tan umumi valisi Due de Aouıtun 
ve~a~ud Due de ~gamenin isim 
lerı soylenmektedir. 

[Londr• - Nla•n] - Dally Teıeır•Ph ı••lealnln •IY••I 
llluh•blrl lngllterenln Yu11111tı ... na ı•rdlm v•d•tmealnHn ilah· 
.. derken TUrklJ• ile lnglltere araaındakl mUn•••ll•tler h•k· 

da dlıor ki: 
.. TUrklyenln v•zlyetl hak- • 

kındaki mlllah•••l•rı biraz l "••k• tUPIO .. nvlr etmek fi· 1 
............. 1 

Bu hal, lnrilterenin Türk istiklali 1 
ve ınülki tamambğile daha az alaka· 1 
dır olmasından detil, iki memleket 
arasında bir ittifaka kadar ilerleyen 
llkı nıünasebetler mevcud bulunma· 
••Dclan ileri geliyor' 

Bundan baıka sulbün ve ktndi 
eaıniyetlerinin mu haf azası için birleş• 
~ekte alakadar olan geniş bir millet· 
h:ıc rnıbile idare ettikleri temaslar 

1111 
lunda hük6met adamlannm umu

ltct·beıanatta bulunmaları beklenmek· 

"·· 

Çelllberlayn eğer 
• • 
ıstıfa ederse! 

~İekilete Edenin ge-
ın 'ceti ümid ediliyor 

töre~~ matbuatnun yazdıtına 
titGtG ~~er~ tfkinumumiye tns 
r-. l~erd~z hükumeti taraftarla· 

-.. Et bir liial sormuştur : 
9'imitece1c er baıvelcil Çemberlayn 
~"ıkili oluraa, sizce kim lrıgiltere 

D_ 0 11nahd1r? 
.. -tii le 

-~ ............ • r~•<n karııhklardan 

Sofya - Belgrad 
müzakereleri 

iki Jıükumet arasında 
konuşmalar başlamış! 

Londra : 18 ( Radyo) - Royte 
rin biber ıldıftna göre, lngiltere 
ve Fran11nm, Romanya ve Yunanis· 
tına garanti vermtsi üzerine takip 
edecekleri batbharekct hakkında 
Yugoslavya ile Bulrariıtan arUIDda 
müzakerelere baılanmııtır. iki bülcu. 
met, mülterek bir tebtit yapacak· 
tar. Yugoılavyanın Sofya sdiri, Bul· 
gar baıvekili ve hariciye nazın Köse 
f vanofla görüştükten sonra Belgra· 
da hareket etmiftir. 

Paris elçimiz 

Fransız hariciye naznı 
ile bir görÜfhle yaptı 

Pariı : 18 {Radyo) - Fr1nsız 

h • . e nızm Bay Bonne, Türkiye 
ıncıy 1 · · · k b 1 tm• . Pıris büyük e çısını ı u e 'f 

mn n · -L!ı -.ııct!ye .. 
liill ~ ıore Edenin ba,ve· 
tir 'beriyet rey vermiş· 

ve kendisile Londr• - .-araı mu: 
l zakereleri meVZUUDA telDll eden bir ....... , ...... , 

Macar gaı.eteleri Roma 
ile anlaşılacağından 
emin görünmektedir 

Budıpette : 18 (Radyo) - Ma. 
car Baıvekili ve hariciye Nazmmn 
Romı ıeyıhıtı bura matbuatında 
ehemmiyetle m6talia edilmektedir. 

Bütün Macn gazeteleri bu zi
yaretin Macaristanla ltalya araaın· 
dairi dostane münasebetleri takviıe 
eckc:etinden bu seyahabn sulh le· 
binde hir ıeyıbat oldutundan ve 
ufak tefek fikir ihtiliffannao da bu 
temaslar esoasmda balledilecetinden 
emiG buluacWdannı izhw et...ıcre J 
dirler. 

HEYETiMİZ 

Tahran : 18 ( Anado 
in ajanıı 'hubabirioden)
Heyetimiz bugiin Tab· 
rana vardı ve çok bii 
yün meraaiınle kut1lan 
da. 

lrao qtalan ~ on 
biolerçe halk ~eı~imise 
bliy~te~,~ 
lar . 

Tramvay şirketi 

35 bin lira tazminat 
ödeyecek 

lstanbul : 18 - AsJiye brşinci 
hukuk mahkemesi dün çok dikkate 
d~i~r bar da\'8 hakkında karar ver. 
mışhr. 

Davanın mevzuu şudur : 

Birkaç sene evvel Şişhane yo 
kuşunda bir tram•ayın yoldan çıka
rak devrilmesiyle busuJe gelen facia 
•asanda Üniversite talebelerinden 
Abdullah isminde bir genç kazaze· 

d~ler arasında bulunmuıtur . Birçok 
kiaıaelerin ölclüp ve atır surette 

- Gerisi ikinci sahifede -

TAHRANDA 

Heyetİ'Dizin geçtili 
yQilardı da Qllİ teza • 

hiltlt~ wa..Ari:~~~~-~~!IJ~~~~;;;.~::,:..:..__ 

.Eski Yugoslav baş 
vekilinin bir hareketi 

Sitoyadinoviçle Kont Ciano 
aralarında neler tasarlanmış? 

.. , ... , .•... ,, .. 
Paris- Seir pzeteainin muhabiri 

Fransız akademiıi aıaaındln jerome 
Tbaraud Belrraddan yı,..,or: . . 

. cliipacelerını 
Yuroslav hükilmeti bifd' 

hiç izhar etmiyor bu. da pek ~and •: 
dahilde ciddi meıtubyet;H ua 

k. · h 1 d • •rv • tu ımaenın meç u u y 
t. h . t istiyor. arzusu u· 
ıatan mu tanye el h Tnd keu· 

roalav devleti kadroa• • 
1 1 ~dıre 

dine mahsus bir parı-ento ve 1 

sahibi olmaktır. bıtt• ~ral 1 Aleks:;;t 
dr'a ıuikud tertip etllUI 0 an. mu 
fırka tam bir istiklil talep edı)'or. 

Fakat ÇekOAlavakyanın lkl';,~"ı; 
den ders alan Hn"vatlar .:~t4:'ardeti 
olmaılardır. bupalerde 

1 'ı... •• JamJf· 
yaklaıtıracak müzakerelere ~ Bel 
t h . . tehlike tehdidi altında . 
ır. ancı ____ ..ıı ünlcsebet-
ırat ile Zıtteb aruuıu• m 
ler iyitetmekt~· am)an_.1 ıçin 

Fakat ittlbl\im tam ı. ... .,. 
yapalacek daha birçok ft1 ~ 
Balkanları kana boyayan: ud.Jel 
)erde neden claha k•tl ~utu 
almaddtlan vôf08iav ..!,'-.._..-. 
zaman siıe haritayı ...-.··-:.la.,...., ve si· 

- Buraya balnnı• diyor. r 
ze dütman Almanya, Macınatan, Bul 
rarsıtı1t ltalya m&lletlerile etrah çev: 
ril ı '-tekellerini psterfyorlar · ış· 

mt m..... - d'k 
te, O Atnaıt YQOlf .... flD fotter .. : 
Jtri •htiyatı • tereddiidün sebeb erı 
ulatı&ıyor. 

ı~...-eaui.se Rusya ile Frıua 
nın 9 bube Jir• tilki 
k 

1 
karışık unsurlarla mesk6n idi. Sarbia· 
tamn kuvveti ve kudreti bunda idi. 

Sırbistan büyümekle daha çok 
1 yaralanabilir b' r hale girmiştir. l Siyaeet adplan boyle dfitüni· 

y:>rlar fakat halkın düıüncesi batka-

J 

dır ,...,.....,.,, diadar bir mfllet 
1Juldan cihetle pukat,eye tebcNlim 
ocı- mukaddes cama a&aü bqlı,.a 
Aıa.vutluk tMrrzU, k.ctileriade .. 
ret uyandırıyor, o gü,nijn iatibablllda 
,eytanr bır fıkir bulmaktı ve ~ 
ıotihıp edene saadet ptirmlyec.aıfli{ 
:ıaoneylenaekted'r. 

Ahali partisi tefi 8. Yu•aaovfO 
ile rör6ıtim. Vuvanoviç ıltlmf ya· 
ımdadır ve hakiki bir Sırp tipidir. 
Tabii Arnawtluk meselesinden ko· 
auştuk Muhataba bana dedi ki : 

- Zanneder misiniz :Ci , ltalyao. 
lar, Arnavut kralı logonun ve becl• 

J 
bıbt zevcelİnİn akallarmı b.tlarma 
ptirmek ~ oraya bu bdar ••· 
ker, top ve mitralyöz rönderiyor • 
lar, haytr .• ltalyaalar , ileride daha 
reniı bir harekete giriımek içia 
Amawtlukta bir üssülbareke t• 
ediyorlar. ltalyanlar , bizim mem· 
leketimizin içinden Roma imparL 
torlutu zamamnda takibeda1en lı• 
natia yolundan Adalar deniıiee ia. 
mek iltiyorlar. Eter bu projelerimle 
muvaffak olurlarsa, Şarki Akdeaiu 
bllrim olıcaklardar . Almanlar da 
Romanya üzerinde bealedikleri emel. 
)eri tahakkuk ettirirlerse Karadeni· 
zin bilcimi kesileceklerdir. 

Amawtlutun iıpli , bu büyük 
senaryonun ilk perdesidir • Hükü
metimizia biç olmazsa cereyan eden 
hidi11tın mıbiyetini ve bizim istik· 
IAlimizi yıkacak bir hareketi kabul 
edemiyecetimizi gösterecek sem
bolik bir harekette bulunmadtma 
müteessifi1DJ Bütin tarihimiz • istik. 
lilimizi kaıanmata matuf micacle· 
lelerle- doludur • Kanmuzla ödtditi· 
miz bu hürriyetten feragat etmiye. 
cetiı . Emin olunuz , memleketin 
müttehit hissi ve düşüncesi budur. 

- O halde bir kaç senedenberi 
Yugoslavyamn Almanya ve ltalya 

ile takibetliti dostluk siyaseti nemi 
ızabedilebi ·ir? 

- Bu, B. Stoyadinoviçin ..W 
siyasetidir. Kendisi buker talallİ 

bir adım oldMu ••~t:.Wi1Jl1•1 



......................................... 
i TARIHDEN YAPRAKLAR i . 
! ... ~·--·-· xvı ........ -.! l' ŞehDr 
Çukurovanın Yaşı -ViLAYETTE Ceyhanda 

1 
Her memur bir · 
maske alacak Mesai saatleri değişiyor 

Vilayet makamı kaza ve nahi· 
yelerle devair müd:ranına bir ta
mimle mt"sai saatinin 20 nisan 939 
tarihinden itibaren sabalı saat 8 den 
12 vı! öğleden sonra 14 den 17 ye 
kadar devam edect'ğini bildirmiş· 

tir. 

1 Bir kadın hırsız çal-

Kozan kalesinden bir görUnU• 

"Kozan seferinin mebadisi:., bağlı binalar p~k yenidir. Ropen a. 
''Kırım muJ.arebesi esnasında ilesi burasını kendi malikanesine mal 

her taraftan asakiri muavine celp etmiş ve Osmanlılar devrinde Erme· 
ve sevk olunduğu sırada, aceba Ko. oilere verilen din serbestliği saye· 
zan oğlu da muharebeye gönderi· sinde ermeniler bunun hilafete eski 
lebilii mi deyu l>ahis olunuyordu. ananeleri muhafaza etmek ve koru 
O zaman lngiliz baş tercümanı olanı mak kaygusile burada Kayseride ol 
(Pirani) Reşit paşaya gelüp (Eğer duğu gibi katolik dinini yaşatmak 
teminat Vt"rirseniz biz Kozanoğlunu ve Avrup~dan yüz bulmak için (Ka· 
muharebeye sevk ederiz) demiş. tolikos} adlı büyük bir papa merke. 

Reşit paşa bundan ürküp; Ko zi ittihaz etmiştir. 
zan bir müddet daha bu hal üzre Kal'a etrafmdaki kiliseler ve bu 
giderse oraya ~cn,.bi eli girer ve na benzer ermeni enkazının asarı 

Alınan haberlere göre, V ekale· 
tin a•Jığı bir kararla, bütün devlet 
memurları bırer ğaz ma:ıkesi sahibi 
o'm ık mıoc1ıuriyetine tabi tutulacak 
lardır. bütün memurların masl<e sa 
hibi olııp olnudıkları kn!llrol edi-
l c ktir. 

ŞEHİRDE HAVA . 
Şı: hrimızde dün gök yiizü açık 

hava h,,f f ıüzgarlı, en çok sıcak göl 
ğede 2.5 derece. giceleri en az sıçak 
8 derece, 

. 
Eşya pıyangosu 

Şehrimiz Hayır Kurumları men· 
faatine tertibedilen eşya piyango· 
sunun çekilmes~ önümüzdeki Cu· 
martesi gününe bırakılmıştır . Pi· 
yangonun çekilmesine Cumartesi ve 
Pazar günü devam edilecektir . 

Vilayet Sıhhat Müdürü 

Vilayet Sıhhat Müdürü Bay Ke· 
mal mezunen Ankaraya gitmiştir . 

Doğuın kağıtları geldı 

Nüfus umum müdürlüğünden vi 
la,;etimiz nüfus müdürlüğüne halka 

parasız verilm~k üzere doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma ve yer dekiştirme 

ilmühaberleri gönderilmiştir. Nüfus 
müdürlüğündeki matbu ilmühaber
lerden başka dışarda sahlan ve elde 

yapılan vukuat kitıtlarının ka'.:>ul 
edilmiyeceği haber alınmıştır. 

Nüfus katipliğine tayin 

Vilayet nüfus müdürlüğündtki 
münhal katipliğe Soruk köyü eski 
muallimi Lütfi özen tayin edilmiş

tir. 

! Evlenme evrakı femamen 
parasız verilecek 

Kozanda bir hükumeti mümta· atika bakımmdan kıymeti sıfır gibi· 
zc şrklini alur. Vakıa Kozanda şim dir. Ermeniler Kilikyada 489 sene. Tramvay Şİ rketi: Haber aldığımıza göre, evlenme 
diye kadar evamiri devlet cari ol sinde bazi kal'aları tamir etmek ve 

1 

evrakının halka temamtn parasız 
mamış ise de haricen tanınmış bir yeniden yapmak istedikleri bir ta. _ Birinci sahifeden artan _ verilmesi i;in bir proje hazırlanmış 
hükumet değildir. Amma müdaha- kım kitaplarda görülür. fakat tarihte 1 tır, bu prosje büyük millet meclisi 
lei ecnebiyeye maruz kalan ise o bu milletin yapı cılığı yıkıcılığından 1 yaralandığı bu hadisede Abdullaha 1 önümüzdeki haftalar içtimaında ruz· 
da başımıza bir bela olur. Şimdi çok aı olmuş ve her devirde kendi tesadüfen bir şey olmamış ' yalnız , nameye alınaıak müzakue edilecek· 
sırası değil; lakin İlt'rude Kozanı de bu yıkıntı altında kalmıştır. zavallı genç göz.leri önünde: cereyan 1 tir. 
tahtu zapt ve rapta almalıyız der eden bu facia karşısında kendini 
. d' Daha fu.la maliiin&t isteyenler kaybederek sinir buhranı geçirmiş- 1 - --------------
1 ı.,, maruzatı baştan Jonuna kadar oku · 1 1 1 

Cevdet paşa maruzatına devam tir. şte bu buhran ile Abdullahın K d 1. M h 
makla beraber Lobo'mn, Lancrlo'a 1 urt ere ı e met ederek : 0 asabı bozulmuş ve daimi maliili 

1 1 
nın, Şarl Teksiye'nin eserlerinid" o. 

"Kozan hakkında Reşit paşanın k 1 yete müptela olmuştur . hl• •• }d •• 
uyabi irlcr. evliya çelebi kozanı pe ıvan O U efkarı hatırdan çıkmamıctır. Gavur Bu vaziyet karşısında tahsilini 

" görememiştir. yalnız lbni Batut 
dağı da czkadim halü isyandadır. p dahi terke ınec'>ur ohn g~.ıç, eski 

ayastan yol tarif ederken şimale 

dığı altınları nere
resine saklamış? 

Ceyhan : 18 (Hususi) - Cey
han.la bir evlenme dü~ününde ol 
dukça bir enteresan hırsızlık, daha 

dotrusu yankesecilik vakası olmuş 
tur. Öğrendiğime göre vaka şöy 
ledir : 

Bu pazar günü C~yhan mcr. 
kez bekçi tahsildarlaı indan Mevlü. 
dün evlenme düğünü olduğundan 

davetliler düğün evine gelmiş ve 
bir müddet etlcndikten Eotıra Mev· 
lüdün yakın akrabaları otomobil ve 

arabalarla gelin getirmek üzere kız 
evine gitmişlerdir. Dütün ev;nde 

düğün sahiplerinden ve Mevlüdün 
hemşiresi ile bir de ismet adında 
bir kadın kalmıştır. 

Mevlüdüıı hemşiresinin henüz 
yürümekte olan küçük çocutunun 

başındaki terbu~unda dikili san sa· 
rı oltınları gören ve bunları bir fır· 
satını :bulup aşırma yollarını düşü· 

nen ismet, bir aralık ev sahibine 
"Seni annen dışarda bekliyor,, de· 
miştir. 

Bu sözü sahih zanneden ve bu 
suretle dışarı çıkmasının neye mal 
olacağını bir türlü aklına getirmeyen 

ev sahibi dışarı çıkar çıkmaz, İsmet 
çocuğun başındaki altınları derhal 
aşırmıştır. Bir d.akika sonra ev sa· 
hibi içeri ğirmit ve bunu müteakip 
İsmet de dışarı fırlamıştır. 

Bir müdJet sonra gelin alayı 
gdmiş ve ıiocuğunun başındaki al 

tırıcıklarm yeı in:le yeller estiğini 
göı en anne ne yapac:ıgını şaşırmış 

ve ÇOCUlUmun başındaki altınlar 
çalınmış,. diye feryada başlamış· 

En sonra Kürt dağı da ana müşabih 1 tramvay şirketi aleyhine 35 bin 
doğru yo u erm~ni diyarına gı'tti,.ini I k d 1 b d Balıkesirdcn gelen bir habere tır. 

bir hale geldi. Akçadağ bir hali d 5 iralı bir av.1 açmıştır. şte u a. l işaret e er d . l . göre, güreş1eriyle bütün dünyada Gelin indirildikten sonra smetin 
serkeşidedir. Dersim ise eşkıya yu. I va ün netıce enmiştır . 

d L k K 
( bni batuta cilt: 1 sahife 75) ora T bb dı· f d Tu"rk mı'lletı'nı·n kuvvet ve kudretı'nı·n üzeri aranmış ve nihayet çalınan al· 

vası ır. a ·in ozana mücavir ve ı ı a ı tara ın an muayene 
M f dan Ermen küffarının biladı olan d·ı A' d il h h k'k t tı'msa"lı· olan ve bu··yu"k 1.ıo"hret ka· tınlarda ismetin donu ve bir kısmı 

ar:ışa muza olan bir küçük Zey 1 e ı en '> u a ın a ı a en mev- ., 
tun nahiyesi vardır. Çent seneden biladı sise gidulur. taifei merkume zuu'3ahis ha iise dolayısiyle daimi zanan Kurtdereli Mehmet pehlivan da ayakkabısı içinde bu'unmuştur. 

POLiTiK MESELELER 

Ingiltere'nin 
asıl endişesi 

ce on beyanatında lngifiz baş· c 
;;;;;J) vekili Arnavutluğun uğra 

dığı akibete ve bundan 
dolayı Akdenizin bir kolu olan Ad· 
riyatik statükosunun bozulmasına 

pek eh~mmiyet vermemiş ve Arna· 
vutluk istiklalinin dev.ım edeceğine 
dair halyan Hariciye Nazırının ver 

miş olduğu sözü sened ittihaz et 
ınekle iktıf a etmiştir. Arnavutluğull 
bundan sonra nasıl müstakil olaca· 
ğı mahimdurl 

B. Chamberlain daha ziya 'Je l
talyan ğönüllülerinin gayrı mahJud 
bir zaman ispanyada kalmalarından 
ve asıl bu yüzden statükonun ve bi· 
naenaleyh fııgiliz - ltalysn mua· 
hedesinin bozulmasından endişe et· 
miştir. 

lngiliz Başvekili, Madrid düştük~ 
ten sonra - ltalyan iÖnüllüleri, 
tayyareleri ve plotlarının çekilecek· 
!erine dair - ltalya hükumeti namı 
na evvelce verilen teminatın yerine 
getirilmesi üzerinde israr etmiştir. 

lngiltere, ispanyada İtalyan fır· 
kalan ve hava kuvvetleri mevcud 
bulundukça Cebelüttarık'ı emniyet· 
te görmüyor. Son zamanlarda Ce· 
belüttarık'i ltalyaya rapteden ber"' 
zahın gerisindeki La Linea beldesi 
civarındaki hakim tepelere mütern• 
diyen toplar yerleştirilm~si lngilizlet' 
çok endişeye düşürmüştür. 

Almanya, açık deniz donanma~ 
nın bir ay müddetle ispanya açıkla" S 
rında manevralar yapacağını lngiltl n 

b·ı. . t" 6 reye ı tırm·ş ır . 

~spanyanm Atlas Okyanusun' 
bakan şimal limanları iki senedcrf 
beri Almanların elinde idi. · 

Burada ve bahusus F err iol ha• n 
limanında Almanların bahri ve h• 
vai üsler tesis ettikleri mah1rndu1' 
lngiltere Yunanistana bir taraflı te'. y 
minat vererek Akdenizin şark lıa 
zasına ehemmiyet verdiğini anlat 
tır. Fakat şimdilik hayati kıyın 
verdiği ispanyadaki vaziyet tir. 

• BugUnkU program 
melik Nasırın riayasından olarak ana f J k ı beri hali isyanda ahalisi Ermeni olarak malul kalJığı tesbit edilmiş· 1 v~ at etmiştir. smtl zabıtaca ya a anrr.ış ve 

olduğundan Fransa imparatoru an· vergu ita ederler. akçelerinin adına l tir . 1 Gürtşten çekildikten sonra Ba hakkında kanuni muamtle yııpılmış Tiirkire Rad) 0 dıjiizıJ 011 1'"510 

-Begliye- denur)) t S I k l b · · k · Türki ı e Uad}usu - Afllwra RcıdJ 
ları nasbediyor. Müslümanlaıı ter· uç u avu at arı u ışte şır etın lıkesir civarın iaki köyünde ziraatle hr · J 

Şurada bir çok hadiselere aahna 1 J g 
biye edüp te onlaıı hali üzere bı· 

1 

bir suçu o1madı~mı iddia etmiş er, meşgul olan Mehmet Pehlivan ol. Çarfamba 19 - 4 -
oaln Kozan mıntıkası hakkında kü. f hk d 1 

rakmak peık çirkin ve gayet muzir akat ma eme netice e tramvay t dukça dinçti. Ôlümii beklenmi • • 11.30 Program 
çük bir mülahaza yapmak faidelidir. b d u·· bir ke>·fiyet olur. Kozanda ne ya · şirketini Abdullaha 25 in lira ma yordu. ye seçımı 12.35 Türk müziği . Çalanl,r 
osmanlı ordumnu vakıt vakıt rahat· k ' pılacak ise Zeytunda dahi aynile di ve 10 bin lira da manevi olma M h Fahire Fersıın, Refik Fersaıı,'<e 

k 1 d h k 
sız eden Kozanın Ôztürk fıalkı ol u··zere 35 b'ın lı'ra tazmı'nat verme· i cmlcketimiz1Je baş pc livanlı· H ıı-

yapma şar~i e ainiz a e ete a· · b'h kk k d kt A alkevı· Baıkanlığından.· 1 Niyazi 5eyhun, Zühtü Bardako» madı""ma inanmek için ası•larca 1·ç 1 1 gı ı a ın azan ı an sonra v 
madeyim.,,~ ~ sini kararlaştır. Okuyan: Müzeyyen Senar. 1- ·. !erinde yaşayan eı mtnilerin buna • 1 rupada bir çok meşhur pehlivanla· ] 

Cevdet Paşanın bu sözü üzeri- · k - Hicazkar peşrevi . 2·- Lemi s.ebep .. ol.duğ.uuu unutmama. k aerek- ,---~ .......... """""!"'!--.....,=------~~. rın sırtını yere getıren uvvet ve Kitapsaray ve yayın komitesin 
ne Sadrazam sükut ederek işaretle • Hic3zkar şarkı - Son aşkımı c 

hr. çunkı Turk ruh ve psıkolojisinde !arından başka bir oı:ey eeğihlir. he. mehaıetini cihana tasdik ettiren bu 1 de açılan bir üyelik için 25-4-
buna müsaade edeceğini bildirmiş f Y landıran. 3- Suphi Ziyanın -

ena da olsa kendi büyuğüne kuşı.• (e se ·vet ve söz g.!çirm:=me kuvvetide değerli ve namdar pehlivanın ölümü 939 s~rı günü saat 17,30 da seçim 
ve Derviş Paşa kuman ·fasında bir cazkar şarkı - Ehli zevkin. 4...,... 

daima ulvi düşünceler hakimdir. Bu • bu ya~ancılaru' elinde olursa varsen Türk spor alemi için hakiki bir yapılaı:a2ından bu şubeye kayıtlı ordu hazırlamıştır. Bu ordumın adına 1 - mal Niyazi Seyhun - Kedi 
F ) süfl h-ueket: mutlak ve mutlak ec artık bu ıun azı-metine pay biç.. kayıptır. Ailesine ve Türk spı>ıcu· üyelerin 0°gu··n Halkevine gelme le· M ( ırkai İslahiye denmiş ve ordu taksimi 5 - Şü'< r ünün - 11 

A d Z k f d nebi ve Türk o)mıyanlarm şeytanlık R. Yalgın ralın& baş aagılarr dileriz. ri rica olunur. 10518 d lı rnavu ile eybe e ra ı arasın yer şaıkı - Yadında o sev • 
dan seçilmişti~ Cevdet Paşa (278) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~I. 6 ~ Sadettin Kaynak ~ 

inci sahifesinde Kozan ahalisi için - Hasar kapolinler şim B aha r m o d as 1 elbiseleıiniz var da fazla çanta ala· haner şarkı - Sürmryi göı 
"Kozanın ekser ahalisi Selçukiler· K diden görünmete başla· cak paranız yoksa iktısat ~t'llenin dürür. 7- SdahaıJdinin - M 
den kalma Türklerdır ki Fersah A dılar. Yani camekainlar bir çaresi de siyah rugan çanta al· yer şarkı - Gökler perisi gibİ-
(Versay) aşiretinden Müteşa'ıp ce·'" D da ... Havalar çok kötü Bu bahar yepyeni olan şey tül vtnlerdir. manızdır. 13,00 Memleket saat aya 
maatlardır.,. der. I gittiği için kadınlar he. bolerolardır. Düz, kısa, uzun ve uç Bu senenin eldivenlerinin hususi Böyle rir çantayı hem tuvalet· ve meteoroloji haberleri. 

Şimdiye kadar Kozan hakkında nüz bahar tuvaletleri giy lanna doğru gitgide bollaşan ku'11· yeti, her eldivenin üstünde bulunan le, hem de spor elbise ile kullana 13, 15-14 Müzik ( Riyıse 
Yaptı,.ımız araştırma ırkının o"'zbe· N meğe cesaret edemiyor ·· d'k' · · ·· - · · b'I· · · hur bandosu-Şef: Ihsan Kü 5 lar. Şimdiki halde daha lu bu bolerolar tüldrn yapılmakta, muayyen uç ı ışının gorunmeyışı, ı ırıınn:. fi 
öz Türk olduğunu ve burada te· kollarının kenarı ve rteklerinin kc onların fantazi bir takım dikişlerle Bu bahar mantoların nasal bir 1 - C. Urbini - Dütün mar 
şekkül etmiş gibi gözüken Ermeni fazla fötrle hasır karışık şapkalar narları pililerle süslenmektedir. 3Üslenmiş olmasıdır. durum alacağı henüz b!lli dctildır. G. Pares - Mazurka 3 -
krallıklarının esaslı bir hükumet ol giyiliyor. Baharda şapkaları saran Düz renkten mendiller bu sene Sak biçiminde düz mantolar ol !u Bela - Macar Uvertürü 4 ,..., 
mayıp ötedenberi Tı1rk hakimiyeti tül garnitürleri ve ş:.pkalaıro iki ya· . Bu bolero öğleden sonra, düz çok modadır. Mendillerin rengi için tu gibi sıkı ve redingot formunda unod - Faust op~nsmdan f 

1 d b. k b d k J 1 d ·· ı k b ı saten, krep döşin, yahut fantazi i· R w L · ..:o a lın a ırer müstemle e ulundu nın a ur e c en su~ er ço u un. de şimdiye kadar görülmemiş olan lusa mantolar da görünmektedir. 5 - . ctgner - oheng•• 
1 d k B d S kl d pekten elbiseler üzerine giyilmekte 

ğunu ana ı . un an sonra is ma a ır. renkler de vardır. Koyu lacivert, Kemerli ceketlerde elbiselerin üze· rasının marşı· 
k b dir. Eğer elbise düz siyahsa bolero ( 1 k J"p asa asının çok ehemmiyeti olma Gündüz elbiseleri çok sadedir. çiy yeşil, kahverengi mendillere bü- rine giyiliyor. Hde r~glan formun 17,30 Konuşma n 1 8 

k 1 . lar açık renk kumaşlardan veya H •- J yan a esıni görelim. Ya çok kapalı yakalan vardır; ya· tün elinde görülen mendillerdir. da uçlarını kloşlatarak açılan man dersleri - al.evin en n• 
K 1, A b ı h uygun emprimclerdcn yaptmlmak· p a a navarza gi i ya çın ut bir ufak beyaz jileleri. Bu clbi· Hele dudak rujlarını silmete çok toluda henüz hayata gözlerini ka· 18,30 rogram · 

kayaların üzerin~ yapılmış Roma, Is selerin rtnkleri tercihan nefti, laci· ta bulunuyor. elverişli olan kızıl mtndillerin bu pamış detildir. 18,35 Müzik ( Kirtüozl,r 
lam ve hattalyran· ve birazda Erme vert kızıl bordo rengindedir. En bü Spor koıtümile giyiltn eldiven sene pek moda oldutynu size müi· Seyahat mantoları içinde ise ön 19,00 Konuşma ( Çocuk 
ni mimarı sini okşayarak gözüken ~·ük süsleri de kemerlerine konulan ler kaim ve yumuşak deridrn ve delerim. kısmı bir kemerle sıkıhp arkası ga· geme Kurumu ) 
muhtelit bir eser haJdtdir. K.al'anın madeni bir kt!merdir. kapakları kolu f11zla taşıml)'an eldi Eğer muhtelif renkte mınto ve yetle bol olanlar da pek çoktur•** 19,15 Türk müziği {Fasıl 

nde kurulan ıebit ve kal'ıy• - Gerisi üçüncü sahifede 
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RADYO 1 Balkanlar aleyhine / 

TAN SiNEMASINDA l 
~~~~~~~---------~--~~--------~--~------
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- ikinci sahifeden artan -
1 - Birinci sahifeden artan -

Celal Tokses, Tahsin Karakuş , ve maddi menfaatlerden başka birşey 
Safiye Tokay, Çalanlar: Hakkı Der- görmüyor ve köylülerimize , zahi- , 
man, Eşref Kadri, Hasan Gür,Ham· relerini kolayca ve iyi fiatla sat· 

baş· di Tokay, Basri Üfler . malarını temin etmekle herşeyin 
ğra 20,00 Ajans, meteoroloji haber· yolunda gideceğini zannediyordu . 
dan leri, Ziraat borsası (fiyat) Almanya, bize mühtaç olduğu· 
Ad· 20,15 Türk müziği Çalanlar: Fa· muz makineleri ve sınai aletleri ve· 
sına hirc Fer san, Refik F ersan , Cevdet ri (Ot. Buna mukabil biz kendisine 
rna· Çağla. Okuyanlar : Sadi Hoşses , şeftali, domuz ve mısır satıyoruz , , 
ğine Semahat Ôzdenses . 1 - .... - Herşey yolunda gider görünüyor 
ver Srgah peşrevi. 2 - K~mani Sadi· du. Çekoslovakya meselesi de bu 

et nin - Segah şarkı - Ruhumda siyasete hak verir gibi görünüyor-
ğuıı ölen nağnıede. 3 - Selahaddin Pi· du. B. Stoyadinoviç : • Almanya ile 

aca· narın - Hüzzam şarkı - Bilmem uzlaşmıyan milletlerin başına ge· 
niy~. 4- AhAJet Rasimin - Segah leni gördünüz mü ·? Onlar mah
şarkı - Bemm sen nemsin . 5 - ı volmağa mahkumdurlar diyebilirdi .• 
Cevdet Çağla - Keman taksimi . Bugün Avrupadaki bütün küçük 
6 T·· k.. B a d ğ 1 milletlerin nazarında sabit oldu ki, - .. , , - ur u - oş n a · 
lar boşan. 7 _ , , , , - Türkü - Almanyaya ne kadar hatrrnüvazlrk 
Göresin mi geldi. 8 - Udi lbrahi gösterirlerse göstersinler , esarete 
min - Kürdilıhicazkar şarkı - Si· mahkumdurlar .• 
neler aşkınla inler. 9- - Kemani Se· 1 Muhatabım bana bu beyanatta 
bakın - Kürdilihicazkar şarkı -

1 

bulunurken, Belgradda bana birçok 
Çılgınca sevip. 10 - .... - Tür· yerlerde anl<ıtrlan ve muhatabıma 
kü - Akşam olur kervan iner yo· ı sormak istediğim şu sözler aklıma 

namı kuşa . gelmişti : 
rine 21,00 Memleket saat ayarı. ı Kont Ciano , geçen Kanunusa-
tir. 21 ,00 Konuşma . I nide ltalyan - Yugoslav dostluk 

Gösterilmekte Olan 
Scala De Milano'nın Emsalsız Tenoru, Karuzo'nın Halefi ve Beııjamino 

Giglı 'nin rakibi 

(TİTO SCHIPA)nın 
Mevzuu Aşk ve Şarkılar Memleketi Napolide geçen 

Benden Mesut Kim Var 
Hissi, Müessir ve Çok Musikili Büyük Filmde söylediği Şarkılar 

ciddrn Seyirciler için Bedii Bir Ziyafet teşkil etmektedir. 

Ayrıca: 
3 Silahşör Kovboylar tarafından oynanan Heyecanlı Kovboy filmi 

Son Zaferi 
,..._ ...... _ ....... _ .. ~--~ -~~- ..... - .. ---. 

Pek Yakında Pek Yakında 
Sinemanın Eşsiz iki Büyük Şahsiyeti 

DAN1ELLE DARRİEUX ve CHARLES BOYER,in 
Bugüne kadar yarattıkları En Büyük Fimleri Emsalsiz Aşk Romanı 

( Mayerling Facıası) 
Evvelce Görenlerin Hayran oldukları ve tekrar görmek istedikleri 
Şaheserler Şaheseri sonsuz istek üzerine tekrar getirilmiştir. Ve 

Pek Yakında Sayın Halkımıza takdim Edilecektir. 

10500 
fır· 21, 15 Esham, tahvila!,kambiyo- paktını B . • Stoyadinoviçle , yenile· 

vcuJ Nukut borsası (fiyat) İ mek için Belgrada gelmişti. Bu mü ' ;---------·-----------------------------
·yet· 21,25 Neşeli plaklar-R. ı nasebetle büyük bir av partisi ter- 1 

Ce· 21,30 Temsil ( Vapurda · · tibetmişti. Bu av paıtisi esn1sında 
ber Pıyes ) Yazan: Ertuğrul Şevket · 1 Kont Ciano ile B. Stoyadinoviç 

ıldesİ 22,00 Müzik ( Küçük orkestra- 1 başbaşa ve azami ketumiyet içinde 
teııı• Şef: Necip Aşkın ) 1- Thaler - ,. konuşmuşlardı . Söylendiğine göre 
Jizlefl Kukuk Polkası . 2 - Kochmann - I bu mülakat esnasınd 1 Balkan ha· 

Ebedi arkadaş1ık marşı. 3 - Leus ritasını tamamiyle değiştirecek par 
ması chner - Mazurka fantezisi. 4- J. lak bir plan tertibetmişlerdi. 
çılclr Strauss - Hızlılaşma vlası . 5 ~ Kün ltalya, Sırbi5tanın küçük bir 
gilte neke - Dans süit inden andante · parçasile büyümüş Arnavutluğu, 

6- Sorge - Işıklar yanıyor · 7- Sırbistan da Yunanistandan Selani· 
suıı' Munkel ·- Polka · 8 - Frick - ği ve Versay muahe . .lesinin kendisi 

Rende kendi evimde gibiyim · 9 - n ~ vermiş olduğu MakeJo .ıya k ı smı 
Trapp - Fujısan etrafında arrııo · nı alacaktı Bulgaı istan i~e, Roman 
niler. 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 

(DANIELLE DA R R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

------, 
Suiistimal 
davası 

Yalnız bir film değil , ayni zamanda müstesna bir şaheser 

us- Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Sayın müşterilerine eşine en Jer t~sı iüf eli m :v>ıını ı en güzel esen 

ve dahi sanatkar ( H ARRI BOR ) .un harikulade temsili 

( Kızıl denizin esrarı ) 
Muazzam eserini takdim eder . 

AYRICA : - BÜYÜK SERGÜZEŞ r , FiLMi 

(Süvarilerin dönüşü ) 
Yıldızı: - Fred Skot 

• 
19-Nisan-Çarşamba günü 2,30 tenzilatlı 

halk matinesinde 

1~ Kızıl denizin esrarı 
2- Suvarilerin dönüşü 
Kişe her k ktr Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

va ıt açı r · • 250 Telefon Asrı 

~--~~----~10~51~4--~----------------------

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G l · d k' olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. ece erı e va ı 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

88-156 10116 Numara: 200 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 
23,00 Müzik ( Cazband _ Pi. ) yadaıı Dobriceyi istirJad edecek ve 

d
·•f 23,45- 24 Son ajans haberleri ve Adalar dtnizinde Dedeağaç limarıı ' ı J'J ilhak edecekti. Bunu iptida Rokan. 

il ıe Yarınki program . 
bolvari bir hikaye sanmıştım. 

=----M_u_ıı_r_EŞ_E_~·_' - :1SlLINi VERME~ ÜZERE l 
1 PEK YAKINDA 11 PE< v_:KINDA 11 PEK Y A~~_ı i -- .. ..... ,._ . 

fş ihtilaflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 
Nizamnamesı Oaima en güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

Alsaray sineması 

yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENüSÜ 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 inci büyük harikası 

(Kasırga) 
Türkçe sözlü büyük harikalar 

harikasında takdim eqiyor 
10485 

Açıldı. Açıldı. 
"•1•11 cadde Uzerlnde 
AletUrk parkı yanındaki 

Kır kahvesi 
Her ·· 
ak gen sabahın altı sından 

şanıın 22 •ine kadar açıktır 

Teıniz h h .. l'" ava, er turu 
So" k 

gu sı.::ak meşrubat 

Kır kahvesi 
Her · cıns meşrubat 

S kuruş 
g. a. 10-10 

7 

IVlünir 

Bu fıkıimi Yuvanoviçe açıkça 
söyledim, muhatabım bana dedi ki: 

- Aldanıyorsunuz. Orman için· 
de bu iki mÖS)Ô arasında cereyan 
eden esrarengiz mülakatın mevzuu 
hakikaten bu idi . Silah omuzda, Av 
rupa haritasını yeniden tanzim edi
yorlardı. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalrkapısı civarında 

M. Rifat eczahanedir 

19-Nisan- 939 Çarşamb• akşamı 

Alsa ray 
Sinemasında 

Şimrliye kadar Adanaya gelen mü 

1 

zikli filmlerin en güzeli , en muh· 
teşemi ve en kıvrak olanı 

Uyan VE Yaşa 

• _.Asri sınemaya-... 
. 
ı y e l G o r 

Fazla tafsilat için her vakıt açık bulunan kişeye müracaat 
Telefon 250 ASRİ 10464 

-------~~---~-------------------! 

Değerlı Sanatkarımız 

MÜNİR NURETTİN 
Ve Güzide Arkadaşları Tanburi ve Bestekar SELAHATl iN PINAR 
Kemani N U B A R ve Piyanist F E Y Z 1 ARSLANGIL'IN lık 

Büyük Konser Galası -S. 
20 Nisan önümüzdeki perşembe 

AKŞAMIDIR 

Mevsimin Bu Emsalsız İlk Musiki Gecrsi için Localar Kalmamıştır. 
Numaralı yerlerden de pek az vardır . Acde edilmesi rtca o'unur. 

DiKKAT: 
21 Nisan Cuma Akşamı veıilecek ikinci Konser içinde Numa. 

ralı yerler satılmaya ba~lamıştır. 

BiLETLERiNiZi: 

Raşit Ener Tecimevi ve 

Büyük aşk, müzikal filmin baş rol· 
lerinde; [ Tino Rossi J [ Jan Kie
pura ] [ Nelson Eddy ] gibi bey· 
nelnıilel ses şöhretlerini gölgede 

1 1 
lıırakan ve Nevyork Radyo T enörü 

(Ben Bernie) ___ 10 __ 51 __ 5 --------------! 
Tan Sinemasından alabilirsiniz 

TELEFON 117 - 266 

Ve güzel Yıldız: (ALiCE FA YE) 

1 
!ıave olarak: • 
En yeni dünya haberlerı 
Ç ba 2 30 tenzilatlı matinede 
arş~m • 

· Çöl Silahşörlerj 
30 kısım hepsi birden 

10521 

or. Muzaffer Lokman 
İç hastalıkları müteha sısı 

Hergün rnuayenehanesinde hast .. arını kabule 
başlamıştır. 

2 
l\aramame .'lo: 10565 

• Dünden artan -

kd' de 0 tarihten itibaren 26 iş haftası ev· 
toplulukla iş ihtilafı olduğu ta d ır aye ve şekilde bir toplulukla iş 
veline kadar olan zaman zarfın a ~~ı ~erler. 
ihtilafı çıkarılıp çıkanlmadığını tel 

1 
eve ş•kilde bir toplulukla iş ihtilafı 

E b fındı aynı gaye . . . 
ğer u ıam~n zar bu ihtilafın uılaşlırma veya tahkım suretıle ııetı· 

çıkarılmış bulunduğu ve .. caatçıların talebini redrlederler ve zabıt 
h 1 d b't olursa mura ceye ağ an ığı sa 1 • • • reddedildiğini yazarak imzalarlar. 

defterine ihtilafın mevzuu ıle ne ıçın . . I I 
1 

ki . ihtilafının kotarılması ıçın yapı an top antı 
Madd 36 -· Toplu u a. 1

1 ş k •Üretilt, bir uzlaştırma şekli bulunursa, 
d . t"f ki karar verı me . b" sonun a, ıt ı a a 1 uzlaştırma şeklini ve bu şeklın ht ı-

'h ·ı·f karara bağ anan 
ı tı a ın mevzuunu, . . . kama tevdiinden sonra gelen ikinci veya Ü· 
kiM, karar suretinin ılgılı ma b . · ·ış haftalarının hangisinin ilk günün· 

.. .. .. d" .. e ahut eşıııcı 
çuncu veya dor uncu v Y .. terir açık ve anlaşılması kolay bir ifade ile 
den itibaren başlanacağını g~s d'I Ak altları hem kendileri, hem de İş· 

k tanzım e ı er. 
üç nüsha zabıt vara ası f d · zalanır 

kT tar~ ın an ım · 
veren veya işveren ve 11

• .. h sı 29 uncu madJede beyan olunan za· 
Zabıt varakalarının bf~·nu~ .3 

24 saat zarfında I~ Üdiresinin Hgili teş · 
bıt defterine yapıştırılır. ınhchı~~dl'" ktup halinde gönderilir. Üçüncüsü 
k· ı· d' d'I" v~ya taa u u ıne . 1 k .. b' ı atına tev ı e ı ır . . . d bütün işçilerın kolayı la gore I· 

. b' k ç suretı ışyerın e ve ıcap ederse ır a 1 
. . b" ka ere hemen ası ır. . . . 

leceklerı bır veya ır ç y tatbikına haşlandığı günden ılı haren 26 ış 
B 1 t rma kararının k'I' k · · ı u uz aş ı k işveı en veya işveren ve ı ı, gere ışçı er 

h f . Jmadıkça gere 
a tası geçmış 0 ekilde yeni bir toplulukla iş ihtilafı ortaya 

tarafından aynı gaye ve ş 

konamaz. J D . 'nin ılgili teşkilatı, toplulukla iş ihtilafı bakkın· 
M dd 37 _ ş aıresı • . 

a e 'b' ce verilm 'ş olan uzlaştırma kararının - ıster 
da 36 ncı madde m~cı ınb )anmomış olsun - mevcud kanuni hüküm· 
tatbikine başlanm·ş. ı.ster kaş d"ştüğünü görürse tatbikini meneder ve 
1 h h i bırıne ay ırı u . • . . 
erden er ang k·ı · e ve münıessillere ilıtılafın ona gore yeıııden . · ren ve ı ın 
ışvcrene veya ıfVt b ld' · . 1 ması lüzumunu ı ııır. 
bır karara bağ ~n T lulukla iş ihtilafi hakkında 36 ncı madde nıucibin · 

Madde 38 op . ·ı k b 1 1 . . d . • 1 )attırma kararını ışçı er a u etmez erse ıtıraz a er-
ce verılrnış o an uı 
fer. 

(Sonu Var) 9583 

Nurettin konseri Yarın Akşa 
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SüdOn ktymağını 

tilm<Jm(::n çıbrır 

Kolay lş!er. 
Yapılışı b~~ittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Adana - Mersin ve havalisi!tAcantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 21 

Adana Borsası Muameleleri Çocuk esirgeme kurumu 
• 1 

Seyhan merkezi başkan· I 

CiNSi 

Koza- - -
Piyasa parlata • 
Piyasa temizi 

" 

Klevland 
-

Beyaz 
-Siyah 1 

1 
Yerli "Yemlik,. 

PAMUK ve KOZA ----
KiLO F1ATI 

En az 
1 

E.n çok 
K. s. K. S. 
9,50 '-·- --33 1 33,50 
30 1 

1 

1 
1 

--
38 1 •• . 
YA P A G-1 

1 

ÇIGIT 

ı 

Sahlan Mikdar 

Kilo 
= 

1 

1 

lığından: 
t 

Çocuk h,.f tası münasebetiyle 24 
Nisan 1939 pazartesi günü saat 9 
da Namık Kemal f lk okulunda bir 
yaşından b~ş yaşına kadar olan ço
cuklar arasında gürbüzlük müsaba·· 
kası yapılacağından bu müsabakaya 
iştirak edeceklerin yanf arında hüvi . 
yet cüzdanları olduğu ha!de aynı gün 
ve saatte adı geçen okufda bulun
maları reca olunur. 10519 19-20 

Seyhan Tapu Müdür~ 
lüğünden: 

. 

Ceyhan Malmüdürlüğündeh : 
Mükellefin adı ve soy adı 

Temur 
Nuh oğlu Mehmet ve Ömer 
Rec~p oğlu Mehmet 
Vahap - Mustafa 
Mehmet - Nazif 
Vahhap - Mustafa 
Karslı Çolak Halil 
Mustafa oğlu Mustafa 
Mehmet - Abdurrahman 
Tarbazlı Mustafa 
Hasan oğlu Ahmet 
Mustafa - irfan 
Akkuş Ahmet 
Muallim Fikri 
Aliş oğlu Ali 
Adana eski icra muhasibi Rahmi 

Sanata 
bakkal 
furun 

" 
" 

bakkal 
han ve otel 
kebapcı 

saraç 
aşçı 

hububat 
hamam 
sebzeci 

Mahallesi 
Konakoğlu 

" 
ti 

., 
" 
,. 
,, 
il 

,, 
,, 

meyvecı ,, 
depo ,, 
araba tamircisi Kattaki 

senesi 
935 
935 
936 
935 
935 
93S 
937 
936 
935 
936 
936 
937 
936 
937 
937 

Kazanç 
7.50 

207,62 
565 

3167 
9 

8000 
750 
916 

2700 
1339 

750 
104 
528 
563 
313 

Buhran 
150 

4152 
121 
661 

2 
1600 
172 
198 
540 
128 
600 
24 

121 
129 
72 

43 
183 

112 
72 

285 
113 
16 
79 
84 
47 

ve Seriki Ôıner buzcu Dür1übaş 937 1571 361 336 
fbrahim oğlu Ahmet han ,, 935 4241 972 186 
Kemalettin diş tabibi 935 2187 476 215 
Mehmet oğlu Ömer çırçır fabrikası Kerhane köprü 937 3600 1449 3600 
Ahmet oğlu Bekir bakkal Konakoğ1u 935 110 8 5 
Ahmet oğlu Mehmet ,. ,, 935 318 21 14 
Ali oğlu Musbfa ,, ,, 935 316 21 14 
Kadir oğlu Bahri kebapcı ,, 935 450 104 68 
Tüccar Abdi marangoz ,. 935 112 26 17 
Selim oğlu Mehmet bakkal Cıvantayak 935 39 9 6 
Şükrü Akalm hububat Konak oğlu 938 1924 385 lire 

Seyit oğlu Mehmet saraç Dürliibaş 935 399 91 37 nec 
67 Mih Ziya Sümer bakkal Konak oğlu 938 335 

Hüsevin Üncal hububat ,, 938 1319 264 iYerl 

Mehmet oğlu Ömer çırçır fabrikası Kerhan~ köprü 936 3360 112,96 2500 f~~: 
Yukarıda adı ve eski adresleri yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirmemi{ ve yapılan araşh~ madı .':aş 

bulunmamış vlduklarmdan hizalarında gösterilen senelere ait kazanç vergilerini havi ihbarnameleri kendil~~"~ı~ 
tebliğ edilememiştir. Hu .• uk usulü muhakemeleri kanunununun 141 ve 142 inci maddeleri hjkmüne tevfıkf.Yası 
tebliğ makamına geçmek üzere keyfiyet ilan olunur. 10523 tera 

Adana Belediye Riya .. 
setinden: 

1 - Atatürk parkı içinde yap· 
tıralacak olan Tenis kortu inşaatı 
açık eksiltmeye koı1ulmuştur. 

2 - Keşif bedeli, 1 ·~07 lira 56 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı : 98 
lira 67 kuruştur. 

4 - ihalesi Mayısın 4 üncü 

Adana 

istimlaki 
yapan 
daire 
Nafiı1 

miidürlüğü 

.. 

belediye riyasetinden : 
Beher metre 

murabbaına takdir 
l'l .)' 
hnr 

cinsi 
Arsa 

Arsa 

Miktarı olunan bedel 
M2. Mevkii 
352 Türkocağı 

mahallesi 
352 " 

kuruş 

350 

300 

J'o.n 

Sahibinin adr nıev 

Esat kızı Nazmiye letle 
ada 

Ol.. "'d" 'tndı u orman mu utt
1 1 Halil kızı Mediha Jet e 
arı 

Garaj ve saire yapılmak üzer~ Nafia müdürlüğünce gösterilen lüzu bir 

.. "Tohumluk .. 1 'I 4 

HUBUBAT 
1 

Adananın Kayışlı köyünde Vı! 
Köy içi doğusu kısmrn yol ve kıs· 
men Mehmet Kavasoğ1u Yusuf Ba
tısı Şahin Ali vereseleri poyrazı 

köy merası Kıblesi yol ife çevrili 
bir evin senetsizden Mehmetoğlu 

Perşembe gifoü ~aat on beşte Be

. lt'diye encümenirıde yapılacaktır. 

üzerine V ılayet idare Heyeti tarafından karar verilen ve yukarıda cio tehli 
mik dan, mevkii ve takdir olunan bedelle sahiplerinin adı yazılı bulun nıanJ 
iki parça gayri menkulün takdir olunan bedeline ve me~ahasma , hak cekl 
hiss!sine itirazı olanlaı~n men<:!ii. umumiye _istiml~k. ~ararr. ~_mesinirı 8 ~~:~: 
madJesiııe tevfikan sekız gün ıçmde Beledıye reıslığme muracaalları 'l:e i 

olunur . 10516 nan 

- ---Bu~day Kıbrıs 3,62~ 1 
" Yerli 3 
.. Men tane 

Arpa 2,50 . 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 

ı Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç .. .. , 
·- .z:; Dört ~ıldız Doğruluk ..c co 
~ ;;::: üç .E ı:: " .. 
o - Simit :-:: ~ " ~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

N (,)o 

üç r--- .. ,, 
Simit .. 

Livt rpol Telgrafları Kambiyo ve Para S..ı;m 1 
18 / 4 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene 

Hazır ,_4 99 Liret 

ı--Rayişmark 
Vadeli 1. 63 

ı-+ Frank (Fransız) -3-35 
41 Vadeli il. Sterlin ( inğiliz ) -5 -w 

Hind hazır 

1 ~ 18 Dolar ( Amerika ) 126 169" 
Nev~ork 69 -Frank ( isviçre) 00100 

----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistın, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan do~ruya müessese na. 

mına getirilen rn rr.üııtthap, taze ve hkuhı çaylardan ~ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertipleri vardır.: 

'Muhtelif drıs ve lü)'üldükte lutu ve paL-etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~ tiketi nefaset ve halisiyetinin trminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
bakkaliyelerde satılar. 

Umumi depoları ; lstanl:ul Tobmiscnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 

f bt ahim adına tr scili istenilmekte 
dir. Kaydı bulunmıyan bu gayri 
menkul hakkında icabeden keşif ve 
tahkikaıın yapılması için 22 Nisan 
939 Cumartesi günü köye memur 
gönderileceğindt'n bir hak iddiasında 
bulunan varsa etler indeki evrakı 
müsbitelerilc.: leraler bir hafta zar· 
fınJıı m•ıhafızlığımıza veyahlit ke
şif günü köyde m"!murumuza müra· 
racaatları il ~n olunur. 10522 

5 - Şartname, keşif ve proje· 
!eri belediye Fen müdürlüğündedir. 
lstP.yenler oradan parasız ala bilir
ler . 

6 - Eksiltm,ye girmek istiyen 
!erin hu işin ehli olduklarına dair 
belediye fen işleri müdürlüğünden 

bir vesika alarak ihale gününde ib
raz etmele-ri lazımJır. 

7 - İsteklilerin ihale günii mu · 
ayyen zamanda ehliyet vesikttsı ve 

teminat mak~uzlarile belediye encü 
menine müıacaatla11 il:ln oluour. 

19 23-27 - 1 10517 

topr 

Adana Belediye Riyasetinden 
ııebc 

ıu h 
Sahib' leme istimlaki Cinsi Mevkii Mikdarı l'akdir 

yapao daire 

Devlet hava 
yolları umum 
müdürlüğü 

Tarla ve 
Bahçe ... 

Tayyare 
meydanı 
civarı 

metre 
mura'7!..a 

11800 

o!unan 
bedel 
beht-r 
M.2. 
Kuruş 

adı 

9 Salih Rama 
oğlu 

sosla 
Verin 
lettir 
Roın 
alaka 
tedir 

3200 9 İbrahim ver 
" " " si ve Halil 1~oın:r 

d · .va 8 Telsiz istasyonu yapılmak üzere devlet hava )'Olları umum mü ur 
l"k k llltyd ğlince gösterilen lüzum üzerine vilayet idare heyetince istim a ine .' <ıntan 

verilen ve yukarda mevkii, cinsi ve mikdariyle takdir o~unan bP.deh • l'otaı. 
sahibinin adı yazılı gayri menkullerin mesaha, bedel, hak ve hisse tila s 
itirazı olanların menafii umumiye istimlak kararnamesinin 1'J inci mad to~a 
sine tevfıkan sekiz gün içinde Belediye riyasetine müracaJtları ilin oluO ll'l\lka 

Devlet demiryolları 6 cı 
işletme eksiltme komis
yonundan: 

10520 çalanı 
~ey Y 

rini~ 

eksiltmeye iştirakleri. 104 bilece 
4-12-16--1 u'\ de 

sırı da r 
Türksözü 

b' ır s 
ru:z Lı 
bir r c 
keyj 1ı 

Gündelik siyasi gazete kilde 
1 

tek teı 
daya n. abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

illet ej 

Kuf11f kuv\>c 

t2o0 An 
6"" aııın ö 

3()0 rıtak il 

l -Dış memlek.etler i.;iO 

bedeli delişmez yalnız post• 

Fil 
&ıkı bi 
Datıuı 
dutUrc: 
"e .,. 

~I'; 

zammedilir. 
2 - lıanlar ıçin idareye 

IH''tilt 
c.lir-d~ 

alt a) 
l: Bahçekapı Dör.düncü vakıf hana karşısında No. 71 

U
. 

Tar sus ve Mersin an 'ıarlarının 
718 m/2 tutan zeminlerinin paı ke 
kaldırım döşeme işi beher metrrsi 
250 kuruş muhammen bedelle açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 
20.4 939 perşem'>e günü raat 15 
de Adana İşletme binasında topla· 
nacak komisyoncıt yapılacıktır. Mu 
vakkat teminat 134,63 liradır. Ş~rt· 

nameler Adana veznemizden 5 ku
ruş hedefle sattlır. Taliplerden ida 
r~mize bu gibi işler yaf mamış ol~n · 
farın ehliyetlerini gösterir vesika 
ibraz etmeleri lazımdır. isteklilerin 
nüfus ve Tecim odası vesikalariyle 
ve muvakkat teminatlarını veznemi· 
ze yatırmış olarak veya şartname· 

sine bağla nümunesi gibi banka 

caat eıiilmelidir. 

Umumi neşriyat müdiİ 

tchlik. 
ğunu ı 
topral 
Seç , Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul • c. 

----------------------------------~ 
,. 

:mektubunu hamilen tam vaktında 

Macid Güçlii ,J, 
Adana Türksözü ma~b 

------


