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RAYHŞTAGIN TOPLANTISI 
Führer'in 

dönüm 
beyanatının 
noktası ,, nı 

, " Hitler siasetinin bir 
teşkil edeceği sanılıyor 

Hitlerio,Ruzvelte cevabınıo,tahmio edildiği 
kadar menfi olmıyacağı ümitleri var 
Paris : 20 ( Radyo )- Berlinden 

verilen malumata göre , Bay Hitlerin 
28 Nisanda Rayştağda söyliyeceği 
ııutuk üç saat sürecektir. Hitler.Ruz· 
veltin mesajına tahriri yerir.e şifahi 
bir cevap vermeyi tercih edeceği 
tahmin edilmektedir . Rayştağın içti· 
maa daveti, Bay Hitlcrin beynelmilel 
siyasetinde bir dönüm noktası teşkil 
cdece~i zannedilmektedir. Bcrlin ga· 
zetelerinin neşriyatı hilafına olarak , 
Almanyanın Bay Ruzveltc mt:sajı da
ha az menfi olacliktır. 

Çünkü Bay Hıtler uzak ve yıkık 
bir istikbalde müstemleke meselesini 
ve Almanyaya iptidai maddeler ve-
rilmesini ortaya sürmek için müza
kere kapısını kapamak istemiyecek
tir. Vakıa Almanyanın vereceği ce· 
vap hakkında söylenen bu sözler , 
bir takım tahminlerden ibarettir. Fa· 
kat salahiyettar mehafilde , en çok 
kredi verilen tahminler de bunlardır. 

Baz Hltler ve arka daflerı 

Yeni Suriye kabinesi 
Meclis önüne çıkamıyor 
Kürt dağında halk silahtan 
tamamen tecrid ediliyor 

HALK SIYAS1 MESELELERLE UGRAŞ· 
MAKTAN iŞiNE GÜCÜNE ASLA BAKAMIYOR 

ı bir ölüm 
MAREŞALIMIZ FEYZi ÇAKMAilN 

l
-KOÇUK KIZI GENÇ Y AŞIND& 

GÖZLERiNi HAYATA YUMDU 

Diin gelen "Ulus,, Aıkadaşımız. 
da çok acı bir haber okuduk. Ma· 
reşalımız Fevz; Çakanııf1n küçük kı
zı ve Güzel Sanatlar akademisi di
rektörü Burhan Toprağın eşi Bayan 
Ayşe Muazzeı yıllardanberi çekmekte 
oldufu uzun bir hastalıktan kurtula· 
mıyarak genç yaşında gözleı ini dün• 

Halep : 20 ( Hususi mııhabiri
rnizden) - Suriye mebusan meclisi 
evvelki gün Şamda toplanmıştır. F-
ransızlarla yeni kabine arasında cer· 
Yan etmekte olan müzakerat henür. 
tıeticelenmemi:ı; olduğundan kabjı\~ 
Pro~ramını okumamıştır. Söylendi~i· 
ne ~öre, yeni kabine şimdilik meclis 
huzuruna çıkmıyacaktır. 

haberler gt'ne tazelenmiştir. Hatta İn- 1 

giltere ile Fransanın bu mevzuda ko- 1 

nuşmalar yaptığı ş.eklinde haberler 
de gelrr.ektedir. 

yaya kapamrstır. De~erli ve münev
ver bir Türk kadını olan Bayan Ay· 
şe Muazzezin bu erken ölümü kar· 
şısında duyduğumuz elem çok içten 
\'e derindir. 

Sayın ~Maı cşalımızın ve değerli 
arkadaşımız Burhan Topra~ın keder· 
!erme bütiin kalbimizle ortak olu
ruz. . 

. Alınan malumata göre, Suriye ve 
Pılıstinin birleştirilmesi hakkındaki 

Fransız askeri kuvvetleri Kürt 
dağında silah toplamağa başlemıştır. 
Bir çok köyler boşaltılmış ve bu 
köyler ahalisinden bir çok kimseler 
tevkif edilmiştir. Halk bu işler dola· 
yısile ziraatla meşgul olamamakta 
bütün işleri yüzüstü kalmaktadır. 

Uzak şark harbi hararetlendi 

Japonlar ricat ediyor 
• • ve zayıat verıyor 

DÜNKÜ ÇARPIŞMALAl<_I)(.'- 5~UU jAPO~ 
TESLIMOLDU 800 KiŞiDE ÔLDU 

iSPANYA 
Bir Avrupa harbine 
asla giremiyecektir 

Madrid : 20 ( Radyo j Bizzat 
Nasyonalist makamat, fspanvanın 
bir Avrupa harbine girmesinin 
mümkün olmadığını, bu takatta bu. 
luomadığını söylemektedir. 

------------
DükkatDeır: 

• 

Japonya Avrupa işine karışacak gibi! 

APONVA AKDE iZE 
iR FiLO YOLLUYOR 

Sovyetlerin , Ingiliz - Fransız 
~esaret verici cevap yolladığı 

tekliflerine 
söyleniyor 

~aris : 20 t IJavııs ) - Pariste çıkan IJumanitc n· 1 Londra : 20 ( Roytcr l - Timcs gıızctcsi So,•yctlerin 
:ıctesı onbcş ınansta Akdenizc b' J fil ~ · · · · · · 
ıı. · ı · h kk d~ l l . ır ııpon ı osunun gon· ı 1 iliz Fransız teklıflcrıne cesaret verıcı bır ce\•ap gön· 
UCrl IDe!.I tl 10 a ta ya ıle Japon._ . ., d k ng ' 
1 . b 1 ld .; .. arasın a muza ere· . . . kt d 
cıc n.ş anmış o uğunu yazmnktadır. derdığını yazma a ır. 

Bay Gafenko'nun 
Hitler'i ziyareti 

Alman mahetlll Romany• 
dakl Alman •k•lllyelferıne 
ho• muamele Y•pıtma. 
••ndan memnun 

Berlin : 20 (Radyo) _ Alman. 
ya ricali ile müzakerelerini bitiren 
~omanya Hariciye nazın Bay G . 
f~~ko: ~ün ~itler tarafından kab:f 
~dılmrştır. 1yı bir kaynaktan 1 • _ aman 
malumata .gore, Alman ricali Ro· 
manyad~kı . Alman akalliyetleri~e 
ka,şı gosterıltn iyi muameleden 
dolayı Gafcnkoya rnemnuniyet be· 
yan etmişlerdir. 

• . Diğer bir haberde, Romen Ha
r Clff" nazınnın Polonya noktai na 
ıannı ~!manyaya bildirdiği anlaşıl· 
makta ısr: de ne Seriinin ve ne de 
Varşovanın böyle bir şeyda.~au..,r._.. 
mattar ofmadıklan ayni umada 
Varşo~anın Romen h•rİciye nazırı. 

tn1~ boyle bir vazife tevdi ctrned' 
beyan edilmt ktedir. 

1 

Parti vilayet heyeti 
yeiıj azaları 

"Türkiye ile münasebatı 
artlrmağa çahşıyoruz,, 

Fransız meclisinde Bonne, İngiliz Lordlar 
kamarasında da Halifaks vaziyeti anlattı 

:---- BONNE DiYOR Ki -

Y APTIGIMIZ MÜZAKERELER 
Hl Ç Kf MSENIN ALEYHiNDE 

DEGIL SULHl!J 
KORUMAK IÇJNDIR 

--HALIFAKS olYOR Ki -

SULHU KORUMAK iÇiN 

G E N I Ş BiR S 1 S TEM 

KURMAGA ÇAUŞIYORUZ 

Paris : 20 ( Radyo ) - Fransız Londra : 20 ( Radyo) - Lordlar 
hariciye nazırı Bay Bonne mecliste kamarası bug'ün toplanmıştır. lngiliı 
beynelmilel hadiseler hakkında izahat hariciye nazırı Lord Halifaks kama
vererek, bugünkü vaziyet karşısında ranın bu toplantısında beynelmilel 
gÖSterilen kararsızlıkları gizlememiş, • vaziyetin bir hulası:sını yaptıktan son· 
4a · muhtemel her t~avüze -&aı _:ra İspanya me elesi üzerınde durmuş, 
kuvvetli tetbirlcr iUihaz edilmiş oldu. lıafyan gôaüJJülerinin İspanyadan ge

ri bhnm-..daki teehhüre ve Cebe ğ'unu söylemiş ve Fransanın Roman-
ya ile Yunanistana verdiği garantiye lüttarıkın tehdit altında bulunduğu 

hakkındRki haberlere pek o kadar 
temas ederek lngilterenin de bu ga· ehemmiyet verilmemesini sôyliyerek, 
rantiyi ayni günde vermiş olduğunu lngilterenin noklainazarrna temasla 
beyan ederek bu ınevzu etrafındaki demiştir ki : 
sözlerini şu cümle ile bitirmiştir: -" lngiltere sulhu korumak için 

" _ Fransa Türkiye iİe de daha rejimleri ne olursa:oısun her devletle 
dostane müna~ebetlerde bulunınağı teşrikimesaiyi hararetle kabul kara· 
arzu etmekte ve bu yolda çalışmak· rındadır. Enternasyonal vaziyet üze· 
t d rinde lngiltere, Ruzvelt ile hem fikir a ır. ,. 

olduğunu anlamıştır. Büyük Britanya 
Hariciye nazırı bundan sonra, sulhu korumak için geniş bir sistem 

lçel mebusluğuna seçilen Tur· 
han Cemal Beriker ve Adana me 
busluğuna seçilen Safa Özlerden 
açık kalan parti vitayet heyeti a· 
zalıklarına yed.k azalardan Ak 
d' z· ver 

Sovyetlerle yapılan müzakerelere tc· kurmağa çalışıyor. 
mas ederek bu konuşmaların çok 
ilerilediğinl ve bu müzakerelerin hiç 
kimse aleyhinde olmadığını, yalnız 
sulhun korunması yolunda ol~ukunu 
beyan etmiştir . 
• Bay Bonne Ruzveltin Almanyar 
olan mesajını mevzuubahs edere • 

Maarif Vekaletinin bir .. 
kararına gore -----

Lise muallimleri 
profesör, doçent 
olabileceklerdir 

ı ı~a ve Doktor Bahri Arkan 
geçmışler ve heyetin dünkü mutad 
toplantısına İştirak etmi~lerdir. Ar
k.adaşlarımıza bu mühim vaıifele· 
rınde muvaffakiyetler dileriz . 

bu mesajın Fransız hükumeti .tar~fı~-
1 e~ekkürle karşılandığını bildırmıştır · 
Nazır, bu beyanatı sırasında Po.lon~a 
ve Dansig garantisi için şimdilı~ ~ır 
şey söylenemiyeceğini kayid etmıştır. 

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

le Şanghay : 20 (Radyo)- Cephelerden alman malQmata göre 
k:onıar flmali farkı istikametine do§r çekllmektedtrıer. Çfn 
~tlerı ileri hareketlerine devam etmektedlrler. 

500 Japon askeri Şevlyangnta 
Çfnlllere testim oımuflur. dUn
ku çarpışmalarda 800 kadar 

Elektrik direklerinin 
b )yası meselesi 

Maarif Vekili Hasan-Ali Yücel, 
Üniversite ve yüksek mektep pro. 
fesörlük ve doçentliklcrinin münha
sıran bu mekteplerden yetişeceklere 
\ierilecek bir paye savılmaması ve 
lise muallimlerinin t::nun ve nizam 
yc.ıllarınd;ın üniver~ce ve yüksek mek· 
tep profesör v<. Joç.entliğ~ imtihanı • 
na ıirebilecciıe"l°l"tİ hahında mektep 
idar.;lcrine b i r tin.iın gön
d!"rmiştir. Mühim göıdüğümüz bu 
ta•ni .ııi yazı' oru1: 

l<ara 
ya oturan gemimiz 

·apsn askeri öldürülmüştür, Çinlih:r 
J 1 . mühim miktarda le' azım e e geçır· 

B İr iki gUndenberi. elektrik siı keti· 
nin şehirdeki elektrik direklerini lnglllz Kral ve 

boyatınaktn olduğunu görU.yoruz. ~eh- ı• 
rin teınizligi ve gUzelligi bakımından ngiliz Kralının 
takdiredegen bu i şin ziyanlı olduğunu A • 
söy lersek belki hayret edilecektir. merıka seyahati 

Krallçesl 

Halkevinde ~rak vapuru 
taınir edildi 

Pazar .. - .. ---
gunu sefere çıkıyor 

mişlerdir. iki japon gemisine ÇinliJer 
tarafından ateş verilmiştir. harp bu
günlerde şöhretini f\rlırınıştır. ama neyapalım ki , bu bir hakikatdır · 1 

bu direkler gUnduz boyandığı ve bo· 1 K l . b k f S 
yal~ oıduguna dair <l~r~kıere hiç bir ra. ve K~alı~e. Bay Ruz.. Bu akşam ir on eran 

"Memlekt tle en yüksek ilim pa · 
yesi olan Üniversite ve yüks;_k...:ın&
tepler profesörlükleri münhasıran 
bunların içinden gelecek olan doçent 
ve d3İstanlarımızm varacakları bir 
paye sanılmamalıdır. Onlardan baş · 
ka ve yine meslek içinde bulunup 
yüksek ilim kabiliydi gösterenlerin 
bilhassa lise muallimlerimizin muay
~en kanun ve nizam yollarından 
Universiteninin ve diğer yüksek mek· 
teplerin doçentlik imtihanlarına her 

~~kit gire~~leceklerini hatırlatmayı 
luzumlu gormekteyim. 

de lstanbul . . . . 
karaya · 20- Trılya sahıllerın 

lar oturan 1.r 
lnda t . ve "asunpaşa havuz 

runuıı Paarnırde bulunan Trak vapu 
ı ?ar o .... 
arnası t . e.Unune kada sefere baş 
rnalzcrncc?11

10 
edilecektir. vapur yerli 

ta A ı e ta . d 
iman" d ınır e ilecck ve son-

,, a an b .. "'k uyu saçlar gel· 

d'kt sonra esaslı tamir olunacak· 
ı en d . d b 

t 1 tinye havuzların a tamır e u· 
I~ s . 

Iunan Markas vapuru da cumartesı 
.. .. eferlerine başlayacaktır. va· 

gunu s ~· .. 
purun kazantuğları degıştırılmckte · 
dir. iki vapurun seferlere başlama 
siyle mar mara hatbnda . hasıl . olan 
aksaklıkların önüne geçılccektır. 

de ·~aret konmndıgı ıçın ·'·oldan gelip veltın mısafırı olacak veriliyor 
geçenler mUtcınadiyc? .surunmekte ve '• Vaşington : 20 ( Radyo )- lngi · ı . . 
Ustlerı başları b~yıı ıçınde kalmakta· JI liz Kral ve Kraliçesi 11 Haziranda Bu akşam saat 21 de şehrımız 
dır · bu .sureHc dırekler boyası~ı der· Amerikaya geleceklerdir. Hükümdar- Halkevi salonunda Tıp fakültesi 
hal kayıp etmekle beraber bır çok lar 20 Hazirana kadar Amerikada D kt S d' J k 
insanların da zararlarını mucip olmak- ' kalacaklardır . Daha şimdiden Ame- Doçentlerinden o or .. a 1 rma 
tadır. ı rikada İngiliz Kral ve Kraliçesini kar . tarafından " Spor ve ılı~ " m~v 
Bu direkler boyandıktan sonra~ yeni 

1 
şılamak için büyük hazırlıklara baş- zuunda bir konferans verılccektır • 

boyandıklnrına dair kuçuk bir işaret lanm~tır . Hükümdarlar Ruzveltin Bu konferans için Halkcvi Sekrc. 
koymak aceba gUç bir işmi olur'! misafiri olacaktır . terliii giriı kartlan verme:Ctcdir. 

Bilhassa genç arkadaşlarımın bu 
hedefi daima göz önünde tutarak 
bulundukları yerde ve vazifede buna 

- Gerisi ikinci sohif ede -



İngiltere ve Fransanın kararı ı,-------·---~-----~_... _____ ,
1
, 

Sulhu k ı d. k ·I Ş ~h ö rr lh1 t§l lb} ~ ır o e ır o uvvet en ırece 
Bir Bulgar gazetesinin mütalaları Mebuslarımız Belediyeler 

POLiTiK MESELELER 

AKDENİZDE 
TÜRKİYE 

İhtiyar Mncarof Mir' de yukarik1 
başlık altındn kuçuk devletlerin istik
lallerini korumak iÇin butun barışse· 

Yarın toplu bir halde 
sehrimize geliyorlar 

Gürbüz çocuk 
müsabakası imar heyetleri ve 

vazifeleri 

son aclen De} li llcrcıld ga· 
zetisimn diplomatr/, mulwlw 

1 Şı ri I . f\. Ever, ngili:: /Ja§· 

"MIR,, GAZETESlNDEN: Müsabakaya girecek 
Çocuklar 2763 numaralı kanunla teşkiledilcn 

Belediyeler imar heyetinin vazifesi, 1 
nufusu on binden yukarı olan Beledi·! 

uekilı Çemberlayn ırı Yunan· Y 
istarı ve R omanyaya tcmı y 

sever devletlerin birleşmelerine karnr lerin ic;tiklallcrini korumaya karar 
nm ıcren nutkundan balısc· 
dere/; §Ö) le diyor: g verildiği ve bu hususta Fran!-la ' 'e vermiş bulunduğunu ve bu huc;u ta 

1 ngiltere nr"sında tam bir ruılaşma F ı b b ld y, ·ı · t " •ran n i e ern er o ub"Unu ı an c • 
mevcud bulunduğu hakkkrnda Çem· melttcdir. 
berlayn'ın söyledigi nutku ele nlarnk Binaenalcvh ynrın lıarşı cephe 

Mt!vsuk birkaynakdan haber al· 
dığımiza göre, Adana mebusları ve 
Adanalı mebuslar yari .ki kispresle 
şehrimıze geleceklerdir. intihap da· 
irelerini toplu bir halde ziyaret ede 
cek olan mebuslarımızın adlarını 

yazıyoruz: 

Her sene olduğu gibi önümüz
deki 24 nisan gününde şehrimizde 
bir "gürbüz çocuk müsabakası,, ya· 
pılacaktı:. 

yeleıin harita ve müstakbel imar ı 
planları ile içme suları ve spor a· 
!anları ve lağım işleri için rrogram 
yapmak JJC bu işleri tatbik şek.illeri· 

~bil ister Çemberlayn'in pııı 
ll w U lamentoda bulunduğu Y 

beyanatta yalnız iki 
böyle bir kmı.lisyonun barışı kuvvet· 1 ~ • d t h k 

tarafından ngilterenm UrUs nre et 
lendireceğini ve harbin önUnc geçe· ctmedigi şeklinde telakki cdilmı·si va- 1 

cek biricik çare oldu~unu yazmakta: 
eı - rid olamaz. 

hu kabil fikirlerin belki de bazı kim· 
Go podin Mncnrof Vcrsaydan i· selerce garip göruleceğini ve fakat, 

d d k · tibaren Munihe kadar Alman politika-me,·cud fırtınalnrı in irme · içın en 

ni kararlaştırmaktır, 

sürpriz var-:lı. Biri Roınanyaya teminsl 
vermesi, Diğeri Türkiye hakkında 
sarih bir şey sÖ!ılememesi ... 11 

Muharrir bundan sonra Roman· 

sı muvafık bir yolda :rurumuştur . mUessir çarenin hö.) le bir kombinezon 
olacağını ileri sürmektedir. Fnkat, o andan itibnren vaziyet t:e· 

Seyhan mebusu Hılmi Uran, 
Damar Arıko~lu, Saf .a öz'er, Sinan 
Tekelioğlu, Al iınünif Y e-ğenağa, fçel 
mebusu Tıırhancemal Beriker . Ferit 
calal Güven, K 'IC ıeli mebusu ll) ra· 
him Dıblan, Nığde mebusu Cavit 
oral. 

Çocuklarını bu müsabakaya da 
bil etmek isteyenler çocuklarının hü 
viyet cüzdanla rını o gün saat, do 1 
kuzda Namık Kemal ilk okulu salo· 
nundaki heyete gönderecekler ve ; 
kaydettireceklerdi r. 

Dahiliye Vekaletinden vila) ete 
gele:n bir tamımde bu işlere: aid iha
le muamelelerinin murakabe vazife 
ve salahiyetini haiz olan Belediyeler 

Ya ile Yunanistanın vaziyetini anla·. 
ti tarak Türkiye bahsine gelip diyor k 

"Türkiyeye gelince, vaziyet ha h C bcddul ctmis ve bunun için Çember· KÜL TÜR HABERLERi ospodin Macarof'n göre Çeko • · 
d lavn n~ır ve mesuliyetler taşıyan ih-

lovnkynnın pnrçalanmac;ı butun Un· • b 

tarını ""apmak zaruretinde kalmiştır. yn için felaket telakki edilmiş \'e ku- " 
l Gerek Almnnvnnın ,.c trerek Alman· çuk. buyuk devletleri kendi ~ urt nrı- "' " 0 

h va haricinde bulunub dn tı.ym cephe· nı mudafon etmek uğrundn azami a· • 
' 'e mensup kim eler, yeni felaketler zırlıklnrn sevketmiştir. " 

Bölgede zirai tetkikler 

Zehirli gaz derslc.ri 

imar heyetj tarafından yapılması 

! muvafık görülmeniği, Beledip·lere 

ı : aid bütün ihal emuamelelerinin 2490 
sayılı artırma eksitme ve ihale ka· 

1

1 nunu ile bu kanuna ek olan 293 \ 
sayılı kanun hükümleri dahilinde 
Belediyelerce yapılması iktiza etiiği 
bildirilmiştir. 

Lıse, öğretmen, oı ta ve muadili 
okullarda fizik ve kimya derslerile 
alakalı olarak okutulan ve Nisan 
ayının başında başlanarak ders yılı 
sonuna kadar bitirilmesi gerckeu 
zehirli gaz ve havadan korunma I 
derslerinin nazari kısımlarına olduğu 
kadar, tatbikatına da, ehemmiyet 
verilmesi maarif vekaletince okul 
lar idarelıKine tamim edilmiştir. 

kikatte sarihtir. Yunanistan garanti s 
edilince', Türkiye de garanti edilmiş c 
olur. Ve Türkiye, Yunanistan'a ya· e 
pılacak bir hücuma keıı Jisine yapıl 

karşısında bulunmamak istiyorlarsa 
Bu hareketi idare edenlerinde 1 bu ihtnrlarn bigane kalmama ıdırlar. 

anlaşma .. ındn tn,·akkuf etselerdi, hiç l ı.ı·tı •· b 13uyuk bir idareci o nn ı ı er ın u 
şuphesiz, kendilerine pek çok ta: itibarla. ynlnız politikıısını degil, tnk-

rnftnr Lulacaklardı. Çunku; mUterak· · "d l 

mış bir hücum gözile bakacaktır. 

Fak at Türkiye ile yapılacak ao 
!aşmanın tam sözleri ne olmak la 
zım geldiği lıenüz Ankara ile Lond· 

r 

tiğini de de~iştiı·ıncsı llmı o unur. ki ve teknik itibariyle kuv .. ·ctli olan 
Alman milleti. milli dava. uğrunda. Çunku bugUn ccnebt esaretine 
her turlu fedakiirlıklnrı ;yapmaya girmeyi tercih eden her hangi bil mil· 

Vilayet ziraat müdürü Bay Nu 
reddin kaza ziraat bölgelerinde tet· 
kiklere başlamıştır. Bay Nured· 
din Ceyhandaki tetkiklerini bitir 
miş, oMdan Osmaniyeye gitmiştir. 

Mülhak ve hususi bütceli 
dairelere verilecek 

teminat 
ra arasında teati edilen telgraflarıo r 
mezzun haliııdedir. 

let t"'s"'••vur cd"ılcmcz . muktedir bir millettir. " ... • Mülhak ve hususi bütçeli. daire· 
lerle belediyelerin yapacakları alım 
ve satım işlerine iştirak ed('nler ta 
rafından yatırılması lazımgelen temi· 
natların malsandıkları yerine bu i· 
dar:elerin veznelerine yatırılması da 
biliye vekaletince kararlaştırılmış ve 

Mister Çem1Jerlayn Leyanatta b~ ~ 
lunurken de, bu mub:ıherat, kat'i br ~ 
söz söyleme~i temin edecek nelice· S 
yi vermiş değildi. s 

Polnn\ tı. , vuı dunu mUdafaa. az· Üç yıl suren yorucu bir harpten • ~ 
sonra Almanlar Fransa - Rusyn it- mindc bulunduğunu kat'i bir lisanla ' 
tifnkınn dnhil olacaklarım cv .. ·eJden ifade etmektedir. Bu takdirde umumi 
hnber vermedikleri içln İngilizleri bir hnrp başl:ımış olmaz mı·~· 

ŞEHiRDE HAVA Parasıı. yatılı talebe
nin tasdik nameleri 
Bazı mektep idarelerince leyli 

meccani talebenin getirdiği tastik
namelerde pu] aranıldığı cerey;an 
eden muamelelerden anlaşılmıştır. 
Halbuki kanun mucebince leyli mec 
cani ta le beniP şehadetname ve tas· 
tiknameleri puldan muaf tutulmuş· 
tur. Vekalet bu hususun nazarıdik· 
kate alınmasını mektep idarelerine 
bildirmiştir. 

d t h k t t ki "th et İngiltere - Frnnsa politika:.ımn UrUs arc c e meme e ı am - Şehrimide dün gök yiızü bulut 
Bununla beraber, ortada asla bİ ~ 

mesele yoktur. Türkiye Akdeniz 
emniyeti sisteminde mevkiioi alıyor· 
liem de pek mühim olan mevkiini .. ı• 

mişlcrdi. Bugun Jngiliz taktiği değiş· bu yeni dönUm noktası stı.yt' inde ha· . 
miş bulunuyor. Çunku bir buyuk rış, bir ny evvelkine nisbeten, daha sıız fakat kesif sisli idi. En çok H" 

Britanya bugUn butun kuçuk devlet· buyuk bir emniyet aHına alınmıstır,. cak 26 dereceyi bulmuştur. Gecele· bu karar alakalı dairelere bildiri!· 
miştir. ~~~~~~~-·~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ' ~en azfilcak 11 derece, gece ya 

Cenubi Afrikada \ 
define aranıyor 

Sabık Cenubi Afrika 
Cumhurreisi Kruger'in 

definesi nerede? 

Her sene olduğu gibi bu sene 
de bazı macera heveslileri Cenubi 

Afrikanın sabık devlet reisi Krüge· 
in definesini aramıya çıktılar. 

Cenubi Afrika sabık cumhurre· 
isi, Boerlcrin lngiHzlere karşı hare 

ketlerinj idare ettiktt'n sonra çok 
muazzam bir yekuna baliğ olan ha· 
zinesini Kay mmtakasında meçhul 

bir yere gömerek lsviçreye çekil· 
miş ve orada ölmüş idi.. 

Bugün Kay cümhuriyeti dahilin· 
de Bredastrop şehrinde oturmakta 

olan De Wet ailesinden üç kardeş 

sabık reisicümhurun hazinesini bula
rak muazzam bir servete kavuşmak 

için sonsuz bir maceraya atılmışlar
dır. Üç maceraperest, evvelce Krü-

gere yardım etmiş .>lduğunu iddia 
eden bir yerlinin mihmandarlığı ile 
yola koyulmuşlardır. 

Bu yerlinin ifadesine göre sabık 
1 eisicümburun hazinesi Pretorie ile 

Pietersburg arasında hali bir mınta· 
kada bulunmakta imiş .. 

De Wet kardeşler muvaffakıyet· 
!erinden fevkalade iimÜtvar oldukta 

rı için hükumeee müracaat ederek 
kendilerine verilecek olan hissenin 
miktarını ~ormuşlardır. Şimdiya ka-

dar ele geçmiyen bu muazzam ser· 
vetin ğene de bulumımıyacağı ileri 
sürülmektedir 

Resimli kartpostallar 

P. T. T. umum müdürlüğü, mem. 
leketin güzd manzaralarını ihtiva 
edecek olan seri kartpostallannı bu 
yaz bastırmağa karar vermiştir • 
Umum müdürlük bunun için 1939 
bütçesine fazla tahsisat koymuştur. 

Ceyhanda 
at koşuları 

· rısına kadar hafıf bir rüzgar devam YENi NEŞRIY AT ~ .... : : .· -~. .• . • ... ~ . . .. ı:_ . .. 
Ceyhan : 20 (Hususi muhabiri 

miz~en) - 23 nisan pazargüuü cey
handa Cumhuriyet halk partisi men 
faatına at koşuları yaPılacaktır. 

Bu koşulara her cins at girebi. 
lecegi söyleniyor. kayit esnasında 

cins vek ves
1
ika s~frull~k3..makt1ad~~· . 1 

·At oşu arı çı et ı at yo u uzerın. 
deki sahada yapılacaktır. 

Egitmenler köy meclisinin 
tabii azası. olacak 1 

AICığı~•z. malum.at? göre, Da· 1 
biliye· vckaletı, mudllımı bulunmayan 
köylere tayin olunacak Egitmenlerin 
köy ihtiyar meclislerinin tahii azası 
bulunmalarını kararlaştırmıştır. 

Para bozdururken para 
çalan bir adam 

etmiştir. 

ZABIT ADA 

Tutulan kun1arcılar 

Mehmet oğlu Mehmet ve. Şa. 

ban oğlu lsmail ile !Fatma adında 
bir kadın lstanbul otelinde kumar 
oynarlarken önlerindeki yirmi sekiz 
lira para ile cürmüme-şhut halinde 
yakalanmışlardır. Kumarcılar adliıe 
ye sevkedilmişlerdir. 

Altı esrarcı yakalandı . 
Şakiı oğlu Halid, Ahmet oğ· 

lu Nıhad, Ali oğlu Ökkeş, Rama· 
zan oğlu imam, Said oğlu Mu:stafa, 
Ahmet oğlu Ali ve Cafer oğlu 
Mustafa adında Altı esrarcı Hihi· 
yet mahallesinde Kilisli Bayramın 
evinde nargile ile esrar içerbken 
yakalanmışlardrr. - Esrarcılar hak 
kında kanuni muamele yapılmış 

tır. 

Baş ğretmenlerin 

makam Ücretleri 

ilkokul başöğretmenlerinin öğ 
retm 0 nlikler!nden başka alacaklaı ı 

başöğretmenlik makam ücreti 3 ha · I 
zirandan itibaren değiş~cektir. Başö 

ğretınenler makam ücretleri talebe 
adedine göre tesbit edilmiştir. 

Talebe mevcudu 200 olan okul· 
larda başöğretmene 10 lira, 201 
drn 400 e kadar 12 liı a' 401 den 
500 ze kadar 14 lira, 551 den 7 .. O 
e kadar l 5 lira, 701 ,1en yükarı ta 
!ebesi olan okul başöğretmenleri de 
18 lira ücret aldcaklardır. 

Yatı okulları başöğıetrmnleri 
20 lira. yarbaşöğretmenler 15 lira 
m tarif memuru başöğretmenler de 
başöğretnıenlık vaz;f esiyle lıirlikte 

20 lira alaca\daıdır. 

Havacılık ve spor 

Havacılık ve spor mecmuasının 

273 üncü sayısı çıkmıştır. Bu sayıda 
havacılığa dair enteresan yazılar 

vardır. Tavsiye edeıiz. 

İlk öğ~elim 
iık öğretim mecmuasının 9 uncu 

sayısı çıkmıştır. Bu sayıda ilkokul 
öğretmenleri için çok istifadeli ya
zılar mevcuttur. 

Maarif vekaletinin 
kararına göre 

- Birinci sahifeden artan -

hazırlanmalarını beklerim. Genç Türk 
nesillerini yetiştirm~k ö )evini üstüne 
almış ilim mensuplarının talebelerin 
deo önce kendilerini daımi surette-

RADYO 
• BugUnkU program 

Tiirkı) e RaJJ o dıfiizİ) on po ta/a f< 
Türl:i J e Rad) osu - Ani.ara Rad) o 

Cuma 21 - 4 - 939 

1'.l.30 Program 
12,35 Türk müziği-Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı,ajııf 

ve meteoroloji haberkri . 

13,15-14 Müzik (Karışık prO 

gram - Pi. ) . . 
17,30 Konuşma ( inkılap tarı~ 

<lersleri - Halkevinden naklen ) 
18,30 Pıogram. 
18,35 Müzik ( Operet müıİ~ 
Pi.) 
19,00 Konuşma . 
19,15 Türk müziği (Fasıl ht 

yetiştirmelerini ve mükemmellqtir· d 
yeti ) Tahsin Karakuş ve arka B: 

melerini pek tabii, hatta zaruri lıu ları H ıkkı D~rman , Eşref Kaılrı 
luıum. 

Ehliyetin ve çalışmanın bir ispat Hasan Gür , Hamtii Tokay , l.3aS' 
yeri olan doçentlik imtihanları, mem Üfler · 
leketin en kıymetli ilim namzetlerini 20,00 Ajans, meteo olojı hab(ı 

23 Nisan Çocuk bayramı seçecek esaslı bir miyardır. ıeri, ziraat borsası c fiyat ) 
Para bozdurmak bahanesile, Akademik kariyere girmek isti· 20,15 Türk müziği . Çalanlar 

lsmail oğlu Şakir adında birisi te· Ticarethane sahipleri : yen arkadaşlarımdan bu yolda azıt Zühtü Bardak.oğ'u , Cevdet Çağl 
nekeci Kasım oğlu Cemalin bir li mi gayret bekler; ilim idealin '! yak· Kemal Niyazi Seyhuı. OkuyanlBr 
rasını aşırıp kaçarken yakalanmış . ÇOCUK l~i m~mleket işidir. Çocuk bllyramına sizde vitıinlerinizi !aşmakta önleriniııi her suretle a Haluk Rec~i, Melek Tokgöz . 1 
tır. Suçlu adliyeye sevk edilmiş- çocuğu ilgileodire~ek surette süsleyerek İşt1.r.ak ediniz. 1 ç.ık olduğunu bildiıme}İ bir vazife Şemseddin Ziya - Hicaz ş:ırk• 
tir ._ ___ ::!l'lllil""""'.,...,,_,,:::mı.,..,,.......,. _ _,,...:::=r.:•:c=-=-~=--==.,,_.._ __ _. ___ .,..__ bilirim,, Kim görse seni. ?. - Rıfat beyio 

~-------~----------------------~----.,-------...ı.----------...o.,;,_...._,, __ .,......,.,."' Hicaz şarkı - Sislendi hava 3; 
ı . . .. , Rahmi beyin - Hicaz şarkı -m Orta Avıupanın bilhassa • • lı elemanlar sahayı · bır daha don · d" . I 4 z ··htii 0 S ı F O .. . . . şam er ı yme su ar. - u 

P 
Avusluryanın futbol bakı memnk uzere. terkedıyorlar. Zıra bır dakoğlu _ 5anlur hksimi 5 - O 
mından bugün hayli zayıf profesyonel futbo!cü bundan 5 6 d . Ş t b k G""züın~e 

1 
Q 1 bir vaziyette olduğunu söy· cnın- c. ra an şar ·ı- c 

R 'ersek herhald ı.. sadece ha-- ki k 1 t Ç k 1 k d kımlarırı eskı· hallerı"nin gölgesidir. O sene evvel kazandığı~ .. ın iiçte birini göynümden. 6- .... - Şetrab' 
ıv me e a oıamış ır. e ·os ova ya 3 bile alamıyor ve tabıı haklı olarak k G · 7 O küd'' 

_ kikati ortaya vurmuş olu· ve hatta Macaristanda da ayni şey da belki... d d şıır ı - ecemız . - s 
ruz . 

Sindeların 

meşhur Viyana 
lı düşmüştür. 

ölümünden sonra 

futbolü ddamakıl-

Bugün muhakka~ ki Viyanada 
sağlam ve temiz bir rutbol mevcut 
mevcutl1Jr. Lakin bu mrşhur Vun 
dertinin oyunlarını epey aratmakta 
ve halkın zevkini hiçbir suretle tat 
miıı edememektedir. 

Bu hal yalnız eski Avusturya • 
bahusus Viyana - da kendini göster. 

vardır. Saroşilerin, Gcşvaydlerin, Nıjed· spora ve a e iyor. Ziya beyin - Tahirbuselik şar~ 1 

insanın buııları dü.:ündükten son 11 k b" I'" ·r h Bu hal yeni yetişenlere de tesir Nim nigah'1 kail oldum. 
,, i erin oyunlarr anca ırer atı a ediyor ve yavaş yavaş spor aşkı or· 20,45 Türk müziği ( Saz ese 

ra "Orte Avrupa s!stemi,, diye anı tıradan ibaret kaldı. d k b 1 o f 
ta an ay o uyor. leri ) Ç'llan!ar: Fahire Fer ·an,f"e 

lan kısa paslı müe.:.sir oyunun da ar Şimdi stadları halk eskisi gibi Dünya fut bolü için ııe acınacak Fer san . 
tık yavaş yavaş ortadan kalktığına merakla. iştiyakla doldurmuyor. He· şey?... 2l 00 Memleket saat ayarı· 
hükmedeceği geliyor ki, bu biç de yecan Tuna ve Vals memleketinde Slavyanıo, Spartanın, Admiranın 2 1 'oo Konuşma . . 

vaktiyle elinde fut1'ol kralliğının coşkun oyunlar mı görenler şimdı 21: 15 Esham, tahvilat, karı1b' yanlış bir noktai nrzar değildir. • 
Nerede eski Avrupa takıınlaıı? ... 

Slavyanın, Spartanın, Viyana ve 

Avusturyanın ve hatta F erençvaro· 

şun şimdıki vaziyetleri ancan bu ta· 

asasını tutan ve senelerce eşsiz fut· ancak onların hatıralarını yaşıyabili- - Nukut borsası ( fiyat ) 
bolcüleı olan İngilizlere bile boyun yorlar, 21,25 Ne:_,eli plaklar --: ~ ~ 
eğ firen. harika futbo!le beraber ya· Uzaktan uzağa akseden "Mavi 21,30 Müzik ( RiyasetıcLlf11 

v<ış ya'.'DŞ kaybol nakta. Tuna" nın latif nağmeleri gibi... F'ılarmonik orkestrası ) Şef : P'' 
Bu vaziyeti görenhirçok kıyme•. * * * torius 1- R. t:f euberger - O~ ._ _____________________________ _,. ____ .._ _____________________ balosu: Opernball operetindefl 

ur. İSt' ını kırı 
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Çukurovanın Yaşı 
Eski yollar : 

Kozan bittikten sonra yolumuzu 
şimale döndürüyoruz . Gideceğimiz 
yol çok eski bir yol olduğu için bu 1 
yazımızda F ekeye varmadan .. önce ( 
Çukurovanın eski yollarını gozden 

1 
geçirmemiz faydalı olacaktır. 

Yollar tetkik ve mütalaa olunursa 
yirminci asırdan evvel yapılmış ol· 
duğu belli olan bütün eski yolları 
en eski yol olarak kabul etmek 
lazımdır. Ynrdumuzun topraklarına 
insan ayağı bastığı Neolotik devir -

n !erden itibaren yur<l yollarının baş· 
a· lamış olduğunu kabul etmek gerek 

tir. Hiç şüphe yoktur ki bu yolların 
hepsi de en eski yolların bakiye· 
sidir. Bilhassa güney } urttaki yollar 
coğrafya durumu yüzünden daha 

1 ehemmiyetle üstünde durulacak yol
lardan maduttur , 

Toroslardan cenuba doğıu sıy· 
rılıp akan yolları Garpten Ş.uka 
doğru tedkik edersek : 

Birinci yol : 

1 

Yazan 

R. YALGIN ----
Eski devirde lrana, Hicaza, Suryeye, 
lraka giden tiiccar kervanları yine 
bu yoldan ayaklarının ucuna basa· 
rak geçmistir. Yolu Tarsus ovasın. 
da Tarsus kasabası keser ve şark· 
tan garba doğru büyükler a•asında 
uzanıp giden sahil yoluna ulaştırır. 

OçUncU Yol: 

Bir çift çorap 
üçyüz yirmi lira Bahar mevsiminin sihirli 

ve cazip kokularını 

Yalmz bir falm dftil , ıyni zamanda müstesna bir şaheser 

Asri • 
sınema 

Bu akşam Senelik çorap masrafı l 
. 320,000 lira \ ~ .1 • eş"ne e:ı ier t Hl iiif e tile, m ~viimi l en gjzel eseri 

1 Kolonya, Losyon Ve Sayın muştde~ıh~rıne tka·r ( HARRI BOR ) un harikulade temsili Son zamanlarda ipekli çorap arın ve a ı sana 

i NCi 
fiyatları üzerinde bir hayli müna· esanslarında bulursunuz ı d . . 
kaşalar oldu. Çorapların pahalı ve LİMON, ÇAM, llkbahar k0 • ( Kızı enızın esrarı 
çürük oldukları ileri sürüldü . Hal· lonJ alarile Şipr, Fujer, Leylak, 

buki Holivudun ipekli çorap fiyat 
1 

Rcvdor, Ful, Şebboy, Yasemin · Muazzam eserini takdim eder· 
k . 1 h t b k k 7..ambak Lds" onları ;ıayanı tavsi· Ü 1 1 

re oru ansan arı ayret e ıra aca ., A.YRICA .. _ BÜYÜt< SERG ZEŞ r , F LM derecede yüksektir . yedir. 

Meşhur yıldız Eleanor Povel şim- Ferhat inci 1 ( s •ı • do•• •• •• ) 
diye kadar en pahalı çorabı giymek Osmanlı Bankası Karşısı üvarı erın nuşu 
rekorunu muhafaza ediyordu. Ar 19 10431 S 
tistin dansederken giydiği kasıkla ·!....--- --------· Yıldııı: - Fred kot 
rına kadar uzun çorapların çifti 
beş yüz kuk franga yani bizim pa· 
ramızla yirmi liraya idi. Fakat son 
gün !erde bile meşhur dansöz yıl 
dızlardan Cinger Roger Öu rekoru 

• 1 
kırmıştır. Sarışın yıldızın yenı çe· 
vıreceği fi1m için hazırlanan ço· 
rap) arın çifti 8000 frank yani 320 
liradır . 

Bir çift çorap 320 liraya oiunca3 
Eleanor Povelin rekoru büyük bir 
farkla kırılmış oluyor • 

Daima en 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 

k Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Kişe her vakıt açı tır · Asri 2.SO 

Telefon 
10514 

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

Yeni Kıraathane 
Ve Bilardo Salonu 

Memleketimiz hakikaten 
muhtaç o\Ju;iu nezih ve temiz bir 

Konya ovasından uzanan ve To 
rosları aş1n Kara nan yoludur · Bu 
yol Mutlan Mağara nahiyesini ge· 
çerek Uzurıcaburcu iki kilometre 
kadar garbinde bıraktıktan _sonra 
Silifkeye ve osadan Tıışucu ıskele
sine müntehi ohır . Bu yol her ne 
ka:lar Kilikya yolu sayılmasa da 
Torosun cenup yollarından olması 
itibariyl~ m,.vzuumuzun huicind~ 
kal-nası m uafık giir~lm .miştir · lkı 
tarafı hıral.J::ler, m ığa atar ve yüz-

Takriben altı metro genişliğin
de olan ve Fırat ırmağından başlı· 
yan sahil yolu lur. Bu yol Karka 
mışhn garbe doğru bir zikzak ile 
ve daima büyükleri takip ederek 
(Telbaşar) hüyüğiine ora1an Çoban 
beyli nahiyesine yine hüyükleri zi
yaret ede ede kateder ve Sakçagöz· 
den Amanos aralarını geçerek Kan 
lı geçitten Çukurovayd düşer. Bura
da toprak Anavarza, Yılan kaleleri· 
ni şimal ve cenupta bırakarak Sirke 
li hüyüğiine ve oraJan Misisi geç· 
tıkten sonra Adana1a ve Adanadan 
yine sahili takip ederrk Zeytunlu, 
Meliki, Tarsus, Kazanlıya uğrayarak 
Mersin büyüğünden hir kolu dağ
lara verdiği kolu ile Silifke üzerine 
yörüyüp gider 

Holivudun senelik çorap sarfiyatı 
50,000 lngiliz lirası yani takrilJen 
3.ı.0,000 Türk lirası kıymetindedir . 
Birçok büyük ma'>raflara katlanan 
ve dünya va her an yeni bir moda 
çıkaran yıldızların ufak masralları 
arasınJa sayılan çorap masrafları 

1 muazzam bir yekun tutmaktadır . 
istirahat Salonuna kavuşmuştur. 

( Kasırga) 

k · 1 bu lerce asarı ati'o ın :r ""l1 0 a'l 
B 1 d ~ daki yolun bilhı;sı u gar agm 

Musa bozulduğun ve Bulgar Bo~ 
zoğlan ete-ğindeki şehir huabelerı 
görülecek eserlerdendir. 

ikinci yol : 

Kı1yseri, lvriz, Konyadan çıkan 
ve Ulukışlada birleşerek Çıftehan 
Bulgar Ann:ışadan g ·çtıkten so ıra 
Tekir ve Gülek boğazını aşarak 
Tarsus ovasına inen yoldur. 

Yolun Ç1ftehan karşısınd~n ~arbe 
dönen kısmında Hacıköyü şımalınde 
büyük bir kaya üstünde mühim v~ 
meşhur bir Eti kitabeıi vardır .. kı 
bu kitabe Etilerin Toroslarda gos· 
terdikleri şecaat ve besaletlerine 
b:r armağan t şkil eder. 

Çıftehan ve cenuba doru engiolt>şen 
cadde Bozantıyı gtçince karşısı ~a 
Kocakşi adını alan büyük kale ıle 
karşılaşır. 

- Yolun bazı yerlerinde hal; cad. 
de esl'ri Lulmak mümkündür. Birin 

• ci örnek Telba~ar ile Gazianttp, 
ikiuci örnek l!!lalıiye ile Fevzipaşa, 
üçüncü örnek Ceyhan ile Sirkeli, 
dördüncü örnek Tarsus ile Kazan· 
lı arasında bugün bile berhayat. 
tır. Bu yolun ömrü lÜ yani başın

da ·teşekkül etmiş yiizlerce hüyük 
ferin ömrü ile mukayese edersek 
Miladd11n (3000) yıl önceye kadar 
sürüp götürmek mümkün olur ümi· 
dindeyim. 

DördUncU Yol : 

En mühim bir Eti yolu olan bu 
yol bugün mevzuu üstünde oldu· 
ğumuz yoldur. Doğrudan doğruya 

Boğazköyden Kayseriye ve l-ıura· 

dan Develiden gelen ikinci bir hat 
~1 alarak Toroslara tırmanan meş· 

hur yoldur, 
Yol ıssız çöllerden volkanik 

yamaçlardan sarp vadilerden geçe. 
rek s~yhanın Mağara nahiyesine 
nıüntehi olur. Buradan Doğanbeyli 
enişi ile ikiye ayrılır. Bir yol cenup 
ta (Koman~ya) u_?rar. Diğer büyük 
yol ise Saimbeyli vadisini geçnek 
Orbok •uyu ile :ne ine Fekenin al
tında Kozana oradan Tumlu kale· 
sine ve Turnadan da Yılan kalesine 
gelir, Yılan kalesinden sallarla ge· 1 

Bu gece nöbetçi eczane l Türkçe sözlü büyük harikalar 

harikasında takdim ~diyor 
10485 

Ye~cami civarında 

,Toros eczahanedir 

_________ _.. ________________________ ııİİııiıi __ iiiiiii __ iiiiiiiil __ '=a-=iiillii.ı 

Büyük Sanatkirımız 
MÜNİR NURETTİN 

Ve kıymetli arkadaşları Taoburi ve Bestekar Sela!ıa.Jdin Pınar , Kemani 
Nuhar ve Pıyanist Feyzi Arslangil 

Tan 

Bu' akşam 
Saat taın 21 de 

Sinemasında 
ikinci Büyük Konserlerini veriyorlar 

En büyük bestekarlarımızın en güzel eser feriyle süslü bulunırn bu müs. 
tesna musiki gecesi için Localar tutulmuştur. Numaralı yerlerJm pek az 

vardır. Acr-le edilmesi ric.ı olunur 
10525 

Eski Postahane Binasında 
k sahibi zevatı memnun edecek B"'f" .. külpesent ve zev 

u un muş . . . ·ı tefriş ve tanzim edilen 
bır atına ı e 

Yeni Kıraathane ve Bilardo Salonu 
hürmetkar hizmetlerini Teşrif ed~cek Sayın müşterilerine en 10529 

ki l"ftibar duyacaktır sunma a 

yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

iş lhtilc1flarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 
Nizamnamesı 

., 
KaruTflumc f\o: 10565 -

D ·· den artan · • un 

ki . "htilaf 1 hakkmda uzlaştırma karan verile 
Madde 42 - Toplulu 

1
k ış 

1
a usul ve şartları dahilinde İtçiler tara· 

erilen arar K · 1 ) memiş olması veya v . d 'ht"lifın çıktıtı işyerim•, ( esın uz attırma 
fından itiraz edilmesi halın fe dı 

1 
ıltı min zarfında ya dotrudan dotru· 

. kil"t tarı an an e- . 
için iş Dıirt.Sl teş • 1 h ır m .kamlarla muhabere neticeıınde rıtme 
ya gönderilecek yahut mı 1 ~angi gün ve sa11tte işyerinde bulunıcatı en 

Bu kale 3iıans!ar devrin le:: hu 
Yolun bekçili~ini deruhte eden ve 
kan itiboıile Tüık olan ırklar tara
fından idare edildiğini okuyoruz · 
Sonra }ol garbe dötler \e Bürüce~ 
Yaylasını cenupta bırakarak Tekır 
İçin':len geçtikten sonra (Cenup ka
pısı) adı ile meşhur olan Gülekten 
çıkarak çukura iner. Gülek bogazının 
en dar yerinde lskender kebi.in :ya 
hut Bizans imparatorh.ırtnın kostan 

çen yol Nur doğının şark etekle· I 
rinde.o doğruca Yurrurt;-1 k 

1

ın arı - -----------·---------------- -

! 
na kavuşur, 

si takarrür edecek memurun "cveren vekiline bildirilir. 
1 . rene veya ly 

az 24 saat evvr- ışve k"I' t iıı olunan gün ve saatte mümeılil İş 
. ren ve ı ı ay k . . t 

tiniü kayay O}ulmuş iki hatırası var 
dır kı bu hatıralar yolun yapılması· 
nı işaret eder. F el kat fazlı bozulmuş 
oLfuğun durumu daha geniş malu 
lat elde etmeğe müsait be~ildir. 
.şt~ l<ılıkyanın en mülıim askeri ve 
ı~tısadj yolu bu yoldur. Bütiin harp 

b~ıhangirler bu yoldan geçmiş ve 
ur· -

un harklere bu yolda sevkilceyş 
o nıuştur 7 

-.....__~~~x~~_,,,,,--~,.-!"!~~ 
Vcrt .. 

ur. 2 - J Strauss -- • Viyan~ 
orrna d 
.. A nın a masallar ,. 3- F.Lehar -

ltın ve gümü.: 4- J Strauss .. G .. " . 
t"" ~ce kuıu " operetinden uver 
Ur, 5- j S . 

t • trauss - " Güzel mavı Una .. 
Pı 22.30 Müzık ( Opera aryalau. ) 

23•00 Müzik ( Cazband-PI. ) 

l 'i- Nisan- 939 Çarşamb:ı akşamı 

Alsa ray 
Sinemasında 

Ş. diye kadar Adanaya gelen mü 
ım ı · h zikli fılmlerin en güze ı ' rn mu • 

t'eşemi ve rn kıvrak olanı 

VE Yaşa Uyan 
Büyük aşk, müzikal filmin baş rol
! . ndr-· [ Tino Rossi ] [ Jan Kie
erı ] '[ Nelson Eddy ] gibi bey-

pura . . ..1 d 
1 .1 I ses şöhretlerını go ge e 

ne mı e R d T .. -k ve Nevyork a yo enoru 

b"{'Ben Bernie ) 
.. 1 Yıldız· (ALiCE FA YE) Ve guze . 

f live olarak: l . 
E yeni dünya haber erı 

n 10521 
Y 

23
·1c45 24 Son aı"ana haberleri ve arın i • ______ _ 

program • -

Amerika tarafından milyonlada angaje edilen ünlü F~ansız Yıldızı 

( D A N 1 E L L F D A R R 1 E U x) 
Paris Sr-rgisinin birinci mükafatını kcızan1n 

ı-
1 davası 
'----- - --· 

1 Suiistimal 

MUHTEŞE~ TEMSİLiNi VERMEK ÜZERE 

, _P_'.E_K_Y_A_KIND':.J I PEK ~KINDA 1 !PEK YAK~~ 

..- Asri • 
sınemaya ..... 

l 
. 
1 e y o r 

Fazla tafsilat için her vakıl açık bulunan kişeye müracaat 
Teltfon 250 ASRI 10464 

işveren veya ışve 1 ilınic uzlaştırma aranna ıtaraz e • 
b ka evve ce ver y ki . b' . . 

çilerin ve bundan aş . 1 . k· di aralaıından seçcce en ar ışçı 
. b haiz ışçı er ın \ n .. r . 

miş bulunan nısa 1 
1 temin ile mukellt' tar. 

bulunma arını .. ı '- k .. 
nin i•yerinde hazır b 1 olan İşçiler, muzaıı..""' eye soKma u 

y it" zda u unmuş . d ._. ·r • . 
Madde 43 - ıra . . . adını soyadım, İ{\'Crın eıu vazaıesmı, 

J •çeceklerı ışçıye, ' ~ IAh' tt ld ~ 1ere araların a s~ b . t kennilerini teın::J::"\c sa a ıye ar o uau· . . . asını ve u ıf e 
varsa ışçılık nuın . · ler 

.. · b' vesı verır · ı · k · t" t f dan nu gosterır ır . . bulunmuş 0ı80 işçi erın ~ serıyc ı ara ın 
Bu vesikanın ıtıraz 

imzalanmış bulunması şarttır: sında memur bir uzlaştırma şekli araya 
Madde 44 - Müzakere sırı 

rak taraflara teklıf ~d~;- ki kotarılmak s~retil~ kesin uzlaştırmayı bat· 
Neticede mesele ıttı a a u ve kotarma ş~klini gösterir üç nüsha 

"h •tAfın mevzuun . 
lanırsa memur 1 tı 8

• d k altlarını ' kendisi ile işveren veya aşvcren 
ı. tanzıın e ere 'ki . . . . 1 zabıt vara"asr . . . ve itirazda \.tutunanların seçh err ışçı ımza ar· 

vekili ve nıümesınl ışçaler 

far. bir nüsbasa 29 uncu maddede beyan olunan zabıt 
Zabıt varıkalarınm 

f . apıştırılır · · · l D · · · · ı dt terme Y • • •• h nı işyerine kesin uzlaştırm1 ıçın ş aıresımn ı • 
Z t n ikıncı nus ası d h 1 • • . 

•P .' A r dan crönderilmiş olan memur alır ve er a ammne 
T t kılalı tarı ın o '- l . . b gı 1 .eı k . uzlaştırmayı gıtRıiş olan memur ş Daıruınc mensu 

tçvdı eder. h f:.~n makamlar tarafınd;m tavzif edilmiş ise aldığı zabit vıra 
olmayıp mı 1 1 1 O · · · ·ı ·ı· k"l" ·· d ·1 k üzere 
k 24 t Zarfında ş aaresınm ı gı ı teş ı atma gon en me 
asını saa . 

kedisini tavzif etmiş olan makamı tevdı eder. . 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA ·-

KiLO FlATI 
CiNSi En az 

1 
.En çok Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
-= Koza- 9,50 = 

1 33,50--Piyasa parlafl 
" 

33 
Piyasa temizi • 30 

1 ,_ 
Klevland 38 -, .. . 1 

YAPA G-1 - - --
-

Beyaz 

1 1 1 Siyah 

çtCIT 

Yerli "Yemlikn 
.. "Tobumluk,. 4 . 

HUBUBAT 
Buğ'day Kıbns 1 -3,62 ' --, 

• Yerli --r-
• Men tane 

Arpa 2,50 
Fasulya 1 
Yulaf 
Delice 
l<uş yemi --Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

' 

~ üç .. " 15 .c Dört yıldız DoknJluk ~ 
~ u: üç :ı n .. 
- c o - Simit :: ti: .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet :ı 
CN V' üç r-- .. ,, 

Simit " 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

20 / 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Ptne Santim 

Hazır 5 01 Ureı 

ı--Rayişmark 
Vadeli ı. 4 66 Frank (Fransız ) -335 
Vadeli il. - 4 44 Sterlin ( ingiliz) -5-93 

2.3 Hind hazır 4 Dolar (Amerika) 126 --ro 
Ne~ork 7 83 Frank ( isvicre 00 00 

1 
~ -·- ...... _ ,. 

·----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindisten, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan do~ıuya müessese na: 

mına getirilen tn nıüntehap, taze ve kc kulu çaylardan -..ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değiştn numaralı tntipleıi vardır. 

' Muhtelif cins ve büyüklükte lutu ve pa~etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tik eti nefaset ve halisiyetinin lrnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. • .. 

Umumi dtpolatı ; lstanlul Tcıhmi~cnü ~o. 74 ( Kuıukahveci hanı 
alt a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbut • C. 

. " ... "" 

SüdOn kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyata ehvel'Jdir. 

Adana Mersin ve ha valisi .iAcantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 21 

- "" 

Seyhan Vilayetinden: 1 

1 - Bahçe kazasının Harurıif 
nahiyesinde hususi idarcyf: ait ktf 
lıca bir sene müddetle ve açık f 
tırma suretile kiraya verilecektir 

2 - Senelik muhammen icl 
bedeli (760) yedi yüz altmış lirt 
dır, 

3 - Artırma 1939 senesi ~ 
sanın 27 nci perşembe günü s" 
(11) on birde Vilayet daimi enci 
meninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikt" 
(57) elli yedi liradır. Teminatın ~ 
Bankasına yatırılması lazımdır. 

.5 - Şartnamesi Adana ve 8' 
çe husu:>İ muhasebelerinde görült 
b:lir. 12· 15 18 21 10497 

adana sıtma enstitüsii 
direktörlüğünden : 

1- Adana Sıtma enstitüsü bab 
çesinin ön cephesine iki demir kapl 
ile üst kısmı demir parmaklıklı tuğl 
divar ve diger kısımlarına da trl Ö1 

-----, gü işi keşif tutarı olan ( 1391 ) lir' 

1 Tu·· rkso·· zu·· (37) kuruş ile açık eksiltmeye ko 
' · nulmuştur . 

2 - Eksiltme 27 Nisan 1939 h 

• ·~-. •• , 
I 

\ 

I - \ . , 
. 

~~. t 
~ 

. tJ 

:-------------- ------ --------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd. ' 

det asistanlık yapmıştır. Hastalar mı AL idin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hfrgün sabahlt.} in saat 12- 8, öğleden sonra 

2-- 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. ___________________________________________________ ...; 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast arını kabule 
başlamıştır. 

--------------------...... -------------------------------

Gündelik siyasi gazete 
-------
abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

rihine tesadüf ed~n Perşembe günU 
saat (10) da Sıtma enstitüsü bini' 
sında teşekkül edecek komisyond• 
yapılacaktır . 

3 - İsteyenler keşifname ve sair 
evrakı görmek üzere enstitü Direk' 
törlüğüne müracaat edebilirler , 

4- istekliler % 7 ,5 kuruş mıf 
vakkat teminat vermeğe bu işi ya 

ı -Dış memleketler için Abone, d 
' pabilmeğe iktidarı olduğuna dair 

bedeli değişmez yalnız posla masrafı 
zammedilir. 1 Nafia Müdürlüğünden alınmış bir "' 

sikayı ibraza mecburdur. 
2 - Hanlar için idareye müra- I 

caat edilmelidir. 10498 12- 15- 18- 21 

. Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
. 

Geceleri de vaki olac11k muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

90-156 10116 Numara: 200 

-------------------------------------------------~ 
---------------------------------------------------'! 

Sayın Bayan, 

'llaumann 
~ 

Her aile yuvasının muhtaç. bulunduğu dikiş-nakış, örgii, çiçek 
ve tlah;ı bir çok yrni işleri öğrrnmek ister misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün de-vam edecek olan Türkocagı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut 
olmasın sırf keıdi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda· 

;karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi' 
ğimiz adrese teşrif il! kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

22 

Naumann Makinaları Satı~ Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 

I
_.., ..... _-_______________________________________________ ~-~ 

\~!'W~~:.~~~ .. ,.~':,~_ Umumi neşriyat müdürü : ....... 

ilil~~· j Macid Güçlü 
15-15 10269 g.• Adana Türksözü matbaası 


