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Milli Şef ve Halkevleri 

Ankara Halkevini şereflendiren Milli Şef Halk 
içtimaında bulundu evleri tanışma komitesinin 

Şefimiz, Halkevlerini daha verimli bir şekle 
sokacak çok değerli direktifler verdi 

• 

N STE • 
1 

Binicilerimizin par
lak muvaffakıyeti 

Ankara : 25 ( A A ) - Dün 
enternasyonal pierre gautier müka· 
fatı için Niste yapılan binicilik mü
sabakalarında şimdiye kadar talii 
ters gitmiş olan ekibimiz taliden 
parlak bir intikam almış ve birin 

Dün Parti ocakları 
Mebuslarımızın da iştirakile toplandı 

Büyük bir anlaşma zihniyeti içinde 
belediye namzedleri tesbit edildi 

L' 1· . un curuhuri,·et halk 
ı:,V\1e ısı g , ... 

partisi vilayel, kaza ve nnhıye heyet· 
1 . 1· . . b k nlı~ıoda ve mebus· crı va ımızın aş a o 

mak Uzere d~n akşam parti başkanı 
tarafından mezbahada 200 ki<ilik bir 
zi .. vaft:t \rerilmiştir. 

1 

, ciliği , ik:nciliği , üçüncülüğii ve 
dö•düncülüı,ü kazanrıııştır. 

laı·ımızın da i,tirakilt. l>iı· toplantı 
' l k" lı 1 divc inti· .Yapmış ve öntımUz< e 1 e c ~ 

1 b d t . aınınn. gö ... tc.·rileı.::ek 

TÜRK:;Ozü - Bazı geçici amil· 
ler dola.nsile Adananın Çok pUruzlU 
bir dcivası hnlini alan beledi \'C inti · 
habı i .. inin bö"le bir vakınlık ve nn-

C·H.P. 
grubu toplantısı 

la ın a par ı n 

ti . tc b"' ····in ınuzokcrclenle namzc crı ~ ıı. ....-

l t t. t>·· ' c •at kadaı· JC\·nnı ,u unn1us u. or" .~u 

ı ' I d h . r bul unanlarrn 
Cl en bu lop antı a azı 

.. ' J "kl . hu u i,ct ,-c hu.ule gos"cr ı crı ~n ıı .. 

ı . b" 1 0 hansı iı· indc gc en gcnı' ır an ai'm~ • -
tam bir 'mı:talıakot hasıl olmuştu. 
IJun de. gene "~aliınizin b:ışka11hsınd~ 

A k 25 ve n1cLusla1·ımız1n iştirakilc Partı ıı ara: (A.A.) - C . h . 
1 

bu r . ı· b ocak heyetleri davet o unmuş ve 
pdT ı_sı mec 13 guru u gugün loplan-

lk d f hu~u~t.aki fikirleri alınm ı ştır. 
mış ı c a söı alan muhtere,n lı . b k 1 ,.0 vali k ·r · O aş Toplantı.vı partı aş an 
v. ı ınıız 1

' Rdik SayJam umumi 13. Ali Riza Çevik açmıı • 0 ~-oklama 
siyuet vaziyetini izah etmiş umumi yapılarak bu,uk biı· ekseriyetin nıev· 
sulh gayesi ve Türk iili menfaatı cüt olduı;u a~laş•lmıştır. Başkan yok· 
bakımından Tüıkiye hükümetinin lama sebebini izah ettikten sonra 
b~yü~ devletlerle v~ ko nşularıle te mUzakerelerc başlanmıştır. Mebusu· 

• b 1 d muz Safo Özler .' apılacak işin ebem-mas a_ _u un uğuna dair malumat 
miyet ve mcsuliyetini hatırlattıktan 

vermıştır, başvekilden sonra ·· d h 
• soz a sonra namz.cdlerin tesbitia e ~r ~ey· 

hn bir çok hatı"plerı"n mu""tal•ası d" d ı· b" !aşma ~ en evvel hUsnUnivet ı or an 

. . . 
la~ına hava~ı içinde ,uzcl ve mu\.'nl
faki,yctli lıır netice nlınmrık. lıiUretile 
hatlı hiç şuphc ,vok ki, butuıı Adana· 
hlnrı bu~vuk bir _')evince <luşurccektir. 

Uurusl hareketleri, bu~·uk idare 
kabiliycli ile bu guzel neticede geniş 
bir hi.,scsi bulunan vali ve parti ba;;
~anımız Ali Riza Çevik'e ve deAedi 
bıva,~utları ile ayni dcrec:cJc muvaf
fak iyct hi1.o:-.csi olan, ba..-l:ı saJın nıc

bu;umuz ve Adananın çok hurnıcl 
ettiği ! filmi Uran olduğu halde bUlUıı 

ınebu~larımıza Adanalılar namına tc· 

fekkur etmek lazımdır. 

1 . ın -
ı rnmış Ve sordukları suallerine har. zihniyetin hakim olması lfızımgddigini 

ciye ~' ki!imiz lazım gelen cev~pla:ı ' ve bu suretle hareketin memleket 
vermış nıhayet paıti umumi he r menfaatlerine en u~gun bir ~ekil ola· 

Bu suretle, hakikaten umumi ar· 
zuyu temsil edeceğinde >Uphc bulun· 
mnyan _yeni belediye hcyetinİfl mutlak 
bir sUkUn içinde sadece memleket i~· 

]erile meşgul olmak imkanını lıulma" 
bizim için buyuk bir kazıtnç olacak· 
tır. 

Mllll Şefimizin Ankara Halkevlnde tedklklerlnden bir intiba 

Anhra : 24 (A A) - Milli Şd 
ismet fnönii bugün sayıları gittikce 
çoğalan Ha/kevlerinin çalışmıdarını 

daha esaslı v~ ileri bir şekilde plan
lamak için epey zamaiıdanberi top 
lantılar yapmakta olan Halkev/eri ta
nişma komitesinır. içlimainda bulun
mak üzere Ankara Halkevini şereflen· 
dirmişlerdir. Verilen izahatı derin bir 

alaka ile dinleyip muta!ea ederek ko-

İngilterede mec
buri askerlik 

Sulhun en büyük 
garantisi olacaktir 

Bu hususta Fransa fngil· 
tereyi ~azyik ıni 

~diyormuş 

Londra : 25 (Radyo) - Londra 
beiedıye reisinin oıuıduğıı köşkte bir 
nutuk söyleyen ve şiddetle alkışlanan 

Vindsor Çöıçil İogilterede mecburi 
askerliğin tesisini müdafaa ederek 
demiştir ki : 

Mecburi askerLk usulünün tesisi 
ihtimali gittikçe arlmaktadır. Bana 
söylendiğine göre bu hususta bütün 
CÜıütamların mevcudu tam olup ikin
ci bir cüzütam servisi teşkiline ça· 
lı~ılmaktadır. 

Hatip, lngilterc!niıı bir kaç büyük 
devlete karşı girişliği har ek etleri mev
zuubohı. ederek demiştir ki 

h . Bugünkü vaziyet ve şerait da· 
ı lınde bir ordu kurulması çok Jazım-

dır. Mecburi askerliğin kurulamadığı
d_ır ki, büyük bir blok teşkiline ma· 
nı nlınaktadır ve ayni zamanda böyle 
bir bi k . . 

ı . 0 un meydana gelmesinı tehır 
e ıoış b 1 k lik u unmaktadır. Mecburi as er· 
cnk~ı~lhun en büyük garantisi ola-

'-on~ondra : 25 (Radyo) - Bütün 
içr a gazeteleri kabinenin gelecek 

ırııaınd . 
nin de ba mecburi askerlik meselesı-
nıakıad ılhassa '_konuşulacağını yaz· 

ır/ar G mesele · azeteler Fransanın bu 
Clti(rini d

1
'.: en ziyade lngiltereyi tazyik 

ı avc d" c ıyoılar. 

miteye kendile-rinden memleketin in
kılap ve kulıür hayatında büyük ve
rimler beklenen Halkevleri hakkında 
alınacak yrni t~th'rlere aif çok esas
lı bir şart ve işaretlerde bulunmuşlar 
ve direktif vermişlerdir. Milli Şefin 
her vesile ile Halkev/eri çalışmaları 

ve meseleleri ile bu ilgileri bütün 
Halkevicilere bir bt daha zevk ve 
şeref vermektedir. 

Milli Şef iki saat süren bu çalış 

8. Gafenko İngiliz 
ve Başvekili 

madan sonra Parti genel sekrerterli
ğinin yurd içinde gezdirdiği ressam· 
!arın eserleri ile tertip ettiği resinı 

ergisir.i gezmiş ve eserler üzerinde 
alaka ile durmuştur. İnönünün Halk· 
evini te~riflerini duyan yakın mektep· 
liler ve halk bina önünde toplanarak 
avdetlerinı beklemişler ve ayrılışların- , 
da hareret ve heyecanla alkışlamışlar
dır. 

Hariciye Nazırı 
ile görüştü 

lngiltere , bir tecavüz vukuunda Bal- ! 
birbirine ne kadar 

bilmek istiyor 
kan devletlerinin 
yardım edeceğini 

ROMANYA HiTLERE 
CEVAP VERDi 

Londra : 25 ( Radyo ) - Ro
manya Hariciye Nazırı B. Gafcnko 
!ngiliz Hariciye Nazırı Lord Halifaks 
ıle yaptığı mülakattan sonra Avam ı 

Kamarasına giderek Başvekil B.Çem 
berlayn ile de bir saat devam edeı1 

bir mülakat yapmıştır . Bu mülakatı 

müteakip, İngiliz kabinesi Başvekilin 
Avaın Kamaıasındaki odasında iki 
saat on beş dakika devam eden bir 
top/anlı yapmıştır . 1 

Gazeteler, lngiii;_ nazırlarının Ro- ~ 
manya Hariciye nazırını hararetli bir 
suret t~ karşılayacaklarını ve kendi
sine İngılterenin vaziyetini anlatacak· 
!arını yazmaktadırlar. 

[ Deyi Telgraf ] gazetesi , lngil
terenin bütün arzusu , bir tecavüz 
takdirinde Balkan devletlerinin bir
birlerine ne kadar yardım edecekle 
rini bilmektir. diyor -

Londra : 25 ( Radyo ) - Roy
ter ajansı bildiriyor : Romanya , Al-

aya verdi"'i cevapta Almanya many ıs . 
. 1 hududu olmadığı için tehdıt al-
:ı:da olup olmadığını bilmek çok 
güç olduğu bıınu Almanyanın daha 

iyi bilmesi lazım geldiğini bildirmiş 

fakat umumi vaziyetten endişe içinde 
bulunduğunu da ilave etmiştir. 

Londıa : 25 ( Radyo ) - Üç 
gündenberi Litvinofla lngiliz Sefiri 
arasında müzakereler )"apılmadığına 

göre !ngiliz - Sovyet müzakereleri 
Londrada neticelenecektir . 

Londra · 25 {A. A.) - Londra· 
ya gitmiş olan Romanya Haıiciye Na

zırı Gafenko dün İngiliz Başvekili ve 
Hariciye nazırı ile göı üşmüş dün de 
Hariciye nazırı ile ikinci bir mülakat

ta bulunmuştur. Kral Romen Nazırını 
öğle ycınegine alıkoymnştur. 

Rayştag Cumaya 
toplanıyor 

Berfin : 25 (A.A) Rayştag Hit
lcrin beyanatını dinlemek üzere Cu
ma günü toplanacaktır. 

h ··ı.• t" · · ye 1 cağını sö.}•lemi•tir. Bunu muteakip :12 
uımme ın sıyasetıni ve takip ettigı" , 

h k t h İmzalı bir takrir verilmiştir. Bu ta.k- İngi liz donanması 

Şarki Akdenizde 
manevraya çıkıyor 

~re_ e altını ittifakla tastib et. rirde yoklamanın işari reyle sııpılması 
mıstır. k 

Kaçakçılık kanunu' 
değiştiriliyor 

Hazırlanan proje millet 
meclisine verildi 

__ Hükumet kaçakçılığın men ve la· 
kıbıne dair 1918 sayılı kanunun b 1 
maddelerini değiştiren v~ bu k azı 1 
b an unun 
azı maddelerini kaldıran bir . 1 

h ı . k k prnıe 
azır ayara amutaya vermiştir. 

Arama sırasında kaçakcılık 
. J d" . . SUÇU· nun ış en ığını gösteren veya b . u su-

çun ıspatına. ~a-rıyacak olan evrak bu 
lunursa sahıbının huzuriyle bir zarfa j 
konarak mühürl•necek aramay·ı 
k" ı yapan 
ımse erce alınarak zabıt varak 
1 •1 b" ı·k asının 

ası ı e ır ı le tahkikat yapanla 
rilecektir. ra ve. 

Kaçakçılık tahkikatını yapanlar 
tarafından sahibinin huzuı iyle bu zarf 
en kısa zamanda açılacak ve t• t "k d' 
lecektir. suçun işlendi"'ini ao"st 

1 
el 

1 

ıs 6 eren er-
le s~çun i~batına vanyanlar ayrılarak 
tahkıkat kajtıtlariyla birlikte c h . _ . um u· 
nyet muddeıumumitiğine ve askerliğe 
aıt olan evrak da en yakın adi" - . _ . ı amı-

re gonderılecektir. zabıt muamelesine 
karş1 ~ alakalı/arca ceza muhakemeleri 
usu u kanununda yazılı seı.ıep ve 1 d . . d usu 
aıresın a vazifeli merciler ne d' d . . 

1 
z ın e 

ıtıraz o unabilir, 
Ancak arama sonunda gümrükten 

kaçırma maksadiylc sandık, bavul, çan 
t~ ve b~nlara benzer eşya kaplarında j 
gızlı tertıpler yaptırılmış yerlerden ve· 
ya yastık, yorgan ve şiltererin için· 
den çıkarılar: ve yahut ayakkaplarına 
yerleştirilmiş vüçutlarına sarılmış ve 
sıkıştırılmış olarak bulunan resim ve
ya inhisara tabi eşya müsadere edil
mekle beraber bunu yapan yolcular 
h ıkkında ayrıca ceza hükümleri tat· 
bik olunacaatır. • 

• 
Hakikate aykırı beyanname ver 

mekle veya herhanği bir hile veya 
suiistimal ile muamelesi yaptırılarak 
eksik resim ve vergi ~eri lmeksizin 
verilmıf ve muamelui yaptırılmış 
resim ve vergiy<> tabi olduğu halde 
muafiyete tabi mal gibi gösteril-: 
mek suretiyle memlekete eşya sok· 
tukları anlaşılanla r hakkında bir yıl-, 

Gerisi ikinci sobifede -

leklif olunmakta idi. teklif reye on· 
muş ve ittifakla kabul olunmuştur. 

Bunda.o sonra verilen diger bir tak· 
rirde · bir namzet listesi teklif edili· 
yordu 1 i t ,,....,.; b. yete arrolıın· 
du. Memleketin y·Uksek menfaatlerini 
tatmin edecek ve bir za.mandanberi 
Adanada nalıoş bir vaziyet doğuran 
ayrılık zihniyetini tamamile ortad~n 
kaldıracak bir mahiyette olan bu lıste 
ittifakla ve sUrekli alkışlarla kabul 
olunmuştur. 

1 Ierkesi sevindiren bu neticeden 
sonra bu işte buyuk emekleri geçen 
ve bu muvaffakiyefte başlıca amil 
1 . k ali Ali Riza o an parti baş anı ve v . 

Çevik hakkında muhabbeth ve tak· 
dirkar tezahurat ynp•lmı,tır. 

Memleket çocukları orasındaki 
. 'h · ·etinin buyuk 

a.oJaşma ve sevışme zı Dl.) 

bir tezahuru olan bu neticeyi kutla· 

Londra : 25 ( Radyo) - /ngil
tcrenin Akdeniz fılosuna mensup 
otuz parçadan müı ekkep bir donan· 
ması Şarki Akd.,nizde manevra yap· 
mak üzere hareket etmiştir, 

[ Taymis ] gazetesinin deniz mu
habiri hıı manevralar hakkında şun· 
ları yazmaktadır : 

• lngiliz donanmasının bu ma
nevraları Şarki Akdenizde yapması 
kadar tabii bir şey olamaz. Çünkü, 
Bundan evvleki manevralarını garbi 

Akdenizde yapmıştı .• 

Yunan milleti, vatanı korumak için 
canını bile vermeğe karar vermiştir. 

Yunanistan üç yılda ordusu 
için dokuz milyar harcadı 

bir milyar daha bareıyacaktır 

B. Metaksasın. nutku 

Bey metak•a• 

Atina : 25 ( Radyo ) - Başvekil 

B. Mctak:13s Atina mühendislerinin zi· 
ya!ctind~ söylediği nutukda; ordusun
dan kuvvet alan ve bununla iftihar 
eden Yunanistan topraklanna doku· 
nulmasına hiç bir zaman müsaade 
etmiyeccktir. Yunan milleti vatanını 

korumak için canını bile vermeğe ka
rar vermislir. 

Yunanistanın emniyeti için kat'i 
garanti verilmiştir. Dünyanın sullıa 
doğru gittiğini kimse temin edemez. 
Fakat vaziyette salaha doğru işaret 

olduğunu söyliyebilirim. Ben bu fikir· 
deyim. Siz Yunan teknisyenlerinin en 
çok alakadar olduğu şey sulhtur. Fa· 
kat şunu biliniz ki, sulhta olsun, harpte 
olsun daima hizmete çağnlaeaksınız. 
demiştir. 

Yunan milli müdafaasından bah
seden B. Metaksas son üç sene içinde 
dokuz milyar drahmi sorfedildiğini ve 
bunun on milyara çıkacağını da ilave 
etmiştir. 
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Harp tehlikesi karşısında ,~~~~-·~~~~~-~~~~~~~~, 

DENiZiN iTTiFAKINAl~ş_e_~_h_n_~_~h-~_~_b_e_~_~_e_r_~n-ı 
GÜVENEN MillET

1 

Valimiz Konya kız muallim Antep Lisesi gitti 
1

mektebi talebeleri 
Pari - Suarın Amstcrdam mu· 

habiri, gazetesine, Holandanın bir 
h~rp zuhurunda su sedleri vasıtasiy 
le ke ııdisini ne suretle müdafaa ede· 
ceğine dair dikkate değer bir maka 
le yazmıştır, Bir çok noktalarını o· 
ku} ucularımız için faydalı gördüğü· 
rnüz bu yazıyı kıs3ltarak alıyoruz: 

1 
düşman taarruzu vukuunda suyu 

1 

içrri verecek gözler gayet kısa bir 

\ zamanda açılarak bütün mtır,Joket 
su içeıisinde bırakılabilir. Bu suretle 

"Holandanın sahilleri alçak ol· 
duğu gibi ekseriya su hucumuna 
maruz kalır. Bu feye7anların önüne 
geçmek için büyük masraflar la sed 
!er yapılmıştır Fakat bugün Avru \ 
panın geçirdiği buhran yüzünden, 
Holanda. yükselen ve memleketi 1 
boğan deniz suyunu diişman istıla 
sına karşı bir müttefik olarak kul- ı 

!anmayı düşünüyor. j 
Hakikaten bugüne kadar, taşan 

su bu memleket için kuvvetli bir 
müdafaa vasıtası olarak telakki e· 
dilmiştir. 

Holanda topraklarının mühim 
bir kısmı binbir emekle df'nizi dol 
durarak elde edilmiştir. demek yan· 
lış olmaz. 

On ~sırlık mesai neticesi olarak 
Felemtnkliler tapraklar : nı deniz hü 
cumundan iki tarzda kurtarmak yo 
lunu elde etmişlerdir. 

Holandanın Amisterdarn, Friz, Gel

dr ve Ütrekt havalisi düşman için 
g;ri/mez bir rnıntaka olur. Roterdam 
ve lahi civarında da bu kabil teş · 

kilat yapıldığını son günlerde lir 
Felemenk gazetesinde okudum. Bu 

satırları okuyanlar belki de bu fe-

yazanın köyleri ve şehirleri tahrip 
edece~ini, suların evlerin pencarele 

r i ndenJiçcıi girectklerini düşünmüş 
!erdir. Fakat mesele öyle değildir. 

Sular o şekilde tanzim edilmekte 
dirki tarnarniyle İstenilen kısımlar 

su altında l:ırakılmakta, şehirler ve 

köyler etrafında sudan aşılmaz bir 
istihkam vücuda getirilmektedir. 

Bu sayede yollar çabuk bozul· 
makta ve su ile yumuşayan toprak 

düşmanın ağır nakil vasıtalarının 

kolaylıkla yüı ümesini imkansız bir 
hale getirmektedir. 

Bilhassa Holanda, ordusunun 
dost memleketlerle teması kaybet · 

memesi için, Belçika ile olan hudut 
tarafını teşkil eden topraklarının 

sudan istihkamlarla takviyesine son 
zamanlarda geceli günduzlü çalışı · 
yor. 

Suriye Başvekilini değil 
Irak Dahiliye Nazırını 

karşıladı 

Dünkü nüshamızda eski Suriye 
Başvekili Cemil Mardarnın şehrimiz 
den geçtiğini ve istasyonda Vali· 
miz Ali Rıza Çevikin kendisini kar· 
şıladığını yazmıŞtık. Filf.akika Ce
mil Mardanı şehrimizden geçmiş ve 
Valimiz istasyonda bulunmuştur 

Faka! :ıyni zamanda Irak Dahiliye 
vekili Bay Naçi Şevket de dünkü 
ekispresle şehrimizden geçmiş ve 
Valimiz hükumetimiz namına Irak 
Dahiliye vekilini karşılamıştır. 

Halkevinde 

Konya kız muallim mektebi 
son sınıf talebeleri başlarında mü 
dürleri ve muallimleri olduğu halde 
dün Mersinden şehrimize ğelmişler 

ve istasyonda Adanalı arkada, lan 
tarafınden karşılanmışlardır. erkek 
muallim mektebinin müsafiri olan 

Konyalı kızlarımız Gazi ilk okulunda 
misafir edileceklerdir. 

Nişan 

Kız lisesi riyaziye öğıetrneri 
Bayan Melahat Tüzünile erkek li· 
sesi riyaziye öğretmeni B. Can Er· 
zurumluoğlu cumaertesi günü kala 
balık bir dost ve meslekdaş kitle· 
si önünde nişanlanmışlardır. Adana 

Halkevi Ar komitesi tarafından 
ayda bir kere yapılmakta olan mu· 
zikli toplantı bu akşam da yapıla· 
caktır. Giriş için davetiyeler dağıtıl 

mıştır. 

1 
maarif kadrosunun degerli birer uz 
vu olan genç nişanlıları l.ıizde tebrik 
eder ve devamli saadetler dileriz, 

Kız Lisesinin müsameresi 

Şehrimiz kız lisesi bugün akşam 
Tan Sinemasında güzel bir ınüsa· 

mere vcrcc•ktir. Müsamerenin zen 
gin bir proğramı vardır, Genç kız
larımız güzel bir p:yes temsil ede· , 
cck Ritmik ve klasik danslar ya· 
pacaklardır. 

Yaralama 

Üç gündenberi şehrimizde bu. 
lunmakta olan Gaziantf'p muhtelit 
lisesi talebeleri dün memleketi erine 
dönmüşlerdir. Müdür vr: muallimle· 
rile birlikte gelmiş olan Antepli ta 
!ebelerimiz burada bulundukları 
müddet zarfında şehrimiz orta tah 
sil mektepleri ile faydalı spor te. 
maslarında bulunmuşlar. Erkek lise· 
si ile bir futbol ve Erkek muallim 
mektebi ile de bir voleybol maçı 

yapmışlardır. 

Ticaret mektebi güzel 
bir müsamere verdi 

Ticaret mektebi talebeleri dün 
akşam kalabalık bir davetli kitlesi 
önünde çok beğenilen güz!I bir 
müsamere vermişlerdir. Müsamere· 
nin proğramını dört perdelik (Va 
tan ve vazife) adlı bir piyes muh· 
telif muzik parçaları şiirler teşkil 
ediyordu. 

Kaçakçılık kanu
nu değiştiriliyor 

- Birinci sahifeden aıtan -

dan üç yıla kadar hapis cezası veri
lecektir. 

Bundan başka vergi ve resimle 

-------
RADYO 

• BugUnkU program .. 

Tiirkiye Radyb difüzi) on postal' 
Türkiye Radyosrı - Ankara RadyG! si 

Çarfıımba 26 - 4 - 9 39 ye 
ce 

12,30 Program le 
12,35 Türk müziği . Çalanlar kı 

F .ıhire F ersan , Refik f ersan , ı<ı ra 
mal Niyazi Seyhun. Okuyan: Mah ğı 
mut Karındaş. 1- Osman beyin~ 
Hicaz peşrevi. 2 - Salahaddin P 
narın - Hicaz şarkı - Sızlay• 

sın 

cu 
kalbimi sev. 3- Hacı Faik beyin tü 
Hicaz şarkı - A leşi suzanı firkat 

sız: 
4- Kemal Niyazi Seyhun - J{ı da 
meııçe taksimi. 5- .5adeddin Kaı rü 
nağın - Neveser şarkı - Hicran! yo 
harap oldu. 6- .... - Türkü ' 
Dağları hep kar aldı. 7- ... - 5 bir 
semaisi . dü 

13,00 Memleket saat ayarı 50 
ajans ve meteoroloji haberleri. on 

bu 

13,15-14 Müzik ( RiyaseticÜ lı 
bur bandosu - Şef: Ihsan Künçer B 
1 - Domenico - Asker rna rşı 2 
Moszkowsky - Polonez No. da 
3 - G. Pares - Merasim marı A 
4- Massenet - Manon operasını ri 
Menuettosu 5 - G. Verdi - • ~ di 
goletto • operasından potpuri .. cil 

17 ,30 inkılap tarihi dersleri ~ sa 
Halkevinden naklen . 

18,30 Program . 
18,35 Müzik ( Virtüozlar- pi, 
19,00 Konuşma (Çocuk esir 

y 
d 

geme kurumu ) Kukla . 
2 Bir ta re ftıın, Şima 1 denizinin dal 

galaıına karşı memltketi müdafaa 
eden sedler yapmışlar, diğer taraf 
tan toprağın altından suyu çekerek 
kanallara akıtmak üzere değirmen· 
ler vücuda getirmişlndir, Bu değir· 
menler suyu kanallar vasıtasiyle 

deniz atar. 

r , 

' Belediye intihap Encü-

1 
1 
' 

Hanedan mahallesi eski rniimes 
sili beygirci Kadir Gedikbaşla Ali 
dedf' mahallesinde Hasan odal.ıaşı 

ile birlikte bağ komşularından Sadık 
kar ısı F atına ve Saclıkı evine hücum 

1 

edertk başından ye muhtelif yerle. 
rinden yaralayarak dögmüşlerdir. 

Kadir gedikbaşla Hasan odabaşı jan 
darmalar tarafından yakalanarak tu 1 

tulan zabıt varaka sile adliyeye tes· 
lim ediln. işlerdir. 

ri verilmiyen eşyanın o yerdeki re· 
simlenmiş piyasa değrrinin iki misli 
ve eksik vergi ve resim verilerek 1 

geçirme hallerinde bu eksikliğin beş 

1~,15 Türk müziği ( Fasıl hl bi 
yeti ) Çalanlar: Hakkı Derman, f.ı ki 
ref Kadri, Hasan Gür, Basri üfle' m 
Hamdi Tokay. Okuyan: Tahsin K• 
rakuş . 

20,00 Memleket saat ayarı, aj•1 

ve meteoroloji haberleri . 
20, 15 Türk müziği . Çalanlar 

Cevdet Ç~ğla, Refik Fersan, Zühti 
Bardakoilu, Kemal Niyazi Seyhu1 

Oı:uyanlar: Mustafa Çağlar, 1- · 

Hollandayı daimi bir deniz isti 
r !asından kurtaran lıu tesisat, ilk na· 

zarda çok basit sayılabilir. Fakat 
zamanla her şey gibi tekemmül 

Reisliğinden : • 
menı 

edrn bu mrslekte bugün çok ince 1- Belediye intihabında rey vermeğe ve Belediye azalığına seçil· 
bir hal almıştır. Bu mesleğin de mü meğe hakkı olanların isimlerini ve hüviyetlerini gösterir cedveller ayrı, ay-
trhassısları. h~tta erkanı harpleri , rı tanzim edilerek Nisanın 26 ıncı Çarşamba günü sabahleyin saat sekiz 
v~rdır. Holandada sedlerden, mani den 4 Mayıs Perşembe günü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü· 
alardan, kanallardan. evlerin altın kıimet ve Belediye kapılarına ve her mahallenin defterleri de ayrıca aşı· 
dan geçen su yollarından ibaret ha· ğıda gösterilen yerlere asılmıştır . 
kiki bir ştl:-eke vardır. 1- Cemalpaşa ve Kurtuluş mahalle defterleri : Yeni istasyon polis 

Vaktiyle denizaltı olan yerlerde 
1 

karakolunun duvarına asılmıştır. 
sedlerle 'himaye edilmiş tar lalar 2- Döşeme, istiklal, Kuruköpü, Çınarlı mahallelerinin defterleri: F s 
mevcuttur. Muvakkat topraklar üze ki istasyon polis karakolu duvarına, asılmıştır. 
rinde köyler ve şehirler yapılmıştır. 3- Reşatbey,Tepebağ,Kayalıbağ mahallel~rinin defterleri: Yarbaşı po· 
Her nahiye sedlerinin muhafazası lis karakolu duvmna asılmıştır. 
ve yıkılmaması için teşkilat yarmış 1 4- Kocavezir, Hanedan, mahallelerinin defterleri : Hacıbayram polis 
ad,.ta Holandada bir su şebekesi karakolu duvarına asılmıştır . 
ordusu kurulmuştur. 5- Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade n.ahallelerinin defterleri : 

Bu teşkilaıın reisi "Sedler kcın Pamuk pazarı polis kara:Colu duvarına asılmıştır . 
tu,, unvanını taşır. 6- Sarıyakup, Uluc•mi, Türkocağı, Mesıanzadc mahallelerinin deftcr-

Holandalılar bu rn işini çok iyi !eri: Merkez polis karakolunun duvarına asılmıştır . 
tetkik etmişlerdir; Bugün, Holanda 7- Ka•şıyaka, Seyhan, Cüınhuriyet rn~hallelerinin defterleri: Karşıya· 
hin su ile her istediklnini yapabi ka polis karakolu duvarına asılmıştır . 
lirler, denilse hiç te mübalağ,1 edil. 8- Mirzaçelebi, Mıdık, Ak kapı mahallelerinin defterleri: Sebze paza 
rniş olmaz. Onlar sulan kanallar rındaki Belediye mevki duvarına asılmıştır . 
vasıtasiyle istedikleri her tarafa 9- Köprülü mahallesi defteri:Köprülü Parti ocağı duvarına asılmıştır. 

' götürmek, su cereyanlarına istedik 2- Defterlerde isimleri yazılı olmayanlar ile rnüknrer veya yanlış 
!erini yaptırmak imkanını bulmuş yazılmış bulunanlar defterlerin asılı kalacağı 4 Mayıs Perşembe gününe 
!ardır. Kısa bir zaman içerisindo kadar ( Perşembe dahildir ) her gün öğleden evvel saat onJan on ikiye 
topraklarının istedikleri bir parçası· ve öğleden sonra da 14 den 16 ya kadar Belediyede toplanacak olan 
ni suya boğmak sonra gene gayet intihap Encümenine bizzat müracaat ederek itirazda bulunabilirler . Bu 
kısa bir zamanda o suları kurutmak tarihten sonra itiraz dinlenmez. itiraz etmeyenler intihap hakkını kaybe· 
Holandalı su erkanı harpleri için derler . 
kolay bir iştir. 3- itirazları intihap Encümeni karariyle reddedilenler red kararı- 1 

Halında topraklarının nıilli mü nın teblığinden itibaren üç gün zarfında Asliye mahkemesine müracaat 
dafaasını düşünen mesul makamlar ederek intihap Encümeni kararına karşı itiraz edebilirler . 
memleket ıru iafaasında dahi su 4- Belediye ka1uııunun 23 ve 24 üncü maddeleri mucibince Be· 
kuvvetinden istifade 'etrn~ği ihmal lediye intihabında rey vermek ve Belediye Meclisine aza seçilebilmek 
etmiş değillerdir. için intihap başlamada 1 evvel laakal a!tı aydan beri beldede ikamet et· 

Bugün Züiderce körfezi, şimal mekte olduğunu vesaikle isbat etmek lazımdır. 
denizinden, büyük sed ismi verilen Kanunen her müntehip reyini kullanırken nüfus kağıdını ibraz etmek 
bir sedle ayrılmış tanı manasiyle mecburiyetinde olduğuna göre nüfus kayıtlarına nazaran Adana nüfusunda 
bir göldür. Bu sed otuz kilometre yazılı bulunmayanların ııltı aydanberi Adana şehrinde oturmakta iseler ya 
uzunluğundadır. Bir çok yerinde nüfus kayıtlarına bu şekilde tashih ettirmeleıi ve yahut otarılukları rna· 
gözler vardır. Ru gözler kapaklarla halleden bu ciheti tasü.k eden bir ilmühaber almaları mecburidir . Aksi 
kapalıdır. Memleketin içerisinden takdirde bu gibi başka memleket niifusuna kayıtlı ınüntehiplerin reylerini 
gelen bütün bu kanalları bu körfez,. kullanmalarına müsaade ed .lemiyectktir. 
mansap olurlar • • 5- Rey atmanın hangi gün ba~layacağı ve kaç gün süreceği ve 

Arnst~rdarn bu körfez ve ka- rey sandı~ının nerede bulunacağı ayrıca ilan edilecektir . 10548 
nallarla muhafaza olunur, Zira bir .:.:.----------_______ ..__.._ ____ 1 __ _ 

Modern operator
luğun inkişafı 

Berlin : 19 (Uta) - Professör 
Fişer (Berlin), Operatoılar cemiye

ti içtimaında modern operatorlu
ğun inkişafına ddir 1'ir hadise an 
!atmıştır. Konferans salonuna körpe 
bir çocuğu takdim etmiştir. 

Bu çocuk bundan üç sene ev. 
vel Hint oyunlarile çok meşgul ol· 
duğundan bir gün arkadaşlarından 

birinin attığı oktan biri göksüne isabet 
etmiş çocuk buna dayanamıyarak 
derhal kanlar içerisinde bayılıp yer• 

lerc düşmüş babası yaralı çocuğu 
derhal kliniğe götürmüş ve yirmi 
dakika içerisinde derhal ameliyata 

başlanılmıştır. Opera•yon masasın· 
da çocuğun yarası tam kalbi üze. 
rinde olduğu için pek tehlikJi bir 
şekilde olduğu görülmüştür. 

iki iğne vuruşile derhal kalbi· 

misli para cezasına hükmolunacak 
tır. Bu hareketlere İştirak eden rne· 
rnuı lar hakkında verilecek ceza bir 
kat arttırılacaktır. Kaçakçılık suç· 
(arı hakkında Türk ceza kanunun· 
daki zaman müruı u hükümleri ce 
rey an edecektir. Projenin yalnız mü
sadereyi emrettiği ve başka bir ce· 
za tayin etmediği yerlerde müsa 
dere edilecek gümrük resmine tibi 
eşya ancak vakanın işlendiği sırada 
müsadere edilebilecektir. 

Gümrük ve inhisar idarelerine 
veya bunların bulunmadığı yerlerde 
mal memurlarına teslim olunan ve. 
ya bu idarelerce ele geçirilen ka
çak tşya, alet ve taşıma vasıtaları, 
müsaderesi kararı katileştikten son
ra bunlara düşen her türlü vergi ve 
resimleri müşterisine ait olmak şar 
tiyle ve mezat usuliyle satılacaktır. 

Feıtlcrin yurda sokması, yurd 
içinde kullanılması veya yurddan 
çıkarına~• yasak olan eşya, hususi 
kanuunlarında nereye verilecrği 

hakkında sarahat varsa oraya, böy · 
le bir sarahat bulunmıyan hallerde 
alakalı veya münasebetli devlet da· 
ire ve müesseselerine ve mhisara 

1 tabi eşya inhisar idaresine verile· 
cekti. 

nin yarası dikilerek bu çocuğun ha· , (V AKIT) 

yatı kurtarılmıştır. Yara dikilir dikil· '-------------
rnez kanın derha 1 damarlarında de· 
ver an ettiği de görülmüştür. 19 gün 

sonra çocuk tedavi edilmiş ol~rıık 
hastahaneyi terk etmiş ve ondan 
sonra kuvvetli bir surette büyüme· 
ye başlamıştır. 

Bugün bu çocuk hiç ;arası ol 
mayan sağlam kalpli çocuklardan 

farksız turnla11na oyunlarına devam 
edebilmektedir. Profesör bunun gihi 
daha bir çok m·slller zikretmiş ve 

23 kişinin kalbi üz~rinden yaptığı 

ameliyattan 19 unun temarnen teda· 

vi edildiğini ilave etmiştir. Bir kaç 
sen~ye kadar kalp ameliyatı bir 
sansasyon iken şimdi bu kuvvetini 
kayhedr.:rek adi bir ameliyat yerine 
sayılmaktadır. 

Çekoslavakyada 
ne kadar gazete 

çıkıyor 

Prag : 19 (Uta) 
Eylul ayından, itibaren her ne 

kadar gaztelerin mıkdarı azalmasına 
1 ıagmen yine çek gazeteleri kafi de 

1 
1 
1 

1 

recede bu'unmaktadır. 

Gazete sayılma günü olan 1 ni 
san 1939 tarihinde şu rakamlar ca 
libi dikkatdir. yevmi gazete olarak 
Pragda 25 kasabalarda 2J haftalık 
gazeteler: Pragda 38 kasabalarda 
115 

(Siyasi ve revu ve 
saire; tarzında) 

- Ferahfeza peşrevi . 2 - lsnı3 ta 
Hakkı - Ferahfeza bestesi - Ç" 

ğı 
' !ayan cuyi sirişkile. 3- lsmail Hsl 

kı beyin - Ferahfeza şarkı - P. 
teşi Aşkınla . 4 - !sak Varonun · 
Ferahfeza şarkı - Eyretmek için 
5 - Zühtü Bardakoğlu - Sani~ 
taksimi. 6 - !sınai! Hakkı beyin 
Ferahfeza şarkı - Mehtapta gı! 
zel. 7 - ... - Ferahfeza saz sı 
maisi. 8- .... - Rumeli türka 
leri. a) Dağlar dağlar viran dağla1 

b) Alişimin başları kara. c) Köş~~ 
var. 

21,00 Konuşma ( Çocuk esi1 

geme kurumu ) 
21, 15 Esham , tahvilat , ka~ 

biyo- Nukut ve ziraat borsası(fiY1 

21 ,25 Neşeli plaklar - R. 
1 

21,30 - Müzik ( Sasafon so 
- Nıhat Esengin ) 

21 ,50 Müzik ( Neşeli plakla' / 
22,00 Müzik ( Küçük orkrstı• 

ı Şef: Necip Aşkın ) 1 - Micheli . ~ 
Şen serenat 2 - Müller - Küç~ 
serenat 3- Gabriel - Hafta nihı 
yeti pazar gf'lir - Marş 4 - Sc' 
rnalstich - Ormanda aşk 5- L1

: 

ke - Venüs (Vals ) 6 - Künne. 
- Melankolik vale 7- Coleridg' 
Afrika süiti No. 2 8- J. Strau11 

Güzel mavi tuııada . 
23,00 Müzik ( Cazband - ~~ 
23,45 - 24 Son ajans haber 

ve yarınki program. ,../ _ _.:..., __ ;_,;;:_ _____ . ,ıı 
On beş günde bir çıkan rıs , 

!eri Pragda 17 Bohernya ve Mo11 

ya kas ıbalarında' 15 
11 

Aylık olarak çıkan çek gaıe b 
ler: Pragda 6, kasabalarda 3, ı 
suretle çek olarak intişar eden ' 
zetelerin rnikdarı ceman 248. 

1 ,ı 
Protektorat, da Alman o a , 

intişar eden ga7eteleı in rnikdarı l 
larJır: Pragda: 1, kasabalarda 7 
mı, ,, 

Haftalık olarak: Pragda 1, k3j, 
balarda 3. bu suretle Almanca o· 
rak 12 gazete intişar etmekdedi'' 
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Alman gazeteleri Ruz
velte ateş püskürüyor_ 

---------------------------------------------------------------------

TAN SiNEMASINDA 
Gösterilmekte Olan 

. 
. Amerika Birleşik devletleri Rei· 

S\ Roo~veır H· ı . ~ ın ıt er ve Mussolini 
3f ye hıtaben go" d d'w · . n er ıgı me-saı muva· 

cehcsinde Alman matbuatının mü~ 
terek r k · . tar k ea sıyonunu aksettırmek ba. 

t(t ımından, 17 nisan 1939 tarıhli "F · 
a~ ranfurter Zeitung,, gazetesinin aşa 

ğıdaki makalesi şayanı dikkattir. 
Gazete, Roosvelt ile Vilsou ara 

sında bariz bir müşabr.hetin mev· 
cut olduğunu ve her ikisinin de, bü 
tün dünyada kargaşalık ve itimad 
sızlık tevlit edecek hart•ketlerini 
daima bir sulhsevcrlik ki.,vesine bü. 
rüodüklerini kaydettikten sonra di 
yor ki : 

Ü/ 

s ''Yalnız o zamandanberi değişen 
bir şey vardır. Yirmi sene- evvel 
dünyana ve hatta Almanyada, Vil· 

rı sonun sözlerini inançla dinliyen ve 
onun gösterdiği yoldan yürümeğe 

i~ L d nazır bulunan sayısız insan var ı. 

çer Buğün geçiıilen tecrübelerin acılığı, 
2 Lu insanları ikinci bir defa ayni tarz 
0 · da hareketten menediyor. Bugün 
art Alman>·adaki insanlar dahi, Ame 

sıP 

~ 
rikan Cumhurreisinin sözlerini daha 
dikkatle tartıyor, bugün o dinleyi 
cilerin en safdili bile Roosvelt mc. 
sajının gizli maksadını seziyor: Dün· 
yanın nazarlarını son haftalar zarfın. 

pı da Avrupa ve Amerikada cereyan 
sir eden hadiselerden çevirmek, çember· 

leme Jaaliyetini ilerletebilmek için 
gözleri bulandırmak ve Roosveltin ht fi bilhassa son aylar içinde söylediği 
kindar ve tehlikeli sözleri unuttur

flel 
f(• mak için kulakları tıkamak. 

"Fakat Alman milleti, mesajın 
bazı kısımlarını okurkl!n bütün 
bu hatıraları gözlerinin önünde 

ar canlandırıyor. Ne patetik sözler!., 
h~ Ancak ne kadar boş ve ne ka· 

tJ 

sO 

dar İnaııılması güç şl"yler, Bütün 
mesajda hakikatleri görmiyen veya 
görmek istem iyen bir insanı:ı küs
tahlığı var. Alman milletinin kula 
ğı, bugün daha lıas:sastır; bu ahlak 

Bu gece nöbetçi eczane 
Hükumet civarında 

İstikamet eczahanedir 

Gözleri kamaştıran bir ihtişam 1 
Zengin tabi-ıt rnar z:ıraları ;ıra<ında 

grçen nefis bir aşkın hikayesi 
E~siz asnmıı.ın güzel vcnüsü 

DOROTHY Lt\MOUR un 

Ülitün İnce zevkleri tatmin edecek 
ş""kilde yarattığı en ~on ve en 

güzel sanat eserı 

(Kasırga) 
B 1 ürkçe sözlü şaheseri 

u akşamdan itibaren 

Alsa ray 
s Sinemasında 

enenin · 'n son ve en miistesna 
sınerna .. 

rnusameresi olarak takdim 

fıav ediyor 
E e olarak: 

_ n Yeni dünya haberleri 

Çarşanıba 'l,30 da 
te ·ı ... nzı atlı matine 

Kasırga 
DlKK~rkçe sözlü 
aldırılan,: Locaların evvelden 

İtfl olunur . Kişe her 
'kıt açıktır ---- 10521 

t 

vaızının ;sözleri arasında, Londra, 
Paris, Vaşington ve Moskovadaki 
poli tikacılaı m emperyalizmini far·· 
kedi yor. 

Kulaklarımız, Atlantik denizin· 
den Hindikuş dağlarına kadar bizim 
tehdidimiz nltında bulunduğu iddia 
olunan devletlerin sayılışındaki bü· 
tün gülünçlügü seziyor. "Alman di 
namizmi,, fikri bu hasta muhayyi· 
lelcrde ne kadar tahribat yapmış! 

Sinemanın iki 
Danielle DarriuX 

• in 

büyük şahsiyeti 

ye Charles Boyer 
•'iiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiii 

Şaheeerlerl 

( Mayer ling Faciası ) -
Bütün seyıedenleri tesiri altında bırakmaktadır 

Bügüne kadar görülen En Büyük Aşk Fılmi, Bugüne Kadar Görülen 
En Hissi ve Müessir Şaheser 

Sevenler:n, Sevilenlerin ve Aşkı Anlıyanların Filmi 

Tekrar, tekrar görülecek 
Büyük Bir Aşk Romanı . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 

"Almanya müteaddit defalar, 
iki taraflı paktlar imzalamak husu
sundaki arzu ve kararını bildirmiş· 
tir. Bunun için ne biz, ne de diğer A Y R 1 C A : 
devletler, Amerikan CumhurreisiniA ( RfN TIN TIN ) 
ihtarlarına muhtaç değiliz. Bizim Tarafından temsil edilen Heyecanlı ve 
muhtemel taarruzlarımızdan dolayı enteresan bir film 
bu devletlerde hasıl olduğu söylenen K 
huzursuzluk, ya mevcut değildir - 1 ahraman Köpek 
Yunanistan, Yugoslavya ve Maca 1 10543 
ristan bu haberleri tekzip etmişler· 

1
----------

dir-yahut cia, Holandada olduğu ! Ad B } d• R• • d 
gibi, üçüncü devletler tarafından ana e e 1 ye ıy asetın en 
zorla telkin edilmiştir. Buğday Pazarındaki Sebze Dükkanları Kiraya Ve-

"f~te bu nevi tecrübelerdir ki riliyor. 
bizde itimatsızlık doğurur,, 

Gazete bundan sonra Bolşeviz 
me hücum ederek sözlerini şu şe· 

kilde bitiriyor: 
"Roosevelt adilane bir hal Şt>kli 

vadediyor. biz senelerce büyük bir 
sabır ve imanla bu " adilane hal şek 
li" ni bekledik. bunun neticesi bizim 
için felaket olduğu kadar diğerleri 
için de saadet olmadı. Tarihimizin 
son seneler içinde diğer bir Ameri
kan Cumhurreisine inanmanın zararla· 
rını gördiik şimdi ayni safdilliği tek 
rarlaınağa niyetimiz yoksa, bunu 
kimse takbih eylememelıdir. Alman 
ya, yeni idarenin gösterdiği yeni 
yolda azimkar adımlarla ileıJemek 
te1İr. ve şuna kanidir ,.i, l:.u } ol, B. 
Roosevelt'in gö.;terdiği yoldan çok 
daha fazla rnlh ve sükun temin ede 

cektir. 1 

1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile muha . . .. , mmen 
u~de! ıcarı. ve muvakk~t. temınatları yazılı l uğday Pazarındaki 28 dük 
kan l/Hazıran/939 tarıh.ınd~n 31/Ma~ıs 940 tarihine kadar bir sen~ müd 
detle açık artırma suretıle kıraya verılecektir. 

2 - ihalesi 15 Mayıs 939 Pazartesi günü sa:tt 15 <le Belediye b' 
sındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. ına. 

3 - isteklilerin ihcıleden evve-1 muvakkat tt minatları yatıı k 
t · ·· k - B 1 d' H 1 ma ve şar nameyı gorme uzre e e ıye esap şleri Müdürlüğüne m- 1 

·ı.. 1 uracaat a-
ı an o unur. 

Numıuası Cinsi Mevki Muvakkat teminat Muhaıı.men icar 

L. K. L. 
bedeli 

K. 

150 00 
150 00 
100 00 

11 25 
11 25 
7 50 

Dükkan Kolordu 

" " 
" .. 
" " 

7 50 100 00 
" .. 7 50 100 00 
.. " 7 50 100 00 
" .. 7 50 100 oo 
" " 

7 50 100 00 
.. . 7 50 100 00 
il " 

15 00 200 00 
1 Bahar mevsiminin sihirli 

28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 
44 
46 
48 
.50 
52 
54 
56 
58 
60 
62 
64 
5'1 
62 
64 
68 

" " 
7 
7 

50 100 00 

ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LiMON', ÇAM, İlkbahar ko· 

lonynlnrilc ~ipr. Fujer, Leylak, 
Re,·dur, Ful, Şebboy, Ynscmin , 
Zonıbnk Losyonları şnynnı t~w İ· 

Y"cl ir. 

23 

rF~ırlh<aı'tt ~ lnHç:D 
Osmanlı Bankası K·arşısı 

10431 

Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

1- Adana · Kozan yolunun 
O 000 - 3 000 arasındaki üç 
kilometrelik şose inşaatı keşif tuta 
rı olan (30472) lira (32) kuruşla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2 5 939 tarihi· 
ne müsadif Salı günü saat on 
birde vilayet daimi er cümeniııdc 
yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu İşe ait keşif 
evrakını görmek üzere Nafia mü· 
dürlüğüne müracaat edcbili •ler. 

4 . isteklilerin (2285) lira (42) 

kuruş muvakkat teminat verilmesi 
ve bu işi yapmağa iktidarının mü· 
sait olduğuna dair ehliyet vesikası 
almak üıere 2 nci maddede yazılı 
günden sekiz g~n .. evvel vilayete 
müracaat etmelerı lazımdır. 

.. " 50 100 

.. il 7 50 100 
.. it 7 50 100 

" " 7 50 100 

" .. 7 50 100 

.. " 7 50 100 

.. il 9 40 ·125 

" " 
9 4ll 125 

" 
Uuğ<lay P. Cıheli 18 75 250 

" 
" .. 

70 il 

72 
" 74 " 
" 76 

78180 " 

" 
" 
it 

" .. 
" 
" 
" 

10547 

Yeni 
Ve 

" 
11 25 150 

" 
11 25 150 

" 
11 25 150 

" 
11 25 150 

., 11 25 150 

" 
11 25 150 

" 
18 75 250 

il 18 75 250 
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Klraathane 
Bilardo Salonu 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
00 
00 
00 
( )() 

o) 
00 
00 
00 
00 

Memleketimiz hakikaten muhtaç 
istirahat Salonuna 

olduğu nezih ve temiz bir 
kavuşmuştur, 

Eski Postahane Binasında 
Bütün mü~külpesent ve zevk sahibi zevatı memnun edecek 

bir itina ile tefriş ve tanzim edilen 

Yeni Kıraathane ve Bilardo Salonu 
Teşrif ed<.cek Sayın müşterilerine en hürmetkar hizmetlerini 

sunmakla iftihar duyacaktır . 10529 

5 

7-10-14-18-22-26 10476 -----------..--------·-------

. 

-------------------------------------------------

1 

1 

Şaheserler 

_..Asri 
serisinin b · · · eşıncısı ... 

• 
sınema 

BugJn gündüz ve bu akşam 

Muhterem miişterilerin•, s~n\ltın son harikası, servetin yıkılmaz abidesi , 
sinemanın muazzam hadisesi olan ve herkesi bilhilssa bütün hukuk mün· 

tesiplerini ilgiliyen, Paris sergisinin birincilik miikafatını kazanan 

( D A N ! E L I..; E D A R R f U x ) un 
Muhteşem temsili 

istimal davası ) ( Sui 
Misilsiz eseriyle davet eder 

AYRICA: 
Büyük Aşk, Sergüzeşt , Muzik filmi 

(Süvarilerin Dönüşü) 
Oynayan: - Fred Skot 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

10514 

Ramazanoğlu vakfı mütevelliliğinden 

Kıymeti muhammenesi 
L i r a 

2000 
400 
110 
80 
30 

Hükumet caddesinde fırın 
,, fırın ittisalinde dükkan ,, 

Ulucami civarında dükkan 

" ,, ,, 
Memiş Paşa caddesinde dükkan 

Yukarıda yazılı dükkanlar 1 Ha.ziran 939 tarihindtn itibaren b~.r 
sene müddetle icara verileceğinden talıp olanların 5 Mayıs 939 cuma gu· 
nü saat on dörtte Ulucami karşısındaki yazı evimize müracaatları. 

10545 1-4 g. a. 

Yeni çıkan kanuf'i ve nizamlar 

lş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

2 
K ruanwmc l\o: JOS6j 

_ Dünden artan 

M dd 
56 

_ f ihtilafı Hakem Kurulu ile Büyük Hakem Kurulların 

d 
.. a el k ~ht"laflar bu ku•ulların ilk içtima gününden itibaren 

a ruytt o unaca ı 1 A H k K ·· 
1() 

· •...•. d Yüksek ve f evkala de a em urullarında ruyet o-
ış gunu ıçın e, . 'lk . t" .... d . 'b 20 

1 k 
'h .

1 
.. fl • bu ı..urulların yıne ı ıç ımaı gunun en ıtı aren 

unaca ı tı a ar ıse 
i .. .. f ek karara bağlanır. 
ş g~ud~ar ~; _ 1 ihtilafı Büyük Hakem Kurula ile iş ihtilafı Büyük Ha· 

k K
a e I ş taraflara bildirildiği günden itibaren 12 iş günü 

em urulu karar arına, · · ı K · 
f d 

. . d"I bu kararlar kesınleşmış o ur. esınleşen karara 
zar ın a ıtıraz e ı mezse . . ı · b 'd· . . ... f. IAk dar tarafların ıttıba etme erı mec urı ır. 
aynı ış ıhtıla ıle a a a · 'h ·ıAf k ı ·· k' . · de toplulukla ış ı tı a ına arışınamış o an ote ı 

Bu karar aynı ışyerın. 
İşçiler hakkında dahi nafız olur. . . .. .. 

. . k kurul tarafından münasıh gorulecek vasıtalarla ne-
Kesınleşnıış arar · d · ·ı t f d - "I k . . .. . . ·k' ·ureti biri işyerın e ışçı er ara ın an goru ece 

şır ve ılan edılır ve 1 1 s ' f b d f · . k d"ğ · 29 uncu maddeJe beyan o unan ıa ıt e terme 
bır yere asılma • 1 erı k·ı· ·· d~ ·ı· .. i veren veya işveren ve ı ınc gon -~· ır. 
yapıştrrılmak u~rl, f htil5fı hakem kurulu ile İş ihtilafı büyük hakem 

Madde SB tş flardan biri, karaıııı kendilr.rine bildirildiği günden 
kurulu kararlarına ara . . . . 
"t 'b 

12 
. gu··nu·· zarfında, ıtıraz edebılır. 

ı ı aren ış ı J ~ .,.. t k. V ı· ·ı 

l 
. A 'h H kem Kuıuıuoun top an< ıgı vı ay~ te ı a rye verı • 
tıraz layı ası, t 

mck lazımdır. . . . ı· · ı sına Hakem Kurulu kararnamesinin ve taraflardan 
Valı ıtııaz ayı 13 1 · · · -.. ' h'tl veya ehli vukuf un zapto un an ıfadelerının vesaır lu . 

her bırıyle şa 1 er · · b ı h 'k 1 t sdıkli suret lerını ağ ar ve bu ususta ayrıca yazaca· 
zumlu vesı ·a arın a k d l D · · R · ı· · .. d ·ı • . 1 48 at içinde An ·ara a ş aırcsı eıs ığıne gon en · 
gı bır rapor a sa 

k .. postava teslim eder. • me uzere J • • • 

M d i SQ - Gıyaben verilmış olan kararlara karşı yapılacak ıtıraz. 

1 d 
ak le · yabi olm~sından başka meselenin esasına müteallik se· 

ar a ·ararın gı d E .. ll"k b 1 . 'h . 
b bı . de österilmesi lazım ır. sasa mutea ı se ep eıı ı tıva etme· 
~ erın g .. "dd t f d · · · f d k .t. laAyihaları kanunı mu e zar ın a ıtırazcı tara ın an no sanları 

yen ı ııaz 
ikmal edildikten sonra Vilayet Makamınca Yüksek Hakem Kuruluna sev. 

kedilir. 
Madde 60 - Yüksek Hakem Kurulu iş Kanununun 82 nci maddesi· 

B. C . ç ve D fıkralarında beyan olunan usul ve. şartlar dairesinde topla· 

narak meseleyi rüytt eder. 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sahlan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza 
~ 

9,50 
1 Piyasa parlağı • 34 

Piyasa temizi • 30 1 

1 

1 

1 • 
Klevland 37,75 1 ' 1 

- YAPAGI . 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

~ Yerli "Yemlik. 
• "Tohumluk. 4 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs -3,62 -- ----, 

Yerli -- -
• 3 

• Men la ne ·----
Arpa 2,50 -- ----· 
Fasulya 

-Yulaf 
Delice 
Kuş yemi .. 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
-- -Dört ;ıldız Salih 
.. üç • • :E .c Dört yıldız Do~ruluk " .!al: ;;::: üç E c • . 
o - Simit :-: ~ .. 

::,,: > Lört }Ildız CLmhuriyel " "" .... 
üç ..... .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
25 I 4 1 1938 iş Baııkasından alınmıştır. 

Penf! Santim 

Hazır , 
1-+ 

97 Ll.reı 

ı--Rayişmark 
Vadeli ı. 

Vadeli il. 
Hind hazır 

Nev~ork 

Sayın Bayan, 

63 Frank (Fransız) 
4 
--

39 Sterlin ( ingiliz) 
4 123 Dolar ( Amerika) 
1 \ 90 Frank ( İsviçre) 

• 

'llaumann 
~ 

-3-35 
-5-93 

1261-70 
00 00 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş- nakış, Örgü, çiçek 
ve dah:ı bir çok yrni işleri öğr~nm'k isler misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idartsinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccdni kursa maki~anız olsı;n veyahut 
olmasın sırf kendi m~ııfaatınız için, müessese ııizin gösterdigi bu feda 
karlıktan azami derecede istifade edebilrceğinizden yukarda bildirdi
ğimiz adrese teşrif ile: kayd olmanızı saygılarımız 1 d dileriz. 

26 

Şık 

Naumann Makinaları Salış Tiirk Limited Şiıketi 
Adara Accntalığı Saalhane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 

ve zarif 
Göml..-:k , pijama ve iç çamaşırları 

lstanbuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarınızı 

mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek istiyen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-

Sıhhat ve içtimai nı 
venet müdürlüğünde' 

Adana memleket hastanel 
gerekli 40 adet yün battaniye. 
adet demir so'tlyalı karyola, 1 
det clernir etajer ile 2 adet r 
latif seriye alınmak üzere açık 
siltmcye konulmuştur. 

Eksiltme 11 Mayıs 939 pelf 
be günü saat 10 da Seyhan 1 

danı 
verwiştir. 

) 

hesabı11a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi

desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

yrti daimi encümeninde yapılı ~_... 
ğından talip olanların şartnanı~ 
numuneleri görmek üzere her 
hastaneye ve ihale günü de 64 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

50 kuruşluk muvakkat teminat 
çası veya teminat mektubiyle : 
han vilayet daimi encümenine 
racaatları il:;n olunur. 1053'. 

Türk liralık: 
22-26-30-3 

1 adet 1000 Liralık 

4 ,, 250 ,, 
5 il 100 il 

r 
Türksözü 

25 ,, 50 
" 50 il 25 ,, abone şartları 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

A •ı s d ...., hesabındaki ınevduatı kur'anın keşide 
ı e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 

l'' >y!,l 
6 .'\yhk 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuru~ 
1200 
600 
100 
100 

l - flı) ıueııılckt·ılcı 11\ln A 

b :d~li de~,i~ıneı y;ılrııı po\ld rn 
z. un ıncdılir . 

mudi bu keşideler<! iştirak edecektir • 12 2 - llanl.r ıçın ıdarcyc ı• 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac•k nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

94-156 10116 Numara: 200 

l~lUJl~1B>AiDiA 
CAN l.r<UQ.TAQ.10. 

ı 

ı 
..ı 

,-------ö9o_k_t_o,_r __ O ___ p_er_a_t_o_r ______ __ 

Hadi Kiper 

"'al erlilmelidir. 

C. H. P. 
kanlığından: 

Seyhan llyönkurul 

1 ; Ticaret odasının bulunduğu bina . 
2 ; Yıldız gazinosu . 
3 : Yeni eczahane binası . 
4 · 17 numaralı dükkan ( Yeni cczahaneye bitişik ) 
5 ; 15 • • ( 17 numaralı dükkana biti~ik ) 
6 : 9 • • ( Okuma odasına bitişik ) 
7 : 33 • Hazır elbiseci dükkanı t 
8 : 35 • .. • " 
9 ; 37 • • • • 

·ıo : 1 39 ,. Hurdavalcı çerçi dükkanı 

~ 

ba' 

11 : Orizdibak arsuı . ( Otomobil ve kamyonların durak yni ) 
12 : Bakkaliye dükkanı ( Oıozdibak arsası üzerinde ) 
13 : Boş dükkan ( Eşya piıangosunun çekildiği yer ) 

C. H. P. Emlakinden yukarda yazı!ı akarlar 1939 Haziranının 1 
Jasınc!an 1940 senesi mayıs ayının sonuna kadar bir sme miiddetll 
açık artırma yolu ile kiraya verilecektir. 

Yapılan teklif ve verilen fıat haddi layık görüldüğünde kati ilıal 
11 Mayıs Perşembe günü saat ( 17 j de Ad anada Parti binasında yar 
caktır. Kiralamak isteyenlerin istedikleri zaman Parti kalemine müracl 
eylemeleri ve ihale günü saat ( 17 ) de Parti salonunda hazır bu!unnıl 
ilan olunur. 10546 · 26-3-11 

• ·-... 
\ ~ • 
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--------------------------~-------( Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun müd · 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hcrgün sabahlı;yin saat 12-8, öğleden sonra 

l,_ _____ , __ s_e_ı,.e_d .. iy .. e--k·a·r-şı_s_ı_Y_e_n_i--m-a~ğ-a_z_a...,;.,-.;..2 .. ·-_6_y_a_k_a_d-ar_k_a_b .. ul-eder . 9598 g. a. - 10533 

Umumi nefJt müdürü 

Macir Güçlü __ 

Adana ..:sözü mat! a l51 


