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ı Yeni denizaltı t ' SOYYET MATBUATI ATEŞ PÜSKÜRÜYOR 1 

Fon Ribbentrop, Bay Hen 
dersonu kabul et111edi 

i gemilerimizin i 
İ filoya iltihakı ; 
• • 
frezgahlarımızda yapı- i 
! lan Atılay gelecek ay ! 
! d . . d. ·ı k • f en1ze ın ırı ece , i 

INGIL 1 ERENiN MECBURi ASl<ERLIGI iHDAS KARARINI ALMANYA YA TEBLIG ETMEGE 
MEMUR EDiLEN INGILIZ BÜYÜK ELÇiSi, ALMAN HARiCiYE NAZiRi iLE KONUŞAMADI 

• • 
• • ; . 
i lsfanbul : 27 ( Telefon- ! 
i la) -Almanyada_ Krup tez- ! 
İ glhlarında ln•a edilen Ba· ! 
İ tıray denizaltı gemimiz ya. ! 
i kında Klelden hareket ede- ! 
i rek memleketlmlze gele- ! 
; cektlr. Halen Klel açıkla- ! 
j rında geminin tecrUbelerı ! 
i yapılmaktadır. Dljier taraf- ! 
i tan Hallç tersaneelnde ın,a ! 
i edilmekte olan " Atılay ! 

Layiha , Avam kamarasında müzakerede 
Londra : 27 ( Royter ) - lngi

liz hükumeti tarafında mecburi as
kerlik kanun layihasının hazırlanması 
ve meclise sevki münasebetiyle Baş
vekil Çember!ayn Avam Kamarasında 
beyanatta bulunarak , şimdiki sefer
berlik usulünün artık modası geçmiş 
olduğunu, halen bir harbin yakın ol
duğıı söylenebilmekle beraber halkı 
telaşa vermenin manasız olduğunu , 
daima ihtiy>llı , hazır bulunmak ve 
bu suretle soğuk kanlı görünmek 
için daima bir ordunun mevcudiye
tine oliıu lüzumun ne kadar aşikar 
bulundıığunu , ve sonra lngilterenin 
bazı Avrupa devletlerine taahhüt-

lerde bulunduğunu , bu noktanın na
zarı dikkate alınmasını , memleketin 
her hangi bir mücadeleye daima ha
zır bir halde olm ası iç i .ı bütün men
balara müracaat edildiğini söyledik
ten sonra , Başvekil sözlerini şöyle 
bitirmi~tir : 

mikdarın 310,000 kadar tahmin ve 
tasavvur edildii!"ini söylemiştir . 1 

Avam Kamarasında bu gece de 
müzakerelere \levanı edilecektir. 

- " Harp yapacak deg-iliz ! 
Harbe mani olmak istiyoruz . işte 
bunun için mecburi askerlik usulünün 
ihdası ı.arureli vardır . ,, J 

Başvekilin nutkunu müteakip : 
Loydcorç söz istemiş ve mecburi as
kerlik usuliyle ne kadar bir kuvvet 
teşkil edilmek tasavvurunda bulunul
duğunu sormuştur . Çemberlayn bu 

Bugün Lordlar Kamarası ictima- J 

ında da Lord Halifaks,Çemberlaynin ı 
beyanatına benzer izahatta bulunmuş· 

tur 's .. ı d.,.. .. 1 
oy en ı,.ıne gore, mecburi as· l 

kerlık usulün ün ihdası için hükumete 
üç senelik bir salahiyet verilecektir. I 
Bu salahiyet, icabetıikçe temdit edi
lecektir. 

Paris : 27 ( Havas ) - Fransız 
matbuatı, lngilterenin mecburi asker. 
lik ihdası hakkındaki kararını alkış
lamaktadır . 

. ,, . 
! denlzaıtı gemimiz de mayıs • 
! içinde merasimle denize 
! indirilecektir. Bunlardan 
! ba,ka hUkOmetımlz dllrt 
! muhrip ve dört denizaltı 
! ühe lamarıamı,tır. 

• ...__-·-·-·-·-·-·-··-·-·-·-; 

YAZ 
SURiYE DAHİLİ ANARŞİSİ 

Gelen haberlere göre, lngilterenin 
bu hareketi , Vaşington mahalilinde 
de derin bir memnuniyet uyandır
m.lflır. Siyasi mahafil şu kanaatıe. 

PARTiNiN 
KUVVETLi 
AZALARI 

ÇEKILMETE 

VATANiLERI 
DAGALIVOR 

dır : . 
- " Bu hareket , artık lngiltere

nin her türlü tecavüze karşı koymak 
azminde oldug-unun açık bir delili
dir . ,, 

Çok mlnAıı bir hareket ı •• 

TEDHİŞÇiLER SOKAKLARDA 
BOMBA SAVURMAGA BAŞLADI 

Berlin : 27 ( D. N. B. ) -
Alman hariciye nazırı Bay Ribben
trop•un meşgul olduğunu bildirmesi 
üzerine , İngilterenin Büyük Elçisi 
Bay Henderson Alman hariciye müs
teşarı tarafından kabul olunmuştur. 

Halep : 27 ( Hususi muhabiri
mizden) - Suriyede vaziyetin diizel-

LONDRADA 
BİR ALMA'N 1 

CASUSU!r 

Askeri Sırları 

Satan adam 

Tevkif edildi 

[Berlln - Nl•an) 
Clıorlcy'den yazılıyor: revletin 

• uXtor.'daki si 'ah fabrikasını kurmaş 
olan inşaat firmasının eski memurla· 
rından joseph Kelly adında biri, as· 
keıi sııları yabancı bir devlete sat
ınak sııçiyle tevkif ed ilmiştir. 

Muh ı keme, 8 Mayısta Mançester' 
~c başlıyacakiır. Kelly, BuXton silah 

1 
•btikasından iki plan ç;ı]mak ve bun
ardan birini Alman gizli teşkilatına 
otuz İn · ı· k "h r ırı ız lirasına salma to me-

dii!"ine dair bazı gazetelerde çıkan i 
haberler asılsızdır. Bütün Suriye şe· 
hirJ.:rinde grev devam etmektedir. Şa- ı 
mın ve Halebin karakollara ve aske- 1 
ri karargahlara yakın olan merkezde

Henderson , lngilterenin mecburi 
askerlik usulünü kabul ettii!"ini Al
manyaya resmen tebliğ' etmiştir , 

Çukurova,da 
ki bazı dükkanları ara sıra muhafaza 1 
aıtına aıınıyorsa da ani ıaarruzıar kar· Butün ormanların h d d 
şısında derhal kapanmaktadır. Tet- . U U U 
hişciler sokaklarda rasgele bombalar tesbit ediliyor 
savurmaktadır. 

Halk zaman zaman büyük heye
canlar geçirmektedir. 

Vatani partisinden birçok mebus
lar istıfa elti Bunu sabık dahiliye na
zırı Sadullah Cabirinin istifası takip 
etmiştir. Vatani parfüir.in yeniden teş
kili için sabık başvekil Lutfi Haffar 1 
ve eski maliye vezirlerinden Şükrü 
kuvvetli imzalarile halka hitaben bir 
beyanname neşredilmiş ise <le, bu 
beyanname hiçte iyi karşılanmamış
tır . 

İyi bir kaynaktau alınan maluma
t• ve umumi kanaata göre, Vatani 
partisinin uğ'radığı bunca muvaffaki
yetsizlik ten sonra bir daha kendisini 
loplayamiyacak derecede sukut etmiş 
olduğ'undaıı dağılmaya mahkum bu· 
lunduğu anlaşılmaktadır. 

Alakadarlardan aldığımız malu· 
mata göre, pek yakında bölgemiz
deki bütün ormanların hudutları 
tesbit edilecektir. Orman umum 
müdürlüğü devlete ait olan orman
ların tesbit edilmesi işirıe büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. Halihazırda 
bazı ormanldr şahıslara ait görül

'.'.1ek.~e ve f dkat ':>unların sahiplerinin 
olmuş olduğu, yapılan tetkikler ne
ticesi anlaşılmaktadır. Bu inceleı:ıe 
lerde bazı ormanların da kayıdsız 
o!~uğu görülmektedir. Orman teş 
kı'.atı yakınd1 bu iş üzerinde geniş 
mıkyasta faaliyete geçecektir. Bu 
mevzu üzerinde bütün yurdda çalı
şılacaktır. 

.. 
Çukvrovadu yaz artık tamam ·ı 
k d ' . ı e 
en ını gösterdi.Şelıirlinin çoğu 

keten elbiselerle geziyor 

------=-~-

Mebuslarımızın 
Mersin seyahati 

Mebusumuz Hilmi Uran 
Mersinden Ankaraya 

avdet edeceklerdir 
1 

ı MEBUSLARIMIZ T ARSUST A DA ' 
TETKiKLERDE BUEUNACAKLAR 

Birkaç gündenberi bölgemiz 
mebuslarının şehrimizde tetk'k h .1 .

1 
ı ve 

em..şerı erı e temaslarda bulunduğ 
malumdur. u 

Dün aldığımız malumata g" 
b 1 ore, 

me us arımızdan Hilmi Urarı (Sey-
han?, Tevfık Tarmarı ( Seyhan) 
Ferıd Celal Güven (!çel ) bu .. ' 
M . 'd gun 

ersıne gı ecekler, orada muhtef'f 
mevzular üzerinde tetkiklerde bul~
nacaklar ve Mersinlilerle tema 1 
yapacaklardır. s ar 

Me~uslarımız Tarsusa da gide
ceklerdır, Bay Hilmi Uran ve Bay 

Tevfık Tarman Mersinden Ankara
ya geçeceklerdir. 

**" 

t''MUTECAViZL ER 
HiÇ SIKILMIYOR,, 

ALMANYA VE iT ALYA HARP KUNDAKÇILARI BLO· 
KUNA MÜMKÜN OLDUGU KADAR FAZLA MIKT ARDA 
YENi ŞERiKLER CELBETMEGE UGRAŞMAKT ADIR. 

Moskova: 27 _ Pravada gazetesi 
son Avrupa hadiselerini mevzuu bahs
ederek Almanya ve ltalya aleyhinde 
ateş püskürmektedir. 

Gazete, Almanya ve ltalyanın Bal
kanlara ve Hollanda, lsviçreye karşı 
olan taarruz tasavvurlarından uzun 
uzun bahsettikten sonra şöyle demek
tedir : 

1 " Tecavüz bütün yarıklara sokul-
. makta, yeni yeni korsanlık taarruzları 
hazırlanmakta ve bunun için de Avro

. panın büyük demokratik devletlerin 
I pozisyonuna sokulma ta çalışmaktadır· 

Mütecavizler hiç sıkılmadan kendi mü
tecavizkar harp kundakçıları blokuna 
mümkün oldug-u kadar fazla miktar 
da yeni şerikler celbetmei!"e uğraşmak
tadırlar. Bu yeni yollar ve ileri hareket
ler henüz beyan edilmemiştir. Bunlann 
henüz hiç biri meydanda yoktur. Bu 
ileri hareketlerin ne derece reel oldu
ğunu ve bütün bu gürültülerin üçün
cü bir memleket hesabına mütecavizle 
uzlaşma ve anlaşmadan ibaret olan 
mahut si)Nlseti tazeleme yolunda bir 
teşebbüs olup olmadığını ancak istik· 
bal gösterecektir. 

/-ANKARA HALKEVi 
GENÇLERi ADANADA 

GENÇLER ŞEREFil'.'.IE 
SAMiMi GEÇTi ; DUN 

VERiLEN ZIY AFETLER PEK 
ŞEHiRDE GEZiNTiLER YAPILDI 

Dttngece verilen milsamere 

Ankara Halkevine mensup 21 ki
şiden miirekk"P gençler kafile.si Ada
namızın misafiri bulunmaktadır. 

Adana gençliği, basıehirden ge
len gençlere Adanaya inerken hara. 
retli tezahürat yapmış ve çok samimi 
bir misafirperverlik göstermiştir. 

Genç misafirler şerefine Halkcvin· 
de muzikli bir çay verilmiş ve bunu 
bir ziyafet takip etmiotir. 

Halkevliler dün de şehrimizin gü
zel köşelerini gezmişler, tetkiklerde 
bulunmuşlardır. 

Ankara Halkevi temsilcileri dün 
akşam Asri sinema solönunda Ad.ana: 
lllara • Çakır Ali ,. adlı milli pıye~ı 
oynamışlardır. Gençlerin büyQk b~r 
muvaffakiyetle temsil ettikleri bu i'l' 
zel eserin sahnelerini halk çok alkış
lamış ve çok mütehassis olmuştur. 
Asri sinema salonu dün gece hınca 

hınç dolu bir halde idi. Ayakta ka• 
!anlar pek çoktu. 

Gençler bu akşamda • Bir keli
me • adlı piyesi oynayacaklardır. 
Yarın ağ-leden sonra da talebeye ede
bi karagöz oynatılacakhr. Gene Cıı
martesi gecesi gençler, • Palavra • 
adlı eseri temsil edeceklerdir. 

Ankara Halkevinin şehrimize ge
len 21 kişilik kafilesini teşkil eden 
değerli gençler şunlardır : 

Bürhan Çeltik, Melih Onday, Ga
lip Aşkınoğlu, Fethi lmre, Resai Bar· 
berosoğlu, Enver Kanuk, Ekrem Gür· 
sel, llhami Kılıçata, Behzad Sav, Ha
mi Uybadın, Seyfi Sonakın, Hasan 
Karagön, Hakkı Akyol, K. Ali Söy
ıen, Halil Kızılsu. Muattar Lav, Nigar 
lkısus, Mesrure Karafakoğlu, Sürure 
Karagöz, Adnan Kanık, Selihattin 
Günak. 

ROMEN HARiCiYE 
NAZIRI P ARiS'TE 

NKO'NUN INGILIZ RICALILE YAPTIGI TEMASLARA 
~1r: LONDRADA BiR RESMi TEBLIG NEŞREDiLDi 

B. GAFENKO YARIN AiCŞAM 
ROMA'Y A HAREKET EDiYOR 

ıyete muhakeme edilecektir. 

1 1
. ddıanamede ezcümle denilmek· 

C( ır ki b - . 
tı . , ' u planlara Sdhip olan bır 

'j NEŞRiYAT KONGRESfl 
1 ~ 

Değerli mebuslarımızdan Hilmi 
U T f k . 27 (Royter)- ROmanya hariciye nazırı dUn glce 

ran ve ev ı Tarman şehrimizdr:ki Lonera · ılm•• bulunuyor. bu mUna•lbetıe lngillz hariciye 
•· S,m h 

<1ird ,• '. ovadJn laarıuz;ı gcçligı lak-
. ·•lac,,, b k 

ı .j :hct · & 1 . oınb :tJ ;: rı ci ıı ha ·o ay 
lıtıy"k 'llııcb, l ecck 'C dola yısJyle 

· ı.ıı aı J . 
ıııcvkid d' "r mcyd ·ına gctırecek c ır 

~eli , · 
k~lıı r>: cvkır cd : ld i ği s ı ada ufak 

1 'Ç•sını a.v 
Ç•. •şmış, 1 k 4Z1na atıp yuım"g-a 
mı•ıı· .-. • aı bun · ı • . • r. "'"A'ıt a ım~an verılıne-
nının ad la, b r Al rea; " ' m"n kadın aja• 

Yapıları ardır. 
labrik 1•hltikat . 
miş o~ lcaıııaııı, ~etıcesinde, Kelly 
üzerin:uttu anı:'~rak planlrrı ı 

an kon ' lldrea;n· şı mıştır. Bu 
. •oloaı,.ltuıı ı Liverpol'dak. 1 

- Gcrısi i'·· ,jan aldı"'ın 'd ı 1 
"'lllc.i ili 1 1 • 

88Yf11da _ 1 

f\e§rİyat kongresinin toplanacagı Ankara Halkevi (X) 

Ankara: 27 - Neşriyat kongresi 2 mayısta Maarif Vekili Bay Hasan Ali 
Yücelin reisliği altında Ankara Halkevinde açılacakbr. Neşriyat sergisinin 
hazırlıkları tamamlanmıştır. Sergi de_ bir mayısta açılacakbr. 

ziyaretleri sırasında idarehanemizi I' Londradan •:~an gltrU•melere dair bir re•ml tebllg ne.ret. 
de ziyaret luıfunda buıunmu•lardır, nezareti ya ı 

E • ml•ll~ t fiatları indirı·ldı" au tebllkde,Rumenharıcıye 
nazırı il• b••vakll Çenberıayln Alman kad1n tayyareci 

Yeni narh bugünden it.
bareu tatbik ediliyor 

Belediyemiz et fiatları narbında 
tenzilat yapmıştır. Düo verilen ke
rara göre, bugünden itibaren Ko
yun etinin kilosu 40 kuruştan, Keçi 
eti de 25 kuruştan satılacaktır • Bu 
suretle Koyun etinden 5, Keçi etin
den de 2 kuruş tenzilat yapılmış· 
tır , 

ve hariciye ha:ıı:ırı:tLord Hafi· 
fakla era•ında geçen mUz•k•· 
reıerln nokta'I ne :ıı:ar taell•lne 

.1 d.,... e bunun ,.örüş bir 
vesı e ver ••• " ~ 
1 . •• ıeyı'de hizmet etmış oldufu 
ıgını . . b' li 

b ı asların çok samımı ır ava 
u em d'I k içinde ceryan etıigi kayit e ı me le• 

dir, 
Londra : ~7 (Royter)- Bugün Pa

rise muvulat etmiş olan Rumen ha· 
riciye nazırı Fransız ricalile görüşme
lerde bulundukdan sonra cumaertesi 
akpmı Romaya·harekel edecektir. 

Bayan Melli 
· şehrimizde 
Berlin - Japonya hava seferini 

yapmakta olan meşhur Alman k~dın 
tayyarecisi Bayan Melli dün şehrimize 
gelmiştir. Bayan Melli birkaç saat 
istirahattan sonra Adana hava lima
nından Bağdada uçmuştur. Melli ora• 
dan Japonyaya gidecektir, 

1 

) 

~ 
1 • 
' 



Politik Meseleler 

BULGARiST ANIN 
SON POLiTiKASI 

1f _ş_e_h __ n_1r_h_a __ lb>_e_c:i_1r __ o .... e_1r_n·-1! 

l'----------------·-----~11111m--..--..--------1------' 
Kız Lisesinin 

•• • 
Londra - Adana -
hava yolu işi nihayet 

Hindistan 
halledildi 

(GORCŞlbE~ 

Müsteheen 
meselesi 

a zmitte açılan bir resim sergisin· 
O de teşhir edilen çıplak kadırı 

tabloları şehrin müddei umumi musameresı 
Alman ma1buatının yazdıklarından 
çıkarılan mana, Bulgaristanın buyük bir 
tehdit ve tazyik altında bulunmasıdır · 

Şehrimiz Kız lisrsi son sınıf ta 
!ebesi iki gecedenberi Tan sinema
sı salonunda zengin programlı bir 
müsamereyi tekrarlamıtktadırlar . 
Talebeler oynadıkları " Tırtıllar " 
piyesinde çok muvaffak olmuşlar. 

dır. Bikassa kızlarımız muhtelif me 
ludili danslar yapmışlardır . Salon 
dün gece de hıncahınç dolu bir hal 
de idı. T ebı ik ederiz. 

Şehrimiz mühim bir 
hava transiti oluyor 

Aktarmalar nasıl yapılacak? 

si tarafından kaldırtılmış ve bu tab 

J
ı lofarı yapanlar, asanlar hakkında 

kanuni takibat yapılmış !. 
Yevmi gazeteler bu hadiseye 

1 
sütunlar dolusu yazılar, mizah ga 
zeteleri de çeşit çeşit karikatürler• 

j le dolu sahifder tahsis etmekte B iribiri arkasından gelen enter 
ııas}onal hadiseler, burada bü ı 

yük bir alaka ile takip edilmektedir 
yakın zamana kadar hakim olan ka
naate göre, mihver devletl~rinin taz ; 
yiki karş ısında, Bulgaristan'ın müş 1 
kül vaziyete düşecegi sanı 1ıyordu. 

halbuki Bulgaristanın. takip etmiş 

olduğu temkinli politika sayesinde 
büyük devletlerin kombinezonları 

dışında kalmıya muvaffak olmuştur. 
Alrnanya'ya kar;ı olan ekonomik 

bağlılığına rağmen, Köseivanof, ka 
binesi büyük devletlerin ideolojık ve 
politık mücadelesinden kendini uzak 
tutabilmiştir. memleketin son deH ce ı 

raftan, Bulgaı is tan Balkan Llokurıa 
gfrip bütün B .. kan devletlerinin is· 
tiklalini birlikte miidafaaya kalkacak 
olursa, büyük bir fedekarhkta 
bulunmuş olacaktır. Şurasını unut 
mamcık lazımdır ki, l ugün,Bulga· 
ristaıı'daki istihsal!erin en büyük 
müşteıisi Almanya'dır. Bu itibarla 
her an Bulgaristan üzerinde bir taz 
)İk yapabilecek mevkidedir. Bu va
ziyet, daima hissedilt'gelmekte olan 
çtkingen politikaya saik olmakta 
dır . 

Noye Ziiılıcr Saytung 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizc!e diin gök yiızü açık 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 27 d~receyi bulmuştu . Ge· 
celeri en az sıcak 16 derec~ . 

Kaçakçılık davaları 

DUn öOrendi§lmlze göre, Londra - Adana - Hindistan hava 
yolu meselesi hUkGmetlmlzle alAKadar hUkOmetler arasmda 
halledllmı,tır. Şehrimiz mUhlm 
bir hava transiti hallne gel
mektedir. 

Adana belediye 
riyasetinden 

1 Belediye zabita memurlarız 
için yaptırılacak olan otuz takım ya 
lık elbise , otuz çift kundura otuz 
adet kolonyal ş.ıbka açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

devam ediyor. 
Biz, bu hadiseyi "Sanat ahlakı,, 

çerçevesi içinde tahlil etmek içirı 
değil, " Müstehcen ,, mevzuuna ba· 
his teşkil etmesi itibariyle ele ah· 
yor ve bir mukayese zemini ya 1. • ız 
pıyoruz. 

nazik olan coğrafi ve stratejik va 
------~ ----! 

Hükumetimiz, ~lstanbul üurin
den iki büyük hava hattının geçme 
sini kabul etmiştir. bu hatlardan 

birincisi Londradan haşlayıp Bük
reşe kadar gelınekte olan ~.eynel· 

milel hava hattının Hindistana ka· 
dar devamı olacaktır. Bu hattın Is 2- Elbiselerin muhammen be

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

Temas etmek istediğimiz nokta !ı'e 
" Mecmu ı kapakları ,, dır. Bizilll d 
mecmua kap1klarıada çıkan resim· ~ e 
ler, bir tek kimse yoktur ki nazarı . 
dikkatini celbetmemiş olsun. Çüıı- ;

1 

kü, bütün mecmualarımızın her nus· a. 
hasının her kapağında muhakkak 
renkli bir kadın resmi vardır; iç; 
sahifelerinde de daha açık kadın 
resimleri 1 

ziyeti Bulgar hiikumetinf', devletle 
rin hepsiyle dostça münasebeıte bu 
hınmak zaruret ve dolayisiyle de 
imkanını vermişlir. Bulgari,tan bü 
tün alakasını Balkan meselelerine 
temerküz ettirmiştir. Bulgaristan, bü 
tiin bu işleıi komşulariyle doğrudan 

doğruya halletmek ümidindedir, 

A ncak, Alman f talyan ini. 
şinin devamı. küçuk devlet 

.- .... . .... .: -·'... . .. . -~. ·:~ :_ -~I. . ... 
RAD'ı'O 

• BugU"kU program • 

Tiirkiye Rııclyo dıjii::İ) O'!. postaları 

Türkiye lfod) usu - Arıkrıra Uııdyo:w 

Cuma 28 _,.-4 - 939 

Aldığımiz malumata göre, hazi
ne, şahsi hakkı bulunan ve idarenin 
leh ve aleyhinde açılmış olan ka 
çakçılık davaları ile icra dairelerin 
deki ihtilaflı işlerin, gümrük idare 
lerince tutulan dt'fterlere muntaza 
man kaydedilmesini v~kalet alaka
dar dairelae bildirmiştir. 

tanbula ·kadar olan kısmım Fransız 
ve Romen tayyareleri yapacaklar 
dır. lstanbuldan yolcuları devlet 

hava yolları tayyareleri alıp Adana. 
ya kadar nakledecektir. Adanadan 
yolcular diğer la}•yarelere akt<lrma 
olup Halep, Şam, Bağeat, Basra 

3- Elbiselerin muvakkat temi· 
natı 37 lira kundoraların muvakkat 
teminah 13 lira ve şapkaların mu· 
vakkat teminatı (7) lıradır. 

Herhangi bir filmden ve yahut 
nı 

bir Avrupa mecmuasından kopye tıı 
edilmiş hu resimler bile müstehcen ıCli 
telakkisine uğramazken, bir yağlı :r 
boya sanat est'rİnin suç mevzuu ol· 
ması doğru olabilir mi ? ~ 

ferin istiklalleri için bir tehlilCe tt'ş 12,30 l'rogram 

işçi ücretlerinden kesile
cek para cezaları meselesi 

üzerinden yollarına devam edecek
lerdir. Bu hat beş mayıita açılacak 
ve o gün ilk sefer' yapılacaktır. ls
tanbulda neticel<'nec~k ikinci bir hat 

. 4- ihalesi mayi~in 15 inci pa · 
zartesi günü saat on beşte belediye 
enciimeninde yapılacaktır. 

Müstehcen resimlerle mücade· ~a 
leye geçmek icap ediyorsa, muhak· ti 
kak ki evvela sanat eseri olmayan . 
lardan başlamak lazımg Jir. r~ kil ettiği göz önünde tutularak, Bul 12,35 Türk müziği - Pi. 

Müesseseler tarafından ça'ıştırı
lan işçilerden kesilecek para ceza 
larmm ne olarağı hakkında şimdiye 
kadar esaslı bir talimat mevcut de-

üurinde de muta':>akat hasıl olmuş 
gibidir. Bu hat, Atineden sonra Is· 

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

garistan'ın hitaraflığa uzun müddet 13,00 Memleket saat ayarı , 
devı:tm edemiyece~i sanılmaktadır. ajaust ve meteorolojı haberleri. 

Ve gene müstehcen telakkisine cı 
uyulduğu taktirde, yalnız reııim ser· :>a 

gilerini değil, asarı atika müzelerirıİ1 k. 
hıfzıssıhha müzelerini kapamak ve .. ' 
yahut buralardaki moJelleri duvak· ;ıu 
lamak lazımgelmez mi ? 

bugüne kadar hkip eJilmiş olan çe 13, 15- 14 Müzik ( Karışık pro-
king<>n politikaya devam edildiği gram - Pı. ) 

tanbulda nihayet bulacaktır. Bu hatta 

seferlere mayıs içinde başlanması 
çok flluhtemeldir. Yeni bava hatla· 
rının açılması devlet bava yollarmın 
faaliyetitini artıracaklır . 

6 - lst~kllierin ihale günü mu 
vaklcat teminat makbuzlarile birl:k te 
belediye encümenine müracaatları 
ilan olunur. 

takdirdt>, hunu l memleket için za 17,30 fnkılap tarihi dersleri - ğildi. 8u vaziyeti göz önüne alan 
vekalet, " bu gibi paralar, hükı1:ne . 
tin kontro1u altında emanet olarak 

rarlı neticeler doğu iflasından kor- Halkevinden naklen. 
kulmaktadır. burada artık kati ka 18,10 Program . 

muhafaza edilecektir,, şeklinde yeni 
bir karar almıştır. Bu karar alaka 
dar· daire tarafından şehrimizdeki 
bütün iş yt'rlerine tebliğ edilecektir. 

TANGÜNER 
rcırın verilme zamanı yaklaş~ığı his 18,35 Müzik ( Neşeli plaklar ) ll 

srdilmektedir. Bulgaristanın, yeni l 9,00 Konuşma ( Çocuk esir· 
bir politika istikameti arayıp bulmak geme kurumu - Çocuk şarkıları ) B.~ledi~e .intihap en- 1 

cumenı rıyasetınden 

..,ni 

zorundadır. Musiki muallim mektebi Koro He-
r 
Türksözü 

ca 
bi Garp dcı1letlerinin takınmış ol yeti tarafından. 

Bağda çıkan hadise i NCi dııkları tavır sayesinde bu emel ve 19, 15 Türk miiziği ( Fasıl Ht· 
J'ürksözü 15azetesıne 1 Gündelik siyasi gazete ~a arzıJ!arın g .. rçekleşm-!sİ ihtim1lı kuv yeti ) Ç1lanlar: Hakkı Derman, E:r 1 

1 

1 - Belediye intihabına mayısın 
l 7 inci çarşamba günü s~at [ 9 ] da ı 
başlanacak ve intihap ayni gün saat . 
18 de nihayet bul"'caktır. 

Kolonya, Losyon Ve 
esanslarında bulursunuz 

··------~· - ba vdlrn nektedir. gerek Fransız gerek ret Kadri, Hasan Gür , Hamdi To 
Biritaoya matbuatrn Ja Bulgaıistan'm 

1 
kay, Basri Üfler O.cuyan : Tahsin 

talepleri srmpati ile karşılanmakta Karakuş . 

21 Nısao tarihli gazetenizde ~ir 
bağda çıkan hadiseyi anlatan yazı 
nız yanlıştır. Hadiseye Sadık ve ak. 
rabaları sebep olmuştur. Tavzih 
ederim. Kadri Gedıkbaş 

abone şartları ~IJ 

dır. 20,00 Memleket saı:ıt ayarı, aj-.ns 
LlMON, ÇAM, 1lkbahar ko

lonyalarilc Şipr, Fujer, Ley lak, 
Rcvdor, Ful, Şebboy, Yasemin • 
Zambak Losyonları şa_yanı tavsi· 
yedir. 

, 12 Aylık 
Kuruş be 
1200 G arp m<ıtbuah, NC'yyi sulb mu 

ahedrsiyle Bulgaristan'a kar 
şı haksızlık yapılmış olduğunu ka 
bul etmekte, halta Bulgaristan te 
dafüi Ct'pheye iltihak ettiği takdir
de, kendisinin bazı reviyon taleple . 
rioe müza ha ret edilmesini ileri :;ür 
mek te<lir. Ru vaziyet her 3ulgarı ya 

kından alaka1andırmaktadır. Şimdi, 
bir çok muhatıralan olan yeni dış 
politika istikametlerinden hang:sinin 
daha elverişli olduğunu berkes bir· 
biıine sormaktadir. , 

Bazı mahafiller, Dobrica'nın 

et nup kı!mını gf'rİ vermesi için garp 
devlet !erinin Romanya nezdinde te
şebb~ste bulunmağa hazır oldukla• ı 
kanaatindelrı; ancak, Sofya'da, bu-

da kafi görülmemektef'ir. Diğer ta-

londrada 
- Birinci sahifeden artan -

dia ettiği Holanda'daki bir Alman a· 
janı ile miinasebet tesis elmi~fo. 

Bu ajaı la Kel!y'oin Almanya'ya 
gitmesi kar&rlaştırılmıştır. Bundan 
soııra, Kelly 17 Nisanda Osnabriik 
şehrine gelerek planlardan b:rini o. 
tuı lngiliz lirasına satmıştır. 

Kelly İngiltere'ye döner dönmez 
<icrhal tevkif edilmiştir. Evde yapılon 
arcıştırrmıda ikinci planla ve Holan
da'dcıki ajan aıasıııda lcalı edilen 
ınckluplaı bulunmuştur. 

Kdly'nin görcce~ı erı büyük ce
za, 33 yıl kürek cezasıdır. 

Noye 2iirlıer Seyrv11fl 

ve meteorolojı haberleri. 
TUrksözU - Bu mevzudaki ya 

zımız resmi makamdan alınan ma
luma ta is linad etmekt ·dir. rFeırlhl~'lt ô"cen 

6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

600 
?ı 

300 s~ 
100 

>'e 

20, 15 Türk müziği ( Klasi'c eser 
ler programı ) Çalanlar : Vecihe , 
Cevdet Ç l~la, R::fik Fersaıı, Ruşen 
K~m. Okuyan: Mu lHim Nuri H-ılil 
Boyraz. rius 1- Pierre Maurice - lslanda 

20,45 rürk müziği . Okuyan: Se balıkçısı - P~cbeur d'[slande ( Pi-

il - intihap yalnız bir yerde 
yapılacagmdan ve sandık belediye 
altınd~ki mezat salonuna konulaca· 
ğından bütün müntehiplerin l 7 ma. 
yıs çarşamba günü reylerini vermek 
üzere intihap yerine gelmeleri ilan 
o'unur. 10550 2-18 

Osmanlı Bankası Karşısı 

24 10431 
l -Dış memleketleı için Aboıı' 

bl!deli değişmez yalnız posla masrafı ta 

zammedilir. ~·' 

'2 - llanlar için idareye miıra· ~t 
caal erlilmelidir. 

~----------------------------------------------~ ____________________ ___...,k, 

1 

h\ 
Cebdi bereket Sulh o 

hukuk nıahkemesindeP: ~:tı 
1 

Şık ve 

ınahat Öz Jenses 1 - Selahaddin yer lotinin romanı üzerine senfonik 
Pınarın - Hüzzam ' şarkı - Ümi parça ) 2 - Paul Dukas - Çırak 
dini kiı pi'derine . 2 - fsmail Hak sihirbaz - L'apprenti sorcier sen 
kının - Hüzzam şarkı - Beklerim fonik Schazo ( Goethenin bir "o"'· 

zarif her gijn 3 - Hacı Arif beyin - ' led" ıııdan mülhem ) 3 - Charpen 
Hüzzam şaıkı - Mdtun olalı . 4- tier - ftalya intibaları - fmpres 
Lemirıiıı - Hüzzam şarkı - Aman sions d'ltalie : Orkestra süiti a) Sayi/188 
saki· Serenado! b) Çf'şmede c) Küçük Göml~k , pijama ve iç çamaşırları .. , lı~ 

21,0~ Konu,,'Da ( 'iaftalık spor katırlaıla gezinti ç) D.tğ tepelerinde .. D1v3c1 ÜJmaniyenin Yeni k0 > 
servi.si ) d) Napo!i . ttanlıuldan yeni getiı ttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif ~ ir halkına izafden muhtar Halit avC'9nırı 

21 15 E h t h ·ı" k 1 iınza ;ile mahkemeye vedi""i 713 93 
, 'l. un, a vı at, ambiyo - 22,30 Müzik ( Opera aryahırı - tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pij'lma ve iç çamaşırlarınızı ~ 

Nukut ve zıraat borsası (fiyat) 1 Pı. ) mutlaka Belediye karşısmda Yeni Mağazada yaptırınız. tarihli istitasmda şarkan aklaş ve ~it 
2 ı,2.:5 Neşdi plaklar - K. 23,00 Müzik ( Caıhand-PJ.) 

1 
... araplı tarlaları ve büyük ve Ceyhcıfl Çl 

21,30 Müzik ( Riyaseticümhur fi 23,45 24 Son ajans haberleri 3 Belediye karşısı Yeni magaza nehri, mu.stuk ban~si garben muh3 bi.i 
!armonik orkestrası ) Şef: Praeto- ve yarınki program. ._ __ ... 1•0•53 ______________________ 6____ cir arabacı Mehmet ve topal fbr3• 

' him ve ku ru Hüseyin ve gör oğltl ~a 
~~~~-~-~-~~--~~~~-------~~--~~-~~~-~~---~---~-------------~~~ ~&man ve inam Hü3ayin tarlarlsr' 'lb 

Yedi milyon nufusa H o L A N o A geçildiğinin farkında bile olamaz. şimalen ceyhan nehri ve haroıJr )iı; 
malik Fdemenk dedi- Holanda kendi eli ile yaptığını burnu hizasile müftü yu.sufun sır• 
ğimiz bu memlekete icabında yine kendi elile yıkmasını hendekleri cenuben yol ve güverıÇ,, 'ağ 
verilen Holanda ismi rı!mak surdile teşkil ettikleri geniş h;çbir arıza, hiçbir tabii hudut yok da bilir. Başı sıkılınca kıyı boyunca köylü Ömer ve arabacı Mehmet tz fek 

•-----· çukur memleket ma bir deltadır. Holandada Avıupa tur. Cenubu şarkide Belçika arazisi uzanan setlerden şurasını burasını lalarile Mahdut 200 kiynıatlı g Mt• 
nasına gelir, Memleketin bütün ma kıtasından çıktığımızı hissederiz. içeri~ine doğru sokulan dar bir deler, yahut sularını içeri salıvere hektar dört ar tarla bayvanatlarİl'l9 

zısıııı, bütün tarihini, tali ve mu- Fakat daha denize dl! varmış sayı · prırça, Limburg bölgesi bir tarafa rck bütün ovayı su altırtda bırakır ait meraları olup 25 seneyi mütec'· 
kadderatını bu kelime içinde oku· lam;ıyız. brrakıldığı halde her tarafta niha- Bu feyezan memleketi istilaya ge- vüz bir zamandan beri nizağsıı ve " 

O lecek bir ordu için müthiş bir afet f ı ı·k ·r t·ı t uf er m. ak mümkündür. üz v~ çukur bir Mem lc kd denizden Polder de . J d ası asız ma ı sı a ı e asan 1 
yets z ova arın uz-m ığı görülür. halini alabilir ve bu esnada bu su mekte olup tapuya tescilini talep e. 

memleket.. Şimali Almanya ovası- dikleı i dolma topraklarla, kum te- Almanya tarafından F elemenge gi- haltının arkasında mevki alacak miş ve muhakemesi 6İ51939CuıJJıı~ 'n 
om Şimal denizine doğru uzanan peleri ve ~unlar ara~mda kıyı be,- ren bir yolcu, hu::lut işuetlerine , olan Holanda ordusu memleketı·n · ·· ·· l'k k 1 ld ~ıı 11 ı . 
b. ı H 1 d R L tesı gunune ta ı ı ınmış o U6 

1
•• ıcır 

ır ucu o a.1 o an a ,.n, amöz yunca fasılasız uzanan set ve duvar istasyon bı·nalarının deg·ı·şen re g' 1 J · ı k "' · • n ı- en can ı yer erı o an garp ısmını dan mezkur mahalle alakası olali e lie: 
ve Esko gibi Garbi Avrupanın üç larla ayıı'mış Lu:ur.uyor. Kara tara · ne ve memurların kıyafetlerine dik· daha iyi müdafaa etmek imkanla- rin bu müHet zarfınd:1 mahkerrı~i. ~l ı 
mühim nehrinin bir çok kollara ay fıııd::ı ise onu komşularından ayıran kat etmemiş ise başka bir ülkeye rını hazırlamıya vakıt bulur. istida ile muracut ve itiraz etrne e 

GÜNÜN 

MEVZUU 

------·---------------------"'"""--------------........ ,... __________ ri ilan olunur. 10570 



,. ---·--------------------------------... 
Şarabını Kafatasından Belediye intihap Encü-

Reisliğinden : • 
ıçen bir romancı 

• 
menı 

$arl Bodler 
1- Belediye intihabında rey vermeğe ve Belediye azalığına seçil. 

meğe hakkı olanların isimlerini ve hüviyetlerini gösterir cedveller ayrı, ay
rı tanzim edilerek Nisanın 26 mcı Çarşamba günü sabahleyin saat sekiz. 
den 4 Mayıs Perşembe günü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü
kumet ve Belediye karılarına ve her mahallenin defterleri de ayrıca aşa· 

* ...... ğıda gösterilen yerlere asılmıştır . 
a 
r• 
te 

O soğuk kış gününde ben babamı kat
iettim - bu peynirde tıpkı bir çocuk 

beyni lezzeti duymaktayım. 

1- Cemal paşa ve Kurtuluş mahalle def terleri : Yeni istasyon polis 
karakolunun duvarına asılmıştır. 

2- Döşeme, İstiklal, Kuruköpü, Çınarlı mahallelerinin defterleri: Es 
ki istasyon polis karakolu duvarına, asılmıştır . 

3- Reşatbey,Tepebağ,Kayalıbağ mahallelerinin defterleri: Yarbaşı po· 
ı,, 

irı lis karakolu duvarına asılmıştır. 
4- Kocavezir, Hanedan, mahallelerinin defterleri : Hacıbayram polis * ~ * -----------· 

a· 
lr 
a t· 1851 senesinde bir gün iki lngi 1 

ız k.adını, Paris caddelerindeki kah·ı 
ta relerden birine girmişlerdi. 
rn iki kadından yaşlıcası, bir köşe· 
• e Şarap İçmekte olan garip kıyafet 
rı bir takım insanlara bakarak içle 

11 • İnden birini işaret ederek heyecan· 
la· s- • 

k - işte, dedi, işte kendisi!... Şa
iç Şari bodleri görüyor musunuz?. 
Jl1 Pnlarm arasında duruyor. 

1 

karakolu duvarına asılmıştır • 
di .• Ve bunu ınr.ızur göstermek için 5- Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade mahalJelerinin defterleri : 
miyopluğunun derecesini ileri süre Pamuk pazarı polis kara:Colu duvarına asılmıştır . 
rek gözlük olmadıkça, geceleyin rü· 

1

, ler 6- Sarıyakup, Ulucdmi, Türkocağı, Meslanzade mahallelerinin defter. 
yalarını göremediğini söylerni. i: Merkez polis karakolunun duvarına asılmıştır . 

Fakat meşhur şair ve romancı 7- Karşıyaka, Seyhan, Cümhuriyet mııhallelerinin defterleri: Karşıya· 
Jerar dö nerval'ln garabeti bütün i ka polis karakolu duvarına asılmıştır . 
bunlarınkioi gölgeJe bırakır. Bu a 1 8- Mirzaçelebi, Mıdık, Akkapı mahallelerinin defterleri : Sebze paza· 
damcağız bir gün Fransız asilzadele rındaki Belediye mevki duvarına asılmıştır . 
rinden biri tarafından gece ;atısına 1 9- Köprülü mah1llesi defteri:Köprülü Parti ocağı duvarına asılmıştır. 
davet edilmişti. Oraya dört direkli 2- Defterlerde isimleri yazılı olmayanlar ile mükerrer veya yanlış 
saçaklı antika karyolasiyle beraber · I • yazılmış bulunanlar defterlerin asılı kalacağı 4 Mayıs Perşembe gününe 
gitti. "Başka yatakta beni uyku tut. kAdar ( Perşembe dahi!dir ) her gün öğleden evvel saat ondan 0 'k· .. n ı ıye 

muyor,, diyordu. Bununla beraber ve oğledt:n sonra da ı4 den 16 ya kadar Belediyede toplanacak ol 
lngiliz kadını bu sözleri heyeca· 

ıut tından o kadısr yüksek sesle söyle· 

ye işti ki, kocıtman yeşil şapkalı Bod 
•en r işitmişti. Beraberinde bulunan 

geceleyin yattığı odaya baktıkları intihap Encümenine biızat müracaat ederek itirazda bulunabilirler • ~n 
ı zaman onun kendi karyolasını da tarihten sonra itiraz dinlenmez. itiraz etmeyenler intihap hakkını kaybe~ 
boş bırakıp odanın ortasında hazır· derler . lı !rkadaşlaı ınd.<1n birisi o esnada: 

ol· Hani o meşhur, pek soğuk kış ladığı başka bir yere yatarak uyu· 3- itirazları intihap Encümeni karariyle reddedilenler red k 
duğunu gördüler. nın teblığinden itibaren üç gün zarfında Asliye mahkemesine m .. aran. 1 

--------------------------------------------
Pek yakında ..... Pek yakında ..... Pek yakında ..... 

Marthaları, Jannetleri unutturan ... Bütün musiki aletlerini şışırtan ses ••. 
Yeni büyü Yıldız 

(ErnaSack)ı 

u;eı- Asri sinemada 
( Nis Çiçekleri ) 

Büyük operetinde dinleyerek hayran kalacaksınız . Hazırlanınız . 

DL<.KAT : Bu akşam 20,30 da Ankra Halkevi Gösterit Kolunun 
kıymetli elemanları tarafından 

( Bir Kelime ) 
Komedi 3 perde 

Giriş parasızdır. Giriş kartları Halkevinden alınacaktır. 
Telefon Asri 250 

10514 

~---------~---------------mlll!'"------------
Halkımızın En Çok Sevdiği Sinemanın En Güzel 

jönprömiyesi 

FREDERIC MARCH 
ME.RLE OBERON ve HERBERT MARCHAL 
ile Beraber Çok Müessir ve Fevkalade bir Tarzda yarattıkları 

AŞKI, iNSANI ve BÜYÜK BiR FiLM OLAN -----·· 
( ÖLÜM PERiSi ) --------~evsimini hatırlıyorsun değil mi, 

e· arl?." diye bir söz söylemesi üze
k· tine derhal şöyle bir cevap verdi: 
n - Hatırlamak mı? Bugiinmüş 

d k f ·h E .. . k uracaat 
Jerar dö Nerval yaptırdığı her e ere ntı ap ncumenı ararına karşı itiraz edebilirler • 

eJbiseninin bir kocaman cebi olma- . ~-.Belediye kanununun 23 ve 24 üncü maddeleri mucibince Be· Şaheserler, Şaheserinde Görüneceklerdir. 
sını isterdi. Bunun sebebi de ekse ledı~e .ıntıhabın:fa rey vermek ve Belediye Meclisine aza seçilebilmek d 
riya ziyafetlerde görülürdü. ıçın ıntıhap başlamada) evvel laakal altı aydanberi bel~ede ikamet et- Pek Yakın a tibi hatırımda .. Nasıl unutabilirim 

ne ti o soğuk kış gününde ben zavallı 
~r- :>a hamı ka tletliml. 
rirıİ Şarl Bodlerio bu sözlerini işiden 
ve ki lngiliz kadını korkudau bütün 

. iÜcudlarının ürperdiğini hissettiler. 

Şarl BodJer bu sözleri söylerken 
töz kuyruğuyle de İngiliz kadınları· 

ı seyrediyordu . 
lngiliz kadınları şimdi taş kesil -

işlerdir, işittikleri müthiş itiraflar 
arşısında ne yapacaklarını bilmez 
ir hale gelmişlerdi. 

Bu sırada ş~ir Bodler, masasın 
aki ekmek ve peınirden yemeğe 
aşladı. Yerken de şunu söylüyor· 
U: 

- Bu peynirde tıpkı bir çocuk 1 
eyni lezzeti veriyor!, . 1 

Bu esnada kadınlardan biri ka· 1 
'Ya doğru koştu ve çekilip gitti. 1 

apsarı kesilmiş olan öteki kadın 
erinden kımıldayamıyordu .. 

ııe Belki cfo daha fazla işitmek me· 
afi akına k ! . apı mıştı. o~rken Bodler, 

"rın1en fırlayıu;:ık '·a ~ının dizlerine 
• tıl dı Vr: 

- Ah, güzel madam! diy~ hay-
ırdı M·· cJ d- . . . b -- ı . · ısaa e e ını7 sızı u guz~ , 
'~ıo boynunuzdan tavana asayım .. 
ınce beyaz t:tinizi ısırmak için 

'lrııp t utuşu yorum. 

• l<adın lıu hücum karşısında çığ· 
·y gı bastığı gibi kapıya fı· ladı. 
. k d c•9 ~ 

0 ler tekrar aı kadaşlarının ya-
ı:ı "'rıa d .. 
J oner .. k : 
e 

11 
- Şimdi bakın, dt"di, benim şiir 

atı .cı~larım lngilterede nasıl satilacakl 
ıırı.._ ~ b 

3 iit" u u kadınlar, gidip lngilterede 
a: ~11 bu yaptıklarımı anlatacaklar. 
fıJ odlerin teşkil ettiği grup,, da· 
r• a faz!· d'kk iL· a ı at delbetrr,ek için 
11 ıseleriı · d . r i . u e en garıp renk ve 
ı Çırnlerd · "h F en ıntı ap ederlerdi , 
ç akat Bodle b" ~ &ğrn r, utun gayretlerine 
,,. ek'lden arkadaşları kadar garip 

ı e gi . ' 
t-s ı· kYınmeğe muvaffak olmazdı 

' a ar adaş! d B Vile D arın an arbry Do 
y, unmbura 'b• b' 

et, yeşil b' . gı ı ır plili ca· 
ır ıpek 1 k 

'lvi zırhlar bul ye e • kenarlarında 
~Yaı pantal u~anJ daracık bir 

on gıyerd' 
ıf' Hareketlerine g I' ı. 
n' n garig harekdt ~ .ınce, dünyanın 

erınde b 1 
1• r edinmişlerdi. M.. ı~ u unmağı 

~se a Te fi D , ,e ez; kocaman gözlükel . . o ı on-

Büyiık ziyafetlerde Jerar dö Ner- mekte olduğunu vesaikle isbat etmek lazımdır. 
va! kendi önüne: konulan şarap ka Kanunen her müntehip reyini kullanırken nüfus kağıdını ibraz t k TAN s •NEM AS ı N DA 
dehini bir tarafa iter ve ceketininin mecburiyetinde olduğuna göre nüfos kayıtlarına nazaran Adana nüf:s::da I; 1 
koc::ıman cebinden çı'<arJıg-1 bir in yazılı bulunmayanların altı aydanberi Adana şehrinde oturmakt · ı 

nüf k 1 b k' d . . a ıse er ya 
san kafatasım önüne koyarak şara· us ayıt aı ma u şe ıl e tashıh ettırmeleri ve yahut oturduk! ' 10555 

h il d b 'h · d'k d arı ma. , bının bu kafa tasına konulmasını is a e. en u cı. :tı tas 1 e en bir ilmühaber almaları mecburidir . Aksi j --------------------
terdi. ı takdırde bu gıbı başka memleket nüfusuna kayıtlı müntehiplerı·n I .. 

! k ıı ı .. . . rey erım 
Ve sonra bu kafatasından şarap 1 u anma arına musaade ed.lemıyecektır. 

içt'rdi. '------------ 3 10548 
Soranlara da şöyle söylenmek· 1 ---~-----..;:,-~~~ ! 

ten çekinmezdi: ı 

- Bu kafatasiyle şarap içmek , ~-----------·------------~---
te büyük b:r ihtirasın çeşnisi vardır. 

Böyle olması lazım gelir.. Zira 
bu kafatası güzel bir Ru1 prensesine 
aittir. Bab;ım onu delice seviyordu. 
Nıhayet öldürmeğe mectur oldu. 

Halk onun bu romantik izahına 
inanırdı. Hakikatte ise Jerar dö Ner 
val bu kafa tasını doktor olan ba · 
basının laboratuvarından afmış bu· 
lunuyordu. 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeniotel civarında 

Tahsin ecza hanedir 

Alsa ray 
Sinemasında 

Bu akşam 

Bugüne Kadar ~örülen En Müthiş, En 
Muazzam Ve Emsalsiz Film 

•ı----·------------------ZORO 
( Kamçıh Adam ) 

Binlerce Fıgüran ve milyonlar sarfile vücude getirilen 

Bir sinema abidesi 
30 'us1mh•<. seriy.ll şahaserler şaheseri 

TAN SiNEMASINDA 

Dikkat: 

Bu akşam 
( Gösteriliyo:" ) 

rılmin çok UZU·l olması dolayısile sinema tam 8 d 
başlıyacaktır. Biletlerinizi evveldt'n aldırmanız rica olunu~ 

10559 

Afrikanın insan ayağı değmemiş :--------------ı-------------....J 
oı manlarında büyük maddi ve ma . 

nevi feJakarlıklarla vücude getirilen ! 

Vahşi ormanlar 
rsrarı 

30 kısımlık aşk macera 
filminde 

Noah Brry Jr 
William Desmod 

Leslia 
takdim eder 

sergüzeşt 

Parker 

DİKKAT: 30 kısmın hepsi birden 
gösterileceğinden sinema tam 

8 30 da başlar 
' 

Ramazanoğlu valifı mütcvelliiiğinden : 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 

2000 
400 
110 
80 
30 

Hükumet caddesinde fırın 
" ,, fırın ittisalinde dükkan 

Ulucami civarında dükkan 
,, ,, ,, 

Memiş Paşa caddesinde dükkan 

Yukarıda yazılı dükkanlar 1 Haziran 939 tarihindtn itibaren bir 
sene müddetle icara vuileceğinden talip olanların 5 Mayıs 939 cuma gü. 
nü saat on dörtte Ulucami karşısındaki yazı evimize müracaatları. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

~ 

K nrunwmc ı\u: 10565 

_ Dünden artan · 

Madde _ fşbu Nizamnamede, ilgili olanlar tarafından imzalanmrısı 
tasrih edilen bilumum vesikalara okuma yazma bilmeyenlerin imza yeri. 
ne mühür koymaları veya sol ellerinin küçük parmağını basmaları caiz· 

dir. b k d 1 Madde 6S _ İşbu N' amname hükümlerinin tat i ı o ayısile ilgili 
makamlarc

3 
lüzum görül~~ğü takdirde m~.halli ~abıta ~uvv~tl~ri vasıtasi

le halin icap ettirdiği inzibat ve asayişe muteallık tedbırler ıttıhaz olunur. 
Madde 

69 
_ iş Kanuııunutı sekizinci ceza hükü.mleri ~aslının 1~4, 

135 ve 136 ncı maddelerinde yazılı hallerden başka ışbu Nı~amnamenın 
hükümlerinden her hangi birine muhalif harekette bulunan kımseler bak . 

526 ncı maddesi hükmünce takibat icra 
kında Türk Ceza Kanununun 
olunur. • 

Muvakkat madde _ Bu Nizamnamenin 1 :nci maddesine tevfikan 1 
Mart 1939 dan 31 Mayıs 1939 a kadar yapılacak mümessil İ~<ti seçimi 

O mu .. messil işçiler 15 Haziran 19~9 tarihinde 
neticesinde intihab oluna 
vazif ey~ başlarlar. f ı d Madde 

70 
_ 3008 numaralı iş Kanununun beşinci as ın a yazılı hü· 

ı alınmış ve Devlet Şurasınca görülmüş olan bu 
hümler dairesinde ka eme · d 
N 

· Resmi Gazetede basıldığı günün ertesın en mute· 
izamname hükümler• 

berdir. 
N. amname hükümlerinin icrasına icra Vekilleri 

Madde 71 - Bu ız 

Heyeti memurdur. 
(SON) 

Kararname · 
2 

Krırarrwmc No: J068U 

3502 sayılı bnunun 12 nci m"<ldesine göre Gene\ Kurmay Başkan. 
lığınca teklif ve Devlet Şurasınca görülerek 15/2/ 1939 tarih ve 1608 sa· 
yılı tezkere ile tadilen tevdi olunan ilişik Hava taarıuzlarına karşı pasif 
korunma nizamnamesinin mer'iyet e konulması; icra Vekilleri Heyetince 
30/311939 tarihinde onanmıştır. 301311939 

f tarken b"I .. l . rını g( celeyin ı ı e goz erındcn çıkarmaz. 1 ____ • ____ ._ı_o_s_s7 _ _... 10545 2- 4 g. a. (Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Mua eleleri 
PAMUK ve KOZA 

•----------, ---KIL-O -FIAT·-,--~------
Satılan Mikdar 

Kilo 
CiNSi En az j En çok 

K. S. K. S. 
Koza =- -=- ı- ~ 
Piyasa parlağı-;-- -34 - --:-----

p;,_~ ... ;,; - • 30 1-----1 -------· 
Klevland 41.25 1 • 

YAPAGI 

Beyaz __ , -J- 1 
Siyah 

ÇIGIT 

•~ve~ru--,·=ve--,ml~ik.--~,ı __ _ 

• "Tobumfu~k-. - -ı=== 4 

HUBUBAT 
-:.62 -I - -, ______ _ Bu~day Kıbrıs 

• Yerli -----
• Men tane 

Arpa 2,62 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

U N 
-----~~~~-,,--,.,,.------~---.--------Dört ) ıldız Salih - - - --

üç ,, " 
Dört yıldız Do~-ruluk 
üç • 
Simit 

" L'ört yıldız Cumhuriyet 
üç " ,, 
Simit 

" 
Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 

27 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
l----------,p-'-"'.,......,.So_,n,-.,ti.m f-- ------~-,.----! 

Hazır ı 4 84 ı......:L:;::".;;.:"~-.,------1----1------------- Rayişmark 
Vadeli l. 4 54 -',,,.Fr-'a'-n!-k ..,("F,-ra-n-sı-z ~) -- -3- 35 
Vadeli il. 4 31 -Sterlill(ingiliz) -5-93 
Hind hazır -4-13 DÖlar (Amerika) !26 j 61 

-N-e,-ı-o-rk------ı--,8=- W -Frank (İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğıuya müessese na. 

n.ır,a gttirilrn tn n üı 1th2p, tne ve kı kulu ç<}laıdw \ukuf ve itina ile 
}apılan hcı manlardır. l-leı zevbe göre drğişın numaralı ttrtipltri vardır.: 

' ft ' utklif tir s ve l Ü}LldLktr ~ulu 'e palretlrr içeıisinde satılır. Ambalaj. 

-;:rmdaki Albayrak · Mustafa Nezih çayı 
•tikeli refo~tl ve halisiyetinin tc minatıdır 

Adanacla : Ali Riza Ktl'eşeker ticarethanesi ve iyi cins ma' satan 
baHaliyelerde satılır. 

Umumi dtpolaıı ; l~ttnlul T~hmi~i'nü f'!o 74 ( Kurukahveci"hanı 
ait a ) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lst~nlıul . C. 

Sayın Bayan, 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok yrni işleri öğrrnmtk ister n.isiniz? 

Şirkttimizin muktedir bir muallimesi idaıesinrle 24 Nisan 1J39 
tarihind, rı itibnen 60 giin devam edrctk olon Tiirkncagı mahallesını.l~ 
37 numaralı h~nede açılac~k me-ccani kuısa ın•kinanız o 1sı.n veyahut 
olnıası:ı sııf kendi meı.raatınız için, müesseseoııizın göslerdigi 1.ıu feJa 
~;arlıktan ann • İ derecede istıfade edebil•< e~inizd< n yııknrda (,ile.lirdi 
ğimiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılaıımızla ı.lileriz. 

• 

28 

Naunıann Makinaları Salı/ Türk Lim·:eJ Şiıketi 
Adara Actntalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 

1 

...::• ______ .;.. ________________________ ~------- ~~~~~~~~~~~-. 
Seyhan 

OSMANLI BANKASI · dürlüğünden : 
1 - Fenni ve hususi 

mesiııdeki evsafa ve müdöJ 

mevcut kalıba göre iıiıal edil 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek istiyen 
ze idare ihtiyacı için iki birı 

beton künk açık eksiltme su~ 
alınacaktır. 

Bankamız, Aile sandığı . ( Tasarruf Cüz- 2 - Künklerin tahmin br 
1800 fıra olup muvakkat teını 

135 liradır. danı ) hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi· 
desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 3 - ihale, 2 mayıs. 939 s~ 

nü saat 15 te Seyhan P. T. T. 
dürlüğü binasında alım satım k 
yc..nu tarafından yapılacaktır. 

vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu. 

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 
4 - Bu işe ait şartnaın 

kiink kalıbını görmek isteyeııl 
müdıirlük kalemi şefliğine ve tt 

meye ıştirak ede-ceklerin ihale 

ve sa atında muvakkat teminat !il 
lariyle alım satım komisyonurıl 
racaatlan. 16-20-25 30 ıO 

1 adet 
4 

" 5 
" 25 
" 50 
" 

Yani ceman 85 adet 

Türk 
1000 
250 
100 
50 
25 

5000 

liralık: 

Liralık 

" 
" 
n 

n 

liralık ikramiye 

Seyhan Vakıflar Müd 
lüğünden: 

Vakfı: Veysel efendi Mescid• 
Mevkii: Siptilli caddesi. 
Cinsi: Arsa . 

A•ı s d .... hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
1 e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm edel) altı ay 

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

Belediye No. 00 
Muiıammen bedeli icarı Lir• 
Yukaııda yazılı vakıf arsa 

tarihinden 31-5-940 tarihirıl 
dar icarı on gün müddetle açt 
lırmaya konulmuştur . 5-5' 
Cuma günü saat 15 de ihale 
lecektir. isteklilerin Vakıflar 
dürlüğüne müracaatları. 

mudi bu keşidelere iştirak edecektir. 13 

Yeni Kıraathane 
Ve Bilardo Salonu 

Memleketimiz hakikatrn muhtaç olduğu nezib ve 
kavuşmuştur. 

temiz bir 
istirahat Salonuna 

Eski Postahane Binasında 
Bütün müşkülpesent ve zevk sahibi zevatı memnun edecek 

bir itina ile tefriş ve tanzim edilen 

Yeni Kıraathane ve Bilardo Salonu 
Teşrif edtcek Sayın müşterilerine en hürmetkar hizmetlerini 

sunmakla iftihar duyacaktır 10529 

7 

• 

l. 

( 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha .. sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 
başlamıştır. 

27-1-4 1055 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

96-156 10116 Numara: 200 

r . l~\UJMlB>AlilA :' 
1 li;. CAN lAUQTAQ.10. 

L • ' ,,.- _..._A ,. " 

.~~~-"~--.. ---
:--~~~----------------------------

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
1 

Almanı ada tahsilini ikmal <imiş ve Berfin lıa)tdhaııeleıın k 0\ 

det asistanlık yapmıştır. Hasıa!aı ını AL idin ı aşa caddesinde wıı; 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahkyin sa;,t 12 8, öğl< 

2 - 6 ya kadar kabul eder . 9598 g.a. .A 
o ·J~ 

Umumi neşriyat ııı0 .. ~ 

G ·
0 çltl~ Macid tJ ----------------.... ----........... _.. _____________________ -------------....... ._ ...................... __ .... __ ,... ________ __ 
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