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.Suriye Meclisi 
F eshedilecekmiş! 

Suriye 
etmek 

Cumhur Reisinin de istifa 
üzere olduğu söyleniyor 

Suriye Kralhğı 
hazırlamakta 

• • 
ıçın 

olduğu 
Frarısanın 
haberleri 

bir proje 
veriliyor 

Halep : 5 (Hususi muhabirimiz·: 
den) - Suriyenin müstakbel idaresi 
hakkında dönen muhtelif şayialar a· 
rasında bir kaç gündenberi bir de 
krallık meselesi mevzuubahs olmakta· 
dır. 

)ardan soma kabineyi te~kile memur 
edilen birtaraf zevatta meclisteki ek· 
seriyetin bu karara bağlı vatani kit· 
lesine mensup mepuslardan ibaret 
olduğ'unu düsünerek kabineyi teşkil• 
cesaret edememektedirler. 

Çünkü ilk celsede ademi itimad 
alıp düşmek muhakkaktır. 

Binaenaleyh bir kabine kmulma· 
sı ve Fransızlarla yeni baştan müza-

kereye girişilebilmesi için tek çare, 
bugünkü Suriye meclisini feshede· 
rek yeni bir intihap yapmaktır. 

Bu fikri ileri süren ga?etelerden 
bazıları, ayni parti olan Reisicümhur 
Hatim Atasinin bugünkü meclisi fes . 
he yanaşmayacağı için bu selahiyeti 
Ho - Komiserin kullanacağı ve o 
takdirde Reisicümhurun da istifaya 
mecbur kalacağını yazmaktadırlar. 

Fransızların bunca tecrübeler ne
ticesinde, Cümhuriyet usullünün Lu 
günkü Suriye halkı tarafından haz. 
edilemediğini anlamış olduklarını 
ve binaenaleyh bir defada kral· 
lık usulünü tecrübeye karar verdikle
rıni söylüvenler vardır. 

Suriyede krallık fikri eski olmak. 
la beraber, her böyle buhran çıktık. 
ça oı taya atıldığı icin ciddiyetinden 
bir az şüphe edilmek liıımgelir. 
Maamafih cenubi Suriye ile Şaıkiler 
dün ve Filistinin Arap ekseriyetile 
meskun olan kısmının müttehit bir 

Fransa Reisicumhuru 

Lebrun tekrar seçildi 
devlet halinde birleştirilerek bunun 
başına bir kral geliı ilmesi etrafında 
malum f ngiliz projesinden de sık sık 
bahsedildiğ"i şu sırada yukarıdaki 
şayiatı pekte asılsız telakki etmek 
doğru olmasa gerektir. 

Suriyeye kral olacakların isimle· 
ri arasında yerli mehafil frak kralı 

Gazinin amccsi Emir Zeyd'i Fransız 
mahafili ise eski Suriye devlet reisi 
Ddmad Nami'yi ileri sürmektedir. 

Suriyede grevler genişledikçe 

ve kabine buhranı devam etfkçe 
vatanilere muhalif ve bilhassa Fran• 
sızların naş"ri efkarı olan gazeteler· 
de bu girdaptan çıkmanın ancak ıue· 
busan meclisinin feshi ile kabil ola· 
bileceği yolundaki neşriyat < r:makta
dır. 

Au gazetelerin mutalealarına gö
ı c bütün kanşıklıklardan mesul olan 
meclistir. Çünkü bu meclis geçen 31 
Knaunsani de kabul ettiği bir karar 
sureti ile J 93r) muahedesi esasına

istinat ctmiyen her hangi bir hükii· 
mcti tanımağa \'C bunun haricinde 
Fransızlarla temasa girişmemeğa ka· 
rar vermiş olduğundan, Cemil Mer· 
dem ve lütri Haff ar kabineleri üst 
üste istifaya mecbur olmuştur: On· 

Paris : S (Radyo) - Bugün Ver
sayda toplanan :AssambJe Nasyonal 
Cumhur Reisi seçimini yapmış ve es
ki Cumhur Reisi Bay Alber Lcbrunu 
510 reyle yeniden Cumhur Reisi in
tihap etmiştir. Seçime iştirak eder. 
ayan ve mebuslarm miktarı 9r,9 du. 

Bütün Fransız gazeteleri bugün 
baş makalelerini Cumhur Reisi se
çimine tahsis etmişlerdir. Hemen bi· 
lümum gazeteler bu neticeyi iyi bir 
şekilde karşılamaktadır. 

LONDRADA 

Fransız Hava 
nazırının ziyareti 

Londra : 5 ( Radyo ) - Fransız. 

ha\'a nazırının Londrayı ziyareti mü
nasebetile bir resmi teblii neşredil· 
miştir. Bu teblitde Fransız - fngiliz 
hava inşaatı hakkında müzakereler 
yapıldığı ve tayyare ihtiyaçl~rı ve 
imalatı hakkında tel birler alındığı 
bildirilmektedir. 

IRAK 
klRALININ 

ÖL UMU 

BAGDAD'DA 
KARIŞIKLIK 

İngilizler aleyhine nümayiş yapıldı, 
İngiliz Konsoloshanesi ateşlendi 

BAGOATTA ÖRFİ IDA~~ iLAN EDiLDi 
KRALIN CEZANESI DUN KALDIRILDI 

İngiliz Konsolosu öldürüldü 
Bagrlad: 5 (!{it 

cthdı ı>rcns 1• dyo) - Irak veli· 
· ·aysal "k· 

ıh; Kral · ı·· "' · ınci Faysal adı 
ı .ırı ed"I . . 

d<1 kral naib" 1 nıııjlır. Emir Abdullah 
ı olmuştur 

. Bütün lrakt· . 
~ısıyle kırk " a, kralın öliiınü dola· 
Kralın gun ınatc 
n ( ceııaze m m tutulacaktır 

u b • cras· · · ugun, 1 tını Çarşaınb " 
ı.· Yapı acakt a gu· 
"raı. 11 •• ır. 

duyulur d olurnü h b . 
nüınayişlc~Yulrrıaz lrı:·cı~rıl Batdadda 

YaPll oı.1 ız er ı . 
loshancsine t mış "c l .1. a cyhıne . a eş . ngı ız k 
mayışleri bası vcrdrrıitr onso-
idare ilin Cdil~·~ ve a~:dZabtta nü-

1tlır, e: adda Örfi 

Anaı şistkr lrıgiliz kon.solosunu da 
öldürmüşlrrdiı. Zabıta şiddetle takibat 
yapmaktadır. Bazı kimseler re\'kif 
edilmiştir. 

Hağdad: 5 ( Radyo ) - - Bugün 
Kralın cenaze töreni yapıldı. Büıün 
Bağdad halkı derin .bir teessür içinde 
merasime iştirak cttı. 

Şam: s ( Radyo ) -:: lr~k ~ralı 
Birinci Gazinin cenaze torenı muna-
sebetiyle bütün eokaklarda geliş ve 
gidiş durmuş ve büten ş.ehi~ derin 
bir sükün içinde kardeş mıllehn ma-

' temine iştirak etmiştir. 

ı 

l 

1 

.. 

Bay let:run 

Başvekilimizin sev 
gi ve teşekkürleri 

Ankara : 5 - Başvekilimiz dok· 
tor Refik Saydam, yeniden Başveka
lete getirilmesi münasebetile yurdun 
her tarafından gelen mektup, telgraf 
ve tebriklere karşılık teşekkür ve 
sevgilerinin ibla~ına Anadolu ajansını 
tavsit etmiştir. 

Amerikanın 
bitaraflığı 

Müzakerelere başlanıyor 

V.ışington : 5 (Radyo) - /\nıc
rika hılaraflık kanununun f;ığvı hak
kında ın<'clisc \erilen layihanın mü· 
z.akcrclcrinc hcışlcıtıınıık üzeredir. Mü· 
ı.akcıckr aleni ol<ıcaktır, 

Fransa - Suriye muahedesi 
tetkik edilecek 

Paris: 5 (Radyo ) - Fransız 
meclisi hariciye encümeni bugün 
Bay Bonne'nin riyaseti altında top 
lanmıştır. Encümen, Fransa - Suriye 
muahedesinin ıelccek toplanttda 
tetkikini kararlıthrmı9br. 

Kral Zogonun 
mühin beyanatı 

Arnavutluk 
asla himaye 

1 kabul etmez 
ZOGONUN DÜN BiR OC'2LU 
OLDU; ARNAVUTLUKTA HALK 

ŞENLIKEER YAPTI 

Tiran : :; l Radyo ) - Bu sabah 
atılan suz bir pare topla Kralın bir 
oğlu dunyaya geldi~i ilan cdilıni~ti.r 
Sevinç içinde olan h:ı.lk sokaklar: 

doldurmuş ve neşe içinde tezahUrat 
yapm"!a başlamıştır. 

Bu mUnasabctlc bc.yanatta bulu
nan Kral Zogo : 

Kral ve milletin arzusu olmadan 
hiç bir ecnebi himayesinin Arnavut-

lukta tcessUsUnc mUsaadc edilmiyc· 
ceğini ve Arnavutlu~un İ!tik)alinc 
karşı yapılacak butun ~uikastlerin 
tenkil cdilccc~ini söylemi~tir . 

ı Ingiıtere-Polonya konuşması 
1 

Romanya 
garantisi 

istiklilinin 
meselesi 

Çemberlayn ile Bek arasında 
mühim görüşmeler oluyor 

Londra : 5 ( Radya ) - f ngilte
renin Polonyaya verdiA"i garantinin 
aynen Rom,.nyaya da verilmesi pek 
muhtemel görülmektedir. 

Polonya hariciye nazırı, İngilt~re 

girişmek arzusunu resmen izhar et
miştir. 

Çemherlayn ile Bek arasında dün 
bir buçuk saat süren bir görüşme 
yapılmıştır. Müzakerelere bugün de 
devam edilecektir. ile karşılıklı müdafaa müzakeresıne 

\ -..--------

! tt ata y da iktisadi ve 'mali 
!meselelerin halli yolunda 

; Suriye ve Lllbnan Bankası faa 
lokenderun: s ( Hııtusi) _ Ge . . llyetinf tatil etmiş bUlUnUyOr 

ç~n. haft• Ankaraya gittitini bildir· ı 
dıtim F rınıız deleresi Kolonel Kol 

Kole Berutta 

. k e 
cumartesa a ıamı şehrimize dönmüs 1 
ve bugün buradan Beyruta ritmiştir. 1 

Antakyada bn hafta bir Türk ordu evi açıldı 

----r---___ ı 
Hava seferleri 1 

AntakyR :(5 husur-i muhabirimizden) 
Sayın Albayımızın emirJerilelşehrimiı· 

de de tesiı edilen Orduevimiz evv· 
eJki akşam saat 17 de tr>renlc açıl. 

mıştır törende suyın muAhhasımız 
Cevat açıkahn meclis rdsimiz Ba~ve· 
kilimiı ve sayın refikaları, vekiller, 
müsteşarı Hatay zabıtası umum ko. 
mutanı ve erkanı daireler rüessası ve 

Ankara - Adana 
seferleri 1 O Ni
sanda başlıyor 

daha bir çok zevat ile gazeteciler ha 

1 
ıır bulunmuşlardir. tören saat 19 . a 
kadar devam etmiş misafirler zenr:n 

AIJ 11. büfede ikram edilmişler askeri bJndo 
ı6ımız malumata gö", An· ı d" ı ı tarafindan çalınan Parçalaıı ın em ş-

kara - İstanbul hava yolunda tay- lerdir. 
Y~re ıeferlerine başlanmışhr , 10 çaylar alındıktan sonra sayın alba· 
Nısanda da Adana - Ankara pos. yımız Şükrü Kanatlı misafirlt>rine ~i-
taları işlemeye başlayac•khr • Se· tap ederek orduevinin açıldıtını bıl· 
ferler Nisan sonuna kadar yalnız dirmiş ve bu açılışı şereflendirdikle· 

rinden dolayı teıekkür etmişler bu· 
posla nakliyatına hasredi!ecektir i'Ünün ayni zamanda kendilerile Ha· 
~ olcu nakliyata Mayıs biday~tind~~ tayda bulunan arkadaşları zabıta u· 
ıtıbırcn başlayacaklar • mum ko:nutanı yarbay Kemal kılıç 

Hava yolları Umum Müdürlüğ"" çöle emniyet müdürü lbrahim Akın 
lzmir ve Adana s~ferlerinin başla~ ' cı ve teşrifat müdürü Hami sunm~n~n 

· · h 27 yıl önce harbiyeden neşetlerının 
ması ıçın aznlıklarını hemen tema· 

k İ yıldönümünc de rastladıtını bildire· 
men i mal etmiştir. zmir ve Adana 

kenderun subeleri bugünden itibaren 
faaliyetlerini tat it etmişlerdir. 

Malüm olduğu üzere bankanın imti
yaz!müddeti bugün sona ermiş bulu
nmak tadır. Bankanın imtiyazı hüku· 
metimizce temdid edilmediğ-inden ban 
ka Hataydaki bütün muamelelerini 
tasfiye etmiş ve kasalula evrakını 
Suriyeye göndermiştir banka binala
rının da yakında satlığa çıkarılacatı 
söylenmektedir. 
Banka direktörlerile memurları da 

butün Hatayı terketmişlerdir. 

Valimiz 
ya 

Ankara
gitti 

Vali ve parti başkanımız Ali 
Rıza Çevik bazı vilayet ve parti iş
lerini görüşmek üzere dünkü eks
presle Ankara'ya hareket ~etmiştir. 
Valimizin bu seyahati birkaç gün 
devam edecektir. 

f 
• rek alkışlanm•şlardır. 

sc erleri merasimle açılacaktır • d · H d L d d ·· d •• Sayın Albayımız şehrimize or uevı a sın On raya on U 

Dört kazamız 

Bir Orta mektep istiyor 

Hab~r aldığımıza göre Kozan 
Saimbeyli, Feke, Kadirli kazahrını~ 
bütün müntehibisanileri toplanarak 
bir temenni mazbatası yapmışlar 

ve bu dört kaza isin bi< orta mek· 
tep yaptırılmasını Maarif vekaletin· 
den rica etm:şler<lir. 

Üıtha evvelce vila) d 11m1111ıi 
meclisi toplantı halinde ihn de bu 
kaz:tlamızın mümessil!ee i ayııi malıi 
ycttc bir lemenrıi nıazbabsı ver 
mişlerdi. Diğer tarafta••, yine h .. brr 
aldığımıza göre bu dö. t kaza h.al 

kının bu isteğini Maarif Vekaleti· 
ne bildirmek üzere yalcında bir he· 
yı t de Anlcaraya gidecektir. 

Bu lcazalarımııın bir orta mektebe 
olan ibtiy•cı münakap götürmez bir 
hakikattir. Bu busuıtalci fikirlerimi
zi biz de aynca yaz1eap. 

gibi şerefli ve sıcak bir aile yuvası 
bahşettiklerinden dolayı sonsuz teşek · 
kürlerimizı sunar ve yine şerefli as-_ Londra : 5 (radyo) İngiliz de. 
kerlik hayatlarının daha _mu_llu. yıl do,. niz aşın ticaret nazın bay Hadım 
nümlerile çelenklenmesını dılerız. . ıtakholm,dan bir tayyare ile Londra 

Halayda faaliyette bulunan Surıye . • 
v Lübnan bankalının Antakya ve Is.- ya avdet etmıştır. 

1 TAR IH ESERLERİ 1 

• üç Ravanda kalesinden bir görüniı§ 

Cll- , / J..ek J•ztntıaı içeride llula•ll-•) 
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haberoern • .............. . 
Şeh ör .. ............................................................................... ~ 

Karkamıştan Kilise doğru gı 
derken (350) sene evvel Sivas ve 
Yozgat vilayetlerinden cebren sü· 
rülmüş ve Firuz beyin idaresi altın · ·. 

Yazan 

R. YALGIN 

1 Bu pazar 

1
1 Kız lisesi ile kız enstitüsü 

-- arasında maçlar 
d cenuba yerleştirilmiş (20,000} kaza sahip olduğunu göstermekte 

d 1 k B d·ı· B k r ·· k Önümüzdeki pazar günü şehri· ça ır ı · ey ı ı, ara , ur men a· dir. Gavurdağınm en ortalama yeri 
1 d k k nıiz kız lisesi ile kız enstitüsü birinci şiret erinin meskun of u farı A ça Yarpuz'uo lslahiye kısımlarında az , 

19 Mayısa hazırlık 
Maarif vekaleti kiz ve erkek talebe 

ıçın iki ayrı program hazırladı 

Jimnastik elbiseleri değiştiriliyor 
k 1 [ Ç b b 1• h ı· · ve ikinci takımlan arasında kız ens· 1 oyunu ve o an ey ı ava ısıne olmak Şd rtiyle lstiridya fosillerine I Maarif Veklletl 19 Mayıs 1939 tarihinde yapılacak jhnnas 
dahil oluruz. de raslanmaktadır. titüsünde voleybol ve bisiklet mü· 1 tik fenllklerl için kız ve erkeklere göre iki Jimnastik hare. 

Buralarda da hemen her köyün sabakası olacaktır. Bir dahaki haf· ketlerl programı hazırlamı,tır. Bu programlarda kız ve erket( 
Bundan ·sonraki yazılarımızda d b k k ı ··k k dibinde bir büyük gör.1.emek müm· ta a ayra oşusu, e topu, yu se talebenin ko•, ayak ve vUcut 

bahçe ve Hcıruniye'den başlıyarak 1 k ı ö t il kün değildir, [. ] v~ uzun at ama, sürat oşusu ve hararetler ayrı ayrı g • er · 
B b Adanaya doğru geleceğimiz için bi manialı koşular yapıl:ıcaktır. mektedlr. Vem.Alet ,enllklerde 

u büyüklerin en üyüğü Tilba raz daha t:traflı etiidler yapmaya talebenm: Glyeceklerl elbl•• 
şar hüyüğü olduğunu yukarıda zik- mecbur olac ğız . l urada karşımıza 1 ı ••klllerlnl de llmnastlk ,enllk· 
retmiştik. Yazılarımda sık sık h~ ı Talebeierin karneleri ıerl ıallmatnameslnln on dör-çıkan kaleleri, hüyükleri, harabeleri j 
yüklere temas edişim evvelce de dUncU maddesini tadil etmek 

gözden geçirirken incelenmiş ve j ı "' ı 
aruttiğim gibi büyüklerimizin bi Şehı imiz ilk ve orta tetrisat oku· 

1 
sureHyle de61•tirmlft r. "en 

rer tarih hazinesi olduklarını hatır- damga almış antikiteler hakkında Jlarında talebc:lerın üç aylık ders va maddeyi yazıyoruz : 
!atmak içindir. Kilisin (15) kilomet· ki bilgilerden okuyucularımızı da h,.. ı ziyctlerini gösieren karnelerin da Şenliklere iştirak edecek talebe· 
re şimalinde (Çadnia) tarih isimli bcrdar etmeğe çalışacağız. 1 ğılmasına başlanmıştır. lerin elbiseleri şi)yle olacaktır. Erkek 
mıntakada (Ravanda) kalesi ve Ra· ---!"!"~=~---=-~~~~ I ler için: kolsuz beyaz adlet fanilesi 
vanda köyü vardır. Ravanda kalesi --- -1 HAVA VAZİYETi beyaz kısa pantolun, kızlar için: be· 
yine bir hüyük üzerindedir. Kalenin - yaz bluz, siyah kilot, siyah fanila, be 
dış sıraları lslam devirlerinde yapıl Şehrimizde dün gök yüzü öğle- yaz kısa çorap. 

mıştır. Fakat bu kalenin iç tarafları RADYO den evvel açık,öğl;:dP.n sonra kısmen Beyaz bluz, önü ' açık, üç dügme· 
ve kalenin içindeki yalaklar ile taş bulutlu geçmiştir. Hafif bir rüzgar 1 ti, kısa kollu, devirme yakalı, spor 
oyuntuları buralarının da çok eski l • BugünkU program • bütün gün devam etmiştir· En çok 1 erkek gömleği gibi olacaktır. Siyah 
zamaııa ait bir sükna eseri elduğunu sıcak gölgede 24 derece · Gt'celeri kilot önden, arkadan geniş, pilikaş-
açıkça ortaya kor, Bu mm takada 1 T~~rl.i_ye Radyo dıfüzi) on pr:>stalart 

1 
en az sıcak 7 derrccdir · eli yedi santimetre eninde kemer, 

bulunan çanak, çömlek parçalarile I Turl.ı;c RadJos11 - Arıkara Rad;osu dört santimetre tninde askı, yandan 
küp kırıkları Eti"devrini en yakın de· I Perfemn 6 - 4 _ 939 Ortamekteplilerr spor açılıp kapanacaktır, Askılar yandan 
virler arasında gösterecek mahi· 12.30 Program yurtlarına giremeyecek arkadan dikili önden düğmeli olacak 
yettedir. 12,35 Türk müziği - Pi. dü~meler kemerin iç tarafına :diki· 

(K 1 · k 1 b" ··k k M ı k le::ek, kilotlar ne çok bol, ne çok "a enın yı ı mış uyu apısı 13.00 em c et saat ayarı, a· Oku re SEJOr yuı ti arı talimatnamesi 
1 · · · d (El l'k" ı ·· h b · dar olacak, bacaklar lastikli yapıla sının so gırış yerın e me ı un jans ve meteor o oıı a erleri. mucibince spor } urtları liselerin J 

nasır) a ait bir kitabenin bulunucu 13 ı5 14 M" 'k ( K k ·k· · d ı ·ı ıı· kt ı caktır. 
A hbasi devrinde lslam kudret ve Pi ) 1 d . 1. 1 . d k k Kadın ve erkek öğretmenlerin 

'fi , - uzı arışı pro I ' ıncı evre erı e mua ım me ep-
, gram - . erin e, tıcaıet ıse erın e, er e san 

kuvvetini temsil eden (Oğuz) boy· 18.30 Program 

1 

at mekteplerinde:ve kız enstitülerin·ı' kıyafeti talebt- kıyafetinin aynıdır. 
1 arının bu·alarda ne kadar candan l 8,35 Müzi.k . ( Romans , iıalk I ~e kurulma~tadır. bu sporların leş Yalnız erkek öğretmenler uzun 
çalışmış olduklarını gösteren en iyi şarkıları ve saire ) PJ. I kıl edeceklerı birincilikler ve araların beyaz pantalon, kadın öğretmenler 

bir eserdir. d 1 ·· b k ı ı· ' uzun siyah çorap giyeceklerdir. Gi· 19.00 Konuşma ( Ziraat saati ) a yapaca ar musa a a are ıse 
Bu civarda Ravanda kalesinin d ·ı kt t ı b ı · · yim malzemesi yerli malı olacaktır. ~ ~. 15 Tiirk müziği ( Fasıl he evre ı e orta me ep a e e erı ış· 

büıün vazifesi cenuba karşı bir mü t' "k ti' ·ı · kt' yeti ) Çalanlar : Hakkı Derman , ıra e ırı mıyece ır. dafaa mahiyetiııdedir. Ravanda ka 
Eşrtf Kadri , Hasan G.ür , Bas 

fesinden şarka doğru ve Musabeyli ri Üfler, H~mdi Tokay . Okuyan-
üzerinden lslahiyeye kadar devam 21. 25 Neşeli plaklar - R. 

Jar: Tahsin Karakuş, Safiye Tokay. 
eden Kartal dağları ve Kuruçça A :t 1,30 Müzik ( Şan resitali, Sop 20.00 jans, meteoroloji haber. 
dağları üzerinden Beycdiye kadar raoo Azize Duru tarafından ) 1-
bütün dağlar yine f'ski insanların !eti, ı.iraat borsası (fiyat) Schubert ~- Ninni 2 - Schubert -

.. Orta mekteplerin 
okuma kitapları 
için komisyon 

eserlerini hatırlatacak mahiyette ka 20• 15 Türk rr.üziği ' Çalanlar : Gül ile çocuk 3- Smetana - Sa-
h ] Zühtü Bardakoğlu , Cevdet ÇaRla, 1 f 

yalara oyulmuş şıı rap ant> er ve ya· tılınış nişanlı kız 0Rerasından: 1 Bundan bir müddet evvel maari 
1 Eşref Kadri; Kem~! Niyazi Seyhun . 

laklarh doludur. Bilhassa slahiyenin · Maryanın aryası 4 - Massentl - I vekaleti orta mekteplerimizin birinci 1 Okuyanlar : Sadi Hoşc;es , Melek 
az cenubunda Karapolot dağındaki 1 Manon operasının : 1 inci perde ar· I ve üçünçü sınıflarında okutulmakta 
h Tokgöz . 1 - Tatyos - Suzin.ak 

ara beler ve oyulmuş taşlar bunla yası. 5 - Puccini - "La Boheme .. olan okuma kitapları hakkında An· 
rın asırlarca emek mahsulü olduğu Pt-şrevi. 2 - Zeki Arif - Suzinak operasından : Miminin aryası . 6 - ! icara ve lstanbul qıuallimlerinin mü· 
nu hayranlıkla görürüz. Bu dağın 1 şarkı - Sevdim seveli. 3-- Necmi Massenet - Mavi gözlerini aç !... talaalaıını istemişti alınan raporlar· 

Birrinci orta okul 

Zehirli ğrz ve havadan 
koaunma konfransları 

Şehrimiz birinci okullarında bü
tün talebeye nazari ve ameli olarak 
fizik kimya öğretmeni Tamsukalp 
Nurettin tarafmd,.rn zehirli ğazlar ve 
havadan korunma hahkında seri kon 
franslar verilmcge başlanmıştır. 

Sebzeler . 

Şehrimizde yeni sebzeler çık· 
mağa başlamıştır. Bakla ve bezelye 
bollanmış ve satışa çık<mlmıştır. 
Baklanın kilo.~u 10 kuruş, bezelye· 
nin de l O kuruştan satılmaktadır. 
Hıyar da çıkmıştır. 

Vilayetlerde iş takibi 

Devlet daiıelerinde iş takib ede
cekler hakkında Dahiliye vekaleti 
vilayetleu•:bir tamim yapmıştır. bu 
tamime göre elinde noterlikten mu· 
saddak vekaletnamesi olmayan kinı· , 
seler hiç bir ferdin işini takip ede· 
miyt"ceklerdir. 

Bay Naci Erali 

İş dairtsi Mersin şübesi müdiri 
Naci Eı ali bölge ile temas etmek 
üzere dün şıhrimize gelmiştir. 

Bir tayin 
Vılayet Milli emlak dairesi baş· 

ka~ipliğine eski memurlarından 

Bay Nuri Aksak tayin edılmiştir. 

karşı tarafı Roma devrinde (Niko· j - Suzinak şarkı - Sana candan ( Melodi ) 1 dan bu kitapların yeniden tertip 

polis) adını alır ki ara yerden ör· 1 sözlerim var · 4 - Y. Asım - Su· ı 21,50 Müzik ( Bir so!is~ - Pi.) , eJilmesi faydalı olacağı anlaşılmıştır B. R~şat Nuri Güııtekin ( Ça· 
dek gölüne kadar devam eden bo· zinak şarkı - Ayrı düştüm sevdi· 22,00 Mliıilc ( Küçük orıcestra 'Bu maksatla Ulus gazetesi baş muhar nakkale Mebusu ) , Fazıl Ahmet 
ğaz bir çok prehistorik devirlerin r ğimden. 5- ... - halk Tü!küsü Şef : Necip aşkın ) 1- Azzoni ! riri B Falih Rıfkı Atay'ın reisliği Aykaç Elazığ Mebusu } , Ali Canip' 
keramik izlerile doludur. lslahiyenin - indim dağdan ovaya. 6 - Kemal - Melodi 2- Holzoer - Saksım· altında mlarif vekaletince bir ko Yönetim ( Ordu Mebusu ) , Halil : 
şimalinde (Ôrtükale) adını taşıyan Niyazi Seyhun - Kemençe tak- ya körlü dansları 3 - Schmidt - misyon teşkil".edilmlştir v.!kalet oku Vedat Fıratlı (Maarif Vekaleti mü i 
kale de zahiri görünüşü ile Ravan- si mı. 7- Faize - Şetaraban şarkı inciler- Vals 4 - Gebhardt - Ro· ma kitapları için verilen rapor( arı fetl işlerinden ) , Nureddin Artam ' 
da kalesi gibi eski bir hayatın üze· - Badei vuslat içilsin . 8 - Şcm mans - Viyolonsel ve Orkestra için da ko:nisyona tevdi etmiştir. kornis- ( Ankara Erkek lisesi İngilizce mu- 1 

rine kuıulmuş lslam eseılerinden· seddin Ziya - Ey gonca açıl. 9 - 5- Beethoven - Skoçya havaları yon muallimlerinin düşünce ve istek allimi , muharrir ) , Hakkı Tarık 

Kör Piyesi 

Z. B . 

Orta tedrisat kadros&J 
genişliyor 

nı 

ol 
b 
ar 
1( 

dir. Bu kAlenin üzerinde Ravandı- .. .. Şatral>an şarkı -Hayli dem· 6- Ganglberger - Aşk çanları - !erini gözününe alarak orta mektrp Us ( Vakıt gazetesi sahip ve mu-
dan fazlaca Roma yığınları da gö· dir. 10- Tamburi Cefl!İI - Ş::tra Şarkı 7 - G1Junod - Ave Maria talebeleıine seviyelerine uygun ve harriri ) , Refık Ahmet Sevengil mur ilave edilmektedir. Bu ilave üı 
rülür. barı - Saz samaisi . 8- Recktenwafd - Grizingde - maksadı temine elverişli üç ciltlik ( Yakıt gazetesi muharrirlerinden ), roya yardımcı muallimlerden r11 ın· 

ci 
hi 
le 

Mat r:f Vekaleti her gün 
<lalıa artan orta tedrisat tal 
kadrosu dolayısiyle bu yıl 300 Ş 
açmıştı . V ,.kalet 1939 - ı 940 
yılında da 300 şube açmıya k 
vermiştir. Bunun için vekaletin 1 
kadrosuna 301 muallim ve 35 

fslahiye mıntıkasında evvelce 21.00 Memleket saat ayarı; Potpuri . okuma kitabını mümkün olan sür atla Süleyman Şevk~t Tanlı ( lstanbul 'imlik şartını haiz olanlar m~ de 
Zincirli ve Sakçagözü {Caba) hüyü 21,00 Konuşma ( Mizah saati ) 23.00 Müzik (Cazband - Pl.) vücüda getirmeğ~ çalışacaktır. Kız lisesi edebiyat muallimi ) ' muallim olarak alınacaklardır. nı 
ğünü tedkik ettiğimiz için fazla dur· 21,15 Esham, tahvilat 1 kambiyo 23,45 - 24 SCln ajans haberle· Vekaletin ko.nisyoila m~mur et· Mithat Sadullah Sander ( Haydar~ -------............ _____ Jı 
madan Gavur dağına çıkma sırası Nukut borsası ( fiyat ) ri ve yarınki progr•m. tiği zevat şunlardır : paşa lisesi edebiyat mualiimi ) · 

gclm~tır. Burada (Keller) Fevzi pa- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ ~dana ~iraat M' 
şa üzerinden Hasan beyli ve oradanl r I 

1 

Alman radyoları k • ı yctaiz bir meseleden dolayı il"i d 
Bağçe mıntıkasına girmek ile nisb~- 1 BUyUk evvelki g;ın, Bis o emir Baş ve 1 . sürdüğü istifayı derhal kabul elti. dürlüğün t>n: 
ten Çukurovaya yanaşmış bulunu- Şahsiyetler mark'ın 124 iın Böylece Bismark, ömrünün son se· Y f d Ş . V 

1 

• ,. 
Yo R d · 1 · d b t 1 •• d ğ Jd·· k B · k'I H · · N B' k " k t 'k bu mu . . · a a an amotı, a ansıy ruz. oma evır erın e u mın ı- cu o um yı o en aşve ı ve arıcıyt: azırı ısmar , once on ' en nclerinı, iktıdardan ULak ve bıraz . ~ 
kaya da lDağ kilikyası) adı verilir- nümü olduğu:-ıu haber veriyorlar oldu. vaff0kıyetler üzuine prens oldu . k .. k.. I k · d' F · d · h şmgton, Kan, Grepfurt, Kabu»: 

us un o ara geçır ı . rıe ne s · ı· k" L. k"t di. Gavurdağın Resülhinzirden baş· ve bu meşhur şahsiyet hakkında Bir emeli vardı: Pru syaııın ha K,ndisine " Demir Başvekil .. der h f 'd f · 1 yenı ır cum at, ıme a 
a en e ve at ettı. k I f'd 1 ·ı ·· •t k j lamak şartiyle Kaypak, lııcebel, Er nutuklar söyliyorlardr. kimiyeti altında bütün küçük Al terdi • b .. ta a ı an arı e uç çeşı c ş 

D Yalnız Almanyanın drğil, ütun üç "C"İl Mandalin fidanlarını zin, öt yol Üzerlerinde daha eskisi 1815 t . doğup 1S98 de \•efat nıan devletlerini birleştirmek., Bu Bedin muahedesinden sonra , d k d r · ·ı · d " Y 

t eşhis edilemiyen Roma temellerin eden Prens Bismark, Alman iddilıa maksadla evvela Avusturyayı Darıi Bismark ' Almanya ' Avusturya ve ünyanın. en ·u r:t ı sıyası erın en hafta sipariş ediyoruz. istek 
d ı 1 ı:;ayılan Bısmark, Kuvvet .. unsu nihayet Nisanın onuncu günürJf e sam (Seri kaleler vardır. Bu dını ve imparatorlul'runu vücude markaya saldrrth; Bazı siyasi ına ltalvadan mürekkep bir " Mü.,elles f 1 d ki h ı 

runa aza ayanma a meş uruur. d z· t M"d" ı ··r· M"r kaleler üzerinde bir eyyam Ermeni getirmiştir, Magdeburg civarında nevralar çev;rdiklen sonr>, Sadova itıif~k " meydana gelirdi · Buna Ayastefanos muahedesinin sözde 
1
:;,, ıraa 1~;8" une ~ 

l~r in de bulun lukları hdtıra gelebi ' Schönhausen'de diinyaya gelmiştir. muharebesinde Avusturya! ları yen karşılık Rusya ile Fransa da bir tadili için Berlin kongresine riya t 
lır. Ailesi asil ve zengindi, çifliklere di; hu devletin Avrııpadaki nüfuz ittifak yaptılör · set ederken, Osmanlı murahhasla Gayip şahadet na 

Çünki kalelerin muhtelıf nokta şahipti Babası ise, ahı çocuklu bir · ve itibarını kı ,dı. Üçüncü f rederikten sonra,umu· rına pek haşin davrandığını tarih 
Jarında hak sureti le bir takim Er- s'üvari yüzbaşısıydı 1870- 71 senelerinde de F ran. mi harbin meşhur şahsiyeti ikinci kaydeder . 
meni yazılarına tesadüf edilirki bu B 

Bismark 1846 da Prusya mec sızlara karşı muzaffer o'uµ Parise Vilhelın imparator olunca ismar· Bismark, bugün hala devam yazılar pek yeni' bir devrin eski an d p f b J b 
• ..... w !isine aza seçil i. t:lersburga ve kadar gidince ve Alzas Loreni alın- kın nüfuzunu azla u mağa aş. eden Alman birliğinin ve büyüme· 

Parise- sefir Y.İtti. S '1 nazır, der· ca Almanya impa · alorluğu doğdu. ladı. Başvekilin nisbeten ehemmi· sinin ilk babasıdı. 1 ] Cenup Türkmenleri (Ahmet 
Rik B.) Ferm nla ı takıbını oku. .. ....... 1111119!..,&al.....-: 2'---..-------._._.._._ .... ıı-ııı..--.ı~-.-·.._..,. ....... ~ ........ ~ .. !!ll!llM!•~=--•aı•c•w•s•e~z,..mııııı-.._. .... ..,.. .... uu!lll!!ll!I_.. ... __ ... ._ -----

Sinop merkez ilk okulund•11 

de aldığım şehadetnamemi ~ 
ettim hükmü kalml'dığını ilaıı e 

Çınarlı mahallesinde 
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VME-K 
his değildir; Seven insan daha 

ihtirasların tesiri altındadır 

-----------------------------------Genç Kızlar. Hakımıer, Avukatıar ve Buton Aueıer. 
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l~Uny.anın kurulduğu farihten bugUne kadar butun İnsanları sarsan 
lı!r hıs vardır: Aşk ... sevmek her insanın en tabii bir ihti.yacıdır . , 
Nctckim bunu takdir eden ilk insanlar bile Adem bnbamız ile ı J:ıvva 
nnnmızı misal olarak nlmı~lar, ve a~k bugUnc kadar herkc:;in kalbini 
kurcalayan bir his olmu~tur . 

ı Oösterecell, Fransız Edibi KLOD FARRER' in kUçUk elçller 

l 
Romanından iktibas edllmı, ve ibretle seyredllecek 

bir 

: (Düşkün i 

. 
urı 

kt 

Sc\·mek mustakil bir his değildir. Seven insan daha birçok ihtira~· 
ların, ihtiyaçların teı;iri altında kalır . Fakat sevginin yanında daima 
bekçi E=ibi bulunan diger bir bh vardır : Bu da kıskançlıktır . 

'' Bekçi ,, tabirini kullandım .. Acaba k1'knnçlık se\·ginin sadık 
bir bekçisi midir. yoksa sevgi bağlarını çUrUten meş'um bir kuvvet 
midir ! .. Bunu ancak yazımızın sonunda anlıyabileccksiniz . . 

ilk bakışta sevgi ile kıskanhğın 
gayet yakın rabıtaları göze Çarp· 
maktadır. Aceba kıskanmak için 
muhakkak sevmek lazıın mıdır? Ya· 
hutta, her seven muhakkak kışka · 
nır mı? Evet her seven, sevgi ke 
limesiyle içi titreyen herkes mu· 
hakkak kıskanır, fakat kıskanmak 
için muhakkak sevmek lazım değil
dir. 

Fakat bu his htpsinde ayni teza· 
hüratı göstcrmeı .. 

Bir kısım kadınların · kıskançlık. 
ları hiç bir esasa müstenit dtğildir. 
Bunlar sebepsiz kocalarını kıskanw 
lar. Tehakküm etmek isterler, türlü 
türlü hırçınlıklar , daimi kavgalar 
ile saadet yuvası olm ısı icabeden 
ail~ ocağını zındana çevirirler . Bu 
tipteki kadınlara kıskanç demekten 
ziyade " hasta ,, deme~ doğru olur 
ve erkekte sevgi yerine nefret uyan. 
dırır .. Eğer erkek bu tipteki kadına 

Kadınlar 
Fransızca SözlU Hissi, ve Müessir Filmi gdrmelidlrler 

Yalancı vaidlere inanarak sukut etmiş kadınların maceralarını tasvir 
eden Bu kuvvetli Dram, Bilhassa Genç bayanlara bir ders 

teşkil edecek mahiyettdir 
BAŞ ROLLERDE : 

Komedi F ransezden, Madeleine 

Ayrıca: 
Renaud . ve ( Constanst Remy ) 

KEN MAYNARD 

Tarafından temsil edilen Heyecanlı Bir Kovboy filmi 

Çiftlik Kanunu 
Dikkat : Sinema Saat 8.30 da Başlar 

Telefon Tan 266 1043~ Sevmediğimiz kimseluide kıs

kanırız, hatta tanımadığımız kimse· 
lerin saadetlerini kıskanırız, hiç 
alakamız olmıyan bir kadına başka · 

sının sahip olmasiyle içimizde ma 
na!ını itiraf etmeğe çekindiğimiz bir 
his duyarız. Bunlar bir nevi kıskanç 
lıktır, fakat biz buna daha ziyade 
haset derneğe mecburuz. Bu da bi· 

bağlanırsa, bu sevgiden değil, an· 1 
cak merhamettrn !feri gelmiştir. 

Bazı kadınlarda yüksek bir gu. · 
rura malıktirler .. Kıskanırlar fakat 
bu hislerini katiyen erkeklerine belli 
etmek istemezler .. Bu hususta ma· 
kül bir gurura malik olan ve lüzu 
m:.ında kocasiyle her şeyi açıkça ve 
sükunetle konu~ın ka Jınlar erkekler 

Amerika tarafından milyonlarla angaı'e edı'len " ı·· F un u ransız Yıldızı 

(DAN l ELLE O AR R 1 E U X) 

zim bir zaafımızı gösterir. 

b~ Umumiyetle bu hisler ile malı'.i· 
luzdt.:r, fakat kıskançlığı hasütlükü 
katiyen kabul etmeyiz.. Bilhassa 
kadınlarda bu husus fevkalade kuv 
vetlidir. Netekim bütün dedi kodu 
ların menşeJeri de bu kadın zeaf· 
!arıdır .. 

ı. 

tt 
Y' Kıskançlık bahsinde erkek, kadm 
rst diy~~ tefrik etmek mümkün değildir. 
re Cins farkı yoktur. Her insan az çok 

kıskançtır. F ekat erkekler ekseriya 
daha makuldürler. Mamafih kıskanç 

ıt lıktan kendini kaybederek karılarını 
d döven erkeklerin mevcudiyeti de 

aS' inkar edilmez bir hakikattir. 

b Erkek kıskançtır.. Es1sen cins 
tl erkekte dişisini kıskanan erkf'ktir. 

tarafından tercih olunurlar. 
Diger bir kısım kadınlar da 

haklı oldukları bu kadınlık gururunu 
fena bir şekilde İstimal ederek bir 
çok kereler bilasebep saadetlerine 
mani olurlar. 

Görülüyor ki s~vm~k ve kı ;· 
kanın ık birlikte b:iyJyen iki histir. 

Aile hayatınJa sevgiyi kabul 
edince kıskançlığa da katlanmak 
icabetmektedir. 

Kıskançlık hissini belli etmeyi 
büyük bir düşüklük telakki eden 
bu kadınlar gururlarını lüzumsuz ve 
had bir şekle vardırarak her vak'ayı 
kendi düşüncelerine göre izam eder. 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

---------------------1 Suiistimal 
da v a s 1 

MUHTEŞEM TEMSİLİNi VERMEK ÜZERE 

·-·-PE_K __ YA_KJNDA llPEK ~KINDA JrPfK YAK~~ 

Asri • 
sınemaya 

G e l i y o r 
Fazla tafsilat için her vakıl açı~ bulunan kişeye müracaat 

Telefon 250 ASRI 
Erkekler bu hususta bazan haşin 
oluyorlar ise buna sebel:>iyet veren 
karılarıdır. 

ler; kıskançlık hissile sarsıldıkları ' ---------·--
iç~" .. !11aku~iyetini kaybetmiş olan j ----------~-----J 

10464 

Bilhassa genç karısı olan erkek· 
ler daha kıskançdırlar Bu his ka
rılarına olan itima tsızlıklarm dan de 
ğildir. hayır .. Erkek kır düşmiiş saç· 

~ larile, yorgun vücudiyle karısının 
canlı vücudunu mukayese eder, sonra 
etr.>ftaki gençlerin ateşli nazarları 
nın, dipdiri varJıkJarının daha cazip 

ır olduğunu göı ür, ufak bir ihtimale 
bağlansa bile büyük bir iztirap duy
~ ve kı~kanır .. Bu hissinde haklıdır. 
. arısı dılber ve şolı is~ muroitinde 

aaba büyük bir sempati yaratır 
ı ·ıh , 11 assa bazı genç kadınlar kendi· 
~:rinden yaşlı kocalarının )•aşları 
uz • d 1 

rn·~rın e sık sık dururlar, kır düş 
duş saçlarından bilıltizam bahse 

erler .. Bu hadiseler erkekte karısı 
nın kend· .. "h . ısını ı tıyar g·· d'"ğ·· b' · · uy d or u u ıssını 

an ırır v L" ·· k tind k' e ır gun arısının muhi 
b'l e 1 gençlerin cazibesine kapıla 

ı eceği k k · 
\la or usu kocayı kıskanç 
J par. 

Halbuki evi' k 
çok kısa b" b 1 adınların gençliği 

ır ah d 
dahi olsa b· k ar ır,. Erkek yaşlı 
hassa ır aç sene sonra - bil. 

anne olursa k 
çökecekti K d adın daha çok 

•w· r. a ın da b 
eltıgı hald h unu takdir c ru unda 
Yanla bu k b uyanan bir is· 

duşuncelerıyle kocaları aleyhinde bir 
çok haksız pılanlar hazırlarlar ve 
böylece saadetlerinin, aile yuvala. 
rınm yıkılmasına sebebiyet vrrmiş 
olurlar.. j 

Sevmek ve kıskanmak bahsinde 
aile yuvasını idare edecek olan mer
kez kadındır .. Kadın erkeğine tht-m 
miyr.t verir ve ona ihtimam gösterir 1 

ise kıskançlık kat'iyen tehlikeli 
bir vaziyet almaz.. Bilhassa çocuk 
aile saadetinin temelidir. 

Kadın " Anne., olduktan sonra 
artık erkek nazarında başka bir 
varlıktır .. 

Çocuk aile saadeti için lazım 
fakat kafi değildir. Sevgi kelimesi 
de yalnız başına bir şey ifade et· 
mez .. Ancak erkeğine ihtimam eden 
ve - açıktan açığa hiç bir işine 

karışmamakla beraber - kocasının 
bütün i~leriyle alakadar olan kadın 
aile saadetini emniyet altına almış 

d:mektir. 
Erkeğe gelince : Muııtazam bir 

hayat yaşaması, karısiyle meşgul 
olması ve her zevkini evinde arama
sı kadındaki kıskanç.lığı izale etme· 
sine kafiJir .. 

ınek eınelin~ad" ahardan istifade et· 
Erk . uşmektedir. 

ll eğı kıskanç 
. u ateşle 

0 
yapan karısıdır 

I.- ı ·o·k· · ., ' Bayan ar ı ımevı 
bır yııanıak "b' , 0 Yundur K _J &ı 1 tehlik r rahat b" • auın i t e ı 

ır )'uvad s erse crkel..· 
Kad 1 a tel\"\· f>me ın ara . ın edebilir 

hnkkak k" Relıncr· k d . 1 erkekı • a ınlar 
kanç\ırlar K erderı d h ttıu. 
' f . . ıskançl k a a kıs 

za)'I asaplarını ha ı kadını 
Kıskanç olma:ap eder. arın 

,,an kad 

' Sahibi 

Zahide Günsoy 

ı ~ 

DIKKAT._,-----------:D:-:-IK __________ __ 
KAT 

Bütüp Adanalılar Hazırlanınız 

Tan Sineması 
Pek Yakında 

Bugüne kadar gösterdiği fılnılerin En M""dh' · · ll ışını 

Büyüğünü Göste-r~cektir. 
ve· En 

Sar'!! Bosna Faciası\ .. .. ............ . 
1914 ültimatomu 

Elyevm Dünya Sinemalarında görülmemiş bir muvaffakiyetl d 
V 'k .. ·ı· ·h· A e evam eden· esaı ı an ıye ve skeriyeye Müsteniden yap ı U • · B"' .. . . ı mış ve mumı Harbın 

ulun fecaatını canlandıran Bu Harikulade Film 

ı-D-IT_A_P-ARLO 
STROHEIM 1 

TARAFINDAN YARATILMIŞTtR 

ve ERIC V. 

Bosrıa Hcrsek,:n Merkezi (SARA y BO "NA) . d k . yı zıyaret e er en 2d Ha 
zıran 1914 de Avusturya Veliahdinin Katli - Avust M . . 
S b" t d k" · · 1 · urya, acarıstan ıle 

ır ıs an arasın a ı ıhtılaf - lk Ültimatom - Ç 1 k R . 
b' t A '- ~ d ar 1 usyasının Sır 
ıs ana s-cerı yar ım vadetmesi üzerine tahadd" d · 

H 1 
, us e en vazıyet - Harp 

azır ığı - Casusluk Teşkili - Harbi Umuminin Jık Kur H b. 
U 'd 1 O şunu - ar ı 
mumı e lk len Asker - Vazifenin Aşkıt Galebesi 

Başdan Başa Müthiş, Muazzam ve Görülmemiş 
Bir Harp ve Kahramanlık Filmi . 

GENÇLER: TARiHİN EN FECi BiR SAFHASINI CANLANDIRAN 
FiLMi MUHAKKAK GÖRÜNÜZ ÇÜNKI 

BU FiLM SfZLERE HIT AP EDiYOR VE SiZLER iÇiN 
YAPILMIŞTIR 

ın Yoktur. 

Mevsimin rn ~ık modelleri iel· 
diğini Sayın Müşterilerine bildirir. l 

1 - 5 10474 
--------~---.-~---"'!~~~--""""--.__--.-.~---..----------------.;.;.;:.:~ 

=--------------------------------------------~ ... Üçüncü büyük program başlıyor!.. 

• .- Asri sınema 
Bu akşam 

Sayın müşterilerini , Sinema kainatının göz kamaştıran icadım, 
yirminci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Ve arkadaşı 

( Ray Milland ) ı 
Bütün cihana parmak ısırtan, orijinal, baştan başa r.!nkli 

(T u r a) 
( Ormanlar Perisi ) 

Sinema teknik harikasiyle davet eder 

Ayrıca: En son dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 
10463 

Seyhan Nafia müdürlü- il Kahkaha ! Kahkaha 1 
ğünden : 

1 - Adana tayyare sahasında 
yapılacak ikinci kısım toprak tetvi· 
yesi keşif tutarı olan (6497) 1ira (69) 

! kuruşla açık eksiltmeye konulmuş· 
tur . 

2- Eksiltme 21-4- 939 tari· 
hine müsadif cuma günü saat on 
birde Nafia dairesinde yapılacaktır. 

3- fsteyenlt.r bu işe ait keşif 
evrakını görmek üzere Nafia müdür. 
lüğüne müracaat edebilir. 

4 - isteklilerin ( 487 ) lira (3 3) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve bu İşi yapabileceğine dair ibrazı 
lizımgelen ehliyet vesikasını almak 
üzere i~inci maddede yazılı günden 

. sekiz gün evvel Vilayete müracaat 
etmeleri lazımdır . 

69-12·16 10471 

iki saat müttmadiyen kahkaha 

Lorel Hardi 
lsviçrede 

Tabii dekorlar arasında en gü
lünçlü en güı.el eserlerini 

yarattılar . Size de 

Bu akşam 

Alsa ray 
.5inemasında 

Bir kahkaha ve neşe akpmı 
yaratacaklardır 

ilave olarak : 

En yeni dünya haberleri 

10462 

Yeni çıkan kanur: ve nizamlar 

iş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
.Nizamnamesi 

Karumuuu: ,\o: 10565 

- Dünden artan · 

mümessil işçiler sayısının da arttrılması lazım gelirse, yeni iıçilerin alın
dığı tarihten itibaren on beş gün zarfında bütün işçiler tarafından iıbu 
yeni gelen işçiler arasından muvakkat vt. munzam mümessil İfçİ ()devini 

yapmağa ehliyetlı olanlar seçilir. . . . . . . 
Fazla faaliyet devresi hitam ~ul.up_ta ~em gelen ışçıl~r ışten çekılın

ce muvakkat ve munzam mümessıl ışçılerın de sıfatları mhayet bulur. 
Madde 4 _ Yılın herhangi bir devresinde faaliyette bulunup öteki 

devresinde büsbütün faaliyetten kalan iş yerlerinde işin başladıtı tarihten 
itibaren on beş gün zarfında o devıeye mahsus olmak üzere seçim yap· 

lır. 
Madde 5 _ Bir iş verenin Aynı şehir dahilinde ayrı ayn mahallerde 

bulunım işyerlerindc, birbirinin aynı ve~~ mütemmimi yabud ~üte~errii 
işleri ören i ilerin topyekun sayısı ıtıbara alınarak ona gore lazım 

g şç 1 • . .. :l . . ğ hl" ti' . ·ı gelen sayıda müşterek mümessi ışçı o evını yapma a e ıye ı ışçı er se-

çilir. 
Madde 6 _ işçilerinin bir kısmı, muay!1en veya gayri muayyen dev· 

relerde mütevaliyen detişmekte olan ~şy-erle~inde (bazı mıden ocakların· 
da oiduğu gibi) seçim, münhasıran daımı ışçıler arasından bu işyerinin 
en faal devresindeki işçi sayısı esas tutularak yapılır. 

Muayyen veyı gayri mua~yen zan.ıanlar~a ışçi_ler~ni? he~ birden 
değişmekte olan işyerlerinde ıse her. bır yem gelrn ışçı kıtlesı tarafmdan 

işe girdiklerinin ilk haftası içi~de ~e~ım y~p~lır · .~ . . . 
Madde 7 - Mümessil j~çı seçımıne aıd ışletle mumessıl ışçıler~ vazi. 

fcleri icabı terettüb eden çalışmaların, iş sa1tleri haricinde yapılması e
aastır. Ancak fevkalade vaziyetlerde işveren veya İşveren vekilinin mu· 
vafakıtile, seçim veya uzlaştırma işleri İş saatlerinde de yapılabilir . 

Madde 8 - Mümessil işçi ö:ıevini yapmağa ehliyetli olarak scçilebil· 

mek için: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinde bulunmak, 
b) 18 yış1111 doldurmuş olmak, 
~) Dolandırıcılık, emniyeti .. s_~iistima!: hırsızlık, sahtekarlık, yale yere 

yemın, yalın yere şehadet, curum tasntı ve iftira suçlarınd~ biri ",. 
alelıtlak üç aydan fazla hapis cezasına mahkum olmamış ~-111 

(Sonu 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KlLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 9,50_1_ -

- -

Piyasa parlağı -· -- 3~.87 34,75 
Piyasa temizi • 30 1 

- - 1 

1 -
1 

I<levland 39 1 "°"39.70--
- -· --

YAPAGI 
Beyaz 

-Siyah 1- 1 1 
ÇIGIT 

- -, 
1 

Yerli "Yemlik,, - "Tohumh~k " " 1 4 6?. 

HU BU BAT -Buğday Kıbrıs --1 - -
" Yerli 3 

" Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 ... o 

UN 
Dört yıldız Salih 

~ üç " " :.s .:: Dört yıldız Doğruluk ~ 
~ :::: üç ..=: c " . 
o - Simit == ca it 

~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
CN t> üç r-.. ,, ,, 

Simit ... 
Liverpol Telgrafları 

S...•im 1 
Kambiyo ve Para 

5 I 4 1 1938 lş Baukasından alınmıştır. 
Pene 

Hazı r 1-+ 92 Lireı 

'=== Rayişmark Vadeli l. 55 Frank ( Fransız ) 3 35 - - 4o Vadeli il. 4 Sterlin (İngiliz) - 5 93 
Hind hazır 4 09 Dolar ( Amerika ) 126 67" 
Nevyork - 7 84 - Frank ( isviçre) ıoo Oö 

, I 

Südün kayma~ını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapıhşı basittir. 
Fiyat. ehvendir. 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 

_______________ __, . ...--.-----·------.... ----ılıııiııi"""--------------

f stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
1 l-Nisan- 939 sa\ı akşamı 20,30 da 

(Bir Muhasip atanıyor) 

Seyhan vilayeti hususi 
muhasebe müdürlüğün
den: 

1 - Vali konağına ve kayma. 
kamlar evlerine yaptırılacak mobil. 
ye ve alınacak eşy;ı (3172 ) üç bin 
yüz yetmiş ıki lira muhammenbe· 
deli üzerinden aÇık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Açık eksiltme 939 senes! 
nisanının 15 inci cumartesi günü 
saat 11 de vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacaktır. 

3 - · isteklilerin, imal ettirilecek 
mobilye ve alınacak eşyanın cinsini 

Bahar mevsiminin sih 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursun 
LİMON, ÇAM, ilkbahar k1 

lon.) nlnrile Şipr. Fujer, Leyi 
Rcvılor, Ful, Şebboy, Ynscmİ 
Znmbnk Losyonları ~aynnı tın 

y edir. 

Feırlhlat ~ lfild 
Osmanlı Bankası Karşısı 

9 10431 

------------------------J. 

, 
Açıldı. Açıldı. 
Asfalt cadde Uzerlnde 
AtatUrk parkı yanındaki 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 

akşamın 22 sine kadar açıktır 

Tem iz ha va, her türliiı 
soğuk sı~ak meşruba 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
10436 • g. a ... 5- 10 

Belediye Riyasetinde• 
1 - Seyhan nehri kenarın<:t 

Belediyeye ait yiizme havuzu 
mevsim için ve açık artırmasure 
icara verilecektir. 

2 - Bir me\.sİm için muhamd 
icar bedeli yirmi beş liradır. 

Komedi 4 Perde 
Ttirkçe-Fraosızca-İngi1 1zce·Almanca dilleri Üzerine 1 Loca ve nu naralı yerlerinizi şimdiden temin ediniz. Fazla tafsilat için 

Resimle büyük lôgal I Telefon htr vakıt açık bulu~~~3~ıeye müracaat ediniz. 

· ve miktarlarını gösterir liste ile ~ art. 
namelerini görmtk ü~ere hergün 
hususi muhasebe muamelat kalemi 
ne ve ihale günü ve saatinde de da· 
imi encümene gelmeleri ve muvak
kat pey parası tutarı olan ( 238 ) 
iki )"ÜZ otuz sekit lirayı ihale vak· 
tından evvel hususi muhasebe vez· 

3 - Muvakkat teminatı 

kuruştur. 

4 - lhaJesi nisanın 24 Ü' 

pazartesi günü sut onbeşte bA 
diye encümeninde yapılacaktır . 

12 lfıgat kitabı bir arada 
HABER gazetesi m emleket küllUrUne bir h izmet olmak üzere 

11 rnayıs 939 
Tdrihinden ıtıbaı en her gün HABER gazetesi içinde form& forma 

bu kıymetli eserin neşrine başlıyor 

Eser hakkında fazla tafsilat almak istiyenler 
" l s tanbul da HABER gazetesi idarehanesi ,. adresine 

bir kaı tıa m ü racaat edeb lllrler 

lt\tUJJMJ1(3)AHJiA · 
C A N V(LJQTAQ.ID. 

-

1 
' 

250 

Malatya bez ve iplik fabrıkası T. A. Şirketi Adana 
Mensuçat fabrikası Müdürlüğ·ünden: 

1 - Adanada yeni istasyon civarında 1 No. lu Çırçır fabrikası için 
k rşif, proje ve şartnamesi mucibince 5962,84 lira keşi f bt:delli bir adet 
anbar inşası kapa lı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

1 2- Eksi ltme 17- 4-939 tarihinde saat 3 ıie fabrikada mevcut Ko· 
• misyon tarafından icra edilece:Ctir. 

3- isteklilerin ihale gününde 448 li ra muvakkat teminat , Ticaret 
Odası senedi ib raz dmeleri ve ayrıca ihale gününden sekiz gün evveline 
kadar mezkur işe girebilmek için fabrika müdüriyetine müracaat ederek 
ehliyet ve<:ıikalarını gösterm eleri lazım gelir . 

4- lsteklit~ r. lı e r gün fabrika müdüriyd ine miiracaat ederek keşif, 
proj ~ ve şartn~meleri tetkik edebilirler. 2- 4- 6- 8- 1-0 
__________________________________________________ ,_,, 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogruya müessese na

mına getirilen rn mürıtt'hap. taze ve h ~ulu çaylard c; ıı \ ukuf ve itina ile 
yapılan harrnanlardır. Her zevke göre değiştn numaralı h'rtipleıi vardır.; 

' Muhtelif dns ve l Ü)Üldiıkte lulu ve pahtltr içerisinde satıfır. Ambalaj·: 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~tikeli nefaset 'e halisi} etinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riıa Kel :eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
baHaliye1erde satılır. 

Umumi dr polaıı ; ı ~ t cı nl ul Tal mi~ (" nii l\'o. 7 4 ( Kurukahveci hanı 
ait a ) 

Bahçekaj ı DörJüncü va kıf hanı kıtrşısııı<la No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - İstanbul . c. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. arını kabule 
başlcımıştır. ______________ ._.. .................. __ ... ________ _......, ........ ~"""" .... 

nesıne 

dır. 

yatırn11~ bulunmaları lazım· 

10448 31-2- 4 - 6 

Cebelibereket C. 
Müddei umu ın iliğinden: 

Cinsi, nevi ve miktarı dairede 
bulunan şartnamesinde yazılı Cebe· 
libereket ar!liyesine alınacak mefru · 
şat için ydpılan eksiltmede 30·3 · 
939 tarihinden itibaren ( l O) gün 
uzatılmasına karar veriluıiştir. 

1047'l 

5 - Şartnamesi belediye f 
i şl e ri mii.:lürlügündedir. lstiyen O 

dan parasız alahilirler. 
6 - isteklilerin ihlle günü 

1 ayyen Zdmanda muvakkat terd 
makbuzlarile birlikte belediye e
meninc müracaatları iian olu~~ 

6 . 9 . 13 . 17 1.J 
Bu gece nöbetçi ecza 

Tarsuskapısı civarında 

Halk eczahanedit 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacak n ıuracaatları memnuniyetle kabul eder· 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

78-156 10116 Numara: 200 

J ------------ --------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alın arı yada l cı l ~il ini i~n al t lıı ıiş vt• Ut rliıı l ı a ~ l o lıar. clcrin Jc uıt'. 

det asistanlık yPpr.ı~tır. Has!alaı 1JJ1 A l idin ı aşa ca<ld e~inde Musl 
fat eczahanesi karşısınd a lır rgiin sahahlq in :;aat l 2- 8, öğlrd 

2·- 6 ya kadar kaLul eder . 9598 g. a. 

··,iJ 
U ınumi neşriyat nıüdll 

Macid Güçliİ 
Adana Türksözü 01•l 


