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Beklenen beyanat 

lngiltere ve Fransa ,Yunanistan 
ve Romanyaya teminat verdi 
Bu 
sıkı 

teminattan , Yunanistan ve Romanya ile 
Türkiye haberdar edildi münasebette olan 

Ingiliz ve Fransız Başvekilleri metni • 
aynı 

olan birer beyanatta 
Londra : 13 ( Royler ) - İngiliz Başvekili Bay Çembeı !ayn bugün 

lngiliz meclisinde beklenen beyanatını vermiştJr . Bey Çemberlayn büyük 
Britanyanın Yunanistan ve Romanyaya teminat verdiğini resmen söylemiştir. 

fngiliz hükumeti Akdeniz statüsünü değiştirecek her türlü harekete 
mani olmağa karar vermiş bnlunuyor . Başvekil Çembedayn lngilterenin , 
bu karardan , Yunanistan ve Romanyanın sıkı bir surette münasebatta bu· 
lunduğu Türkiyeye malumat vereceğini de ilave etmiştir. 

Londra : 1'.3 ( Royter } -· Öğrenildiğine göıı~ , Fransız Başv~kili Bay 
Daladye de bugün Fransız Meclisinde Yunanista ve Romanyaya İngiltere 
ye Fransa tarafından müştereken teminat verildiği hakkında beyanatta bu
lunmuştur. Başvekil Daladyenin bu beyanatının metni , İngiliz Başvekili 
Çemberlaynin bey:ınatm aynidir. 

Fransız Başvekili İngiltere ile Polonya arasındaki anlaşmayı da beya• 
nati sırasında mevzuu bahsederek karşıiıklı müşterek müdafaa vaziyetinden 
memnun kalındığını izhar etmiştir . 

YENi ARNAVUTLUK .. " HUKUMETi KURULDU 
Arnavutluk tacının İtalya Kralına 

verilmesine karar verildi 

JŞOAL JŞI 

BiTTi MI? 

AYIN ON ALTISINDA BÜTÜN 

ARNAVUTLUKTA BAYRAM YAPILı\CAK; 

KONT CIYANO TiRANA GELDi; DÖNDÜ 

Tira : 13 (Radyo) - Yeni Ar · 
navutluk hükumeti teş~kkül etmiş· 

tir. Şimdiki J"ejim düşmüştür. Anaya. 
sanın hükümsüz olduğuna, Arnavut· 
luk tacır.m ltalya Kralına verilme~ine 
karar verilmişlir. Bir de M.lis müf
rezesi leşk il 'edilmiştir. 

16 Nisan pazar günü bütün Ar
navutlukla bayram yapılaca!..: ve mem
leket İtalyan Arnavutluk bayrakları 
ile ı;üslenecekttr. 

Kont Cıyano tekrar Tirana gel· 
mişlir. 

İşgal hareketinin tamamlanmış 
olduğu haberleri gelmektedir, Şimal 
kısımlaı ında urak bir bölgede zayıf 
bir mul\avcmet göstermektedir. Bay Clyano 

•• 
TUNUSTA NUMAYiŞ 
Italya'ya karşı hasm~ne ha 
reketler gittikçe çogalıyor 

Pa 1 Tunustan alman haberlerde, bu 
rnıntıs~ 9 

: 13 C Radyo : - halde karı•t•O• blldlrtlmektedlr. 
Sahra ahda vaziyetin eni a an gittikçe büyümekte ve yayılmek

ududunda çlkan sy 

~eta?ik Türk Muhadenet 1 

etnıyeti azası Türkiyede ı 

rıa .seıanik : 13 (Radyo) - Yu 
rn·nıstandaki Tüı k Muhadenet Ce· 
ıyetine ınensup kalabalık bir he· 

Yet bu .. 
cd iurılerde Türkiyeyi ziyaret 

Ccekt· Ank ır • Heyet azaları Edirne , 
ve tara ve f stanbulda tetkiklerde 

cınaslarda bulunacaktır . 

tadır. ltalya'ya karfı hasmane 
hareket gUn geçtikçe şiddeti· 
ni artırmaktadır . Zabıta ile 
yerliler arasmda bir çok çar
pışmalar ofdu. Ölenler ve ya. 
raıananıar olduiu haber verU-
mektedlr. 

Londra : 13 ( Roy'er) - Libyada 

b
- ... k bir jsyan harekeli baş göster-
u~u L'b d .. . . Mısırla - ı ya arasın a mu· 

m ıştır. .1 . ti 
nakalat tıtmamile kesı mış r. 

* 
F sa ile İtalyanın arası açıldık· ran . 

ltalya Hariciye nezaretı tan sonra 

bulundular 

F"-·-· Vaziyet ·-·-·""1 
• • i Dun muhtelif kaynaklarJan i 
i alınan haberler, Akdeniz vazi- i 
i vetindeki buruk tehlikenin nis· i 

1 i beten azalchğ, zannım vermek- t 
i tedir. Doğrudan dogruJ'a Bal- i 
i kanlara mUteveccih görUncn em- i 
i perynlist hareketin hedefi sağlı i 
f sollu bir şekil almış bulunuyor. i 
i Oanzig işinin tazelenmiş ol· i 
i ması ve ke:.:a Tunustaki nUmaşi\·· i 
i lerin İtalyanın meşgalelerini a~ . i 
i tırmış bulunduğu muhakkaktır. i 
i Bny Çenberla.rn ile Daladi· i 
i venin dun İngiliz ve Fransız i 
i ~eclislcrinde 1 metni mUşterek i 
i olan beyanııtları ise politik va- i 
! ziyeti oldukça aydınlatmış oldu. ! 
t Romanya. ve Y un<ınistana ve· t 
i rileıı teminat. muhtemel tccavUz i 
! hareketine kaı·şı yapılacak mu- ! 
! kabelc sistemini taym etmiş bu- ! 
t lunuvor. t 
i . ! 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

Romen - Yugoslav 
münasebatı 

Kral Karol 
Prens Polla 
görüşecek 

Bükreş : 13 ( Radyo) - Sclahi
yettar bir kaynaklan alınan malı'.imata 
göre Romanya kralı Karolla Yugos· 
lavya kral naibi Prens Pol arasında 
bugünlerde bir görüşme yapılacak'ır. 

SALDIRAY 

Denizaltı gemimiz 
fstaobula geliyor 

İslanbul : 13 (lelcfonla'- Alman· 
yadd inşa edılen Saldıray denizaltı ge· 
nıimi1. allı gün eV\ eıl ıııeınlckelimize 
gcimck iizcre Kiı•lden yola ç:krrııştır. 
$!cnıiııin lecri.ibelcri çok muvaffaki
yctli neticeler veımiştiı. Saldıray bir 
hııfltı i\~İn k .i nnrıı ·nııa gelmiş olacak 
tır. gemiye buı ;ı da ıncrnsiınlc bayrak 
çd. ilecckı ir. 

Said ırayı Tüık Jcn 'ıcil~ı i gelir· 
ınekıcuir. 

l l<tliçlc inşa cdılıncktc olıın iki 
denizaltıdan biri de ına} is başında 
denize indiıilcccklir. 

Fransadaki iıalyiınlaı ı Ana Vatana 
dönıneğe da,·et elmis ve bu iş için 
bir hayli propaganda yapmıştı. Bu 
propagandanın tesirleri kısmen g-ö•iil 
meğc başlamış ve Fransada yaşay .. n 
ltalyanlardan bazıları İtal>-aya don
müşlerdir. 

Fransız gazeteleri bo münasebet· 
le Fransadan ltalyaya giden İtalyanlara 
dair bir statistik neşretrnektedirler: 

Fransada 800 bin İtalyan yaşa· 
maktadır. Bunlarda'l üç bini Faşist 

hükumetinin davetine icabetle ana 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Bay Çemberhiyn 

Dahiliye vekili 

Bir Anadolu se
yahatına çıkıyor 

İstanbul : 13 (Telefonla) -Bura
da bazı gazetelerin yazdıx-ına -
O h ·ı· k' . . . ~ gore 

a ı ıye ve ılımız ~~ik Özırak ya. 
kında Anadolu dahılınde bir tetkik 
seyahatına çıkacaktır. 

.Faik Ôztrak, bilhassa orta ve ce· 
nubı Anadoludaki vilayet m k 1 . . k . et eze-
rını gezece tır. Bu tetkikat bitrildik-
ten sonra bazı yeni kanun IA .h 1 1 ayı a arı 
hazır anacaktır. 

lrana giden 
Türk heyeti 

lrakda heyetimize 
büyük merasim yapıldı 

Bağdad : 13 (Royter)- lran ve
liahdinin dügiinünde bulunmak .. uzerc 
Tahrana giden Türk heye~i bu .. 
T ık .. k• gun 

e oçe e muvasalat etmiş b"' "k . , uyu 
merasımle karşıJanmışirr. 

Heyeta Musulda hükumet ve halk 
tarafından hararetle tezahurat ya· 
pılmıştir. 

Heyetin reisi kümrük ve inhisra. 
la_r vekili Rana Tarhan Musul bele
dıye rt isine müsafir olmuş, heyette 
Rısthovz oteline yerleştirilmiştir, he. 
yet yarin (bugürı) huradan Tahrana 
hateket tdt>ceklir. 

SON BiR HA BE.RE GÖRE 

Almanlar varın 

Polonya üzerine 

yürüyecekmiş 

Paris: 13 (Radyo) - Bir kaynaktan alınan 
malumatta, Almanyanın 15 Nisanda Polonya üze
rine yürüyeceği bildirilmektedir. 

UZAK ŞARKTA HARP 

Japonlar ik~ lıaftadll: 
15.000 zagıat verdi 
Hezimetler tevali ediyor 

Londra : l3 _ Çin resmi statis
tiklerine göre, Mart ayının ilk on 
beş günü zarfmda muhtelif cepheler· 
de ölen Japon zabit ve askerlerinin 
adedi, yaralılar hariç olmak üzere, 
24.493 dür. Bu müddet zarfında 711 
esir ahnmış ve 757 at, 3420 tüfenk, 
26 mitralyöz. 6 top ve 76.973 mermi 
ele geçirilmiştir. 

Bundan başka Çinliler 112 tank 
ve zırhlı otomobil tahrib etmiş, 7 
harp gemisi batırmışlardır. 3 tayyare 
düşürülmüştür. tahrib edilen tayyare 
adedi belli değildir: 

Gelen haberlere ıöre Çin kıt'a
ları Ta - Hon - Şan'm cenubunda 
düşmanı mağliib etmişlerdir. Japon
lar yüzlerce öfü vermişlerdir. 

Anhuel Vilayetinde Tsinpu Je 
miryolu üzerinde muharebeler tek
rar bt\şlamıştır. 

hezimete uğramıştır. İki Japon tabur 
kumandanı esir edilmiştir. 

Tokya : 10 {A. A.) - Çin ajan
sı bildiriyor: 

Asabi Şinbun gazetesi. lngilterc· 
nin Tiyam hükumetile yeni bir anlaş· 
ma akdettiğini, bunun Japonyanm 
nüfuzunun azaltmağa matuf yeni bir 
adım olduğunu yazmaktadır, 

Sparattley lnsel'ia Japonlar tA
rafından işgali üzerine, Fransız hü· 
~ umeti Japon hükumeti nezdinde 
şiddetıi protestoda bulunmuştur. 

DANSfG'DE 
NÜMAYİŞ MI? 

Hitlerin yıldönümü mü
nasebetile neler olacak 

Anhueideki Çin kuvvetleri Hu· 
çcu şehrine mukabil taaruz yap.mış· 

!ardır. Vilayetin diğer cephel.~rınde 
ve Hainan adasındaki Çin mufreze· Berfin : 13 (O. N. 8.) - Alman 
leri düşmana karşı gittikçe daha şid- Devlet Reisi Bay ~Hitlerin doğum 
detli bir mukavemet gösteriyorlar. , 

d ı günü olan 20 Nisan 939 günü sa· 
Japonlar adanın şimalin e ya nı.z ı 

küçük bir kısmı işgal etmekt~ ve dı 
1 

bahı Dantsing'de büyük nümayiş· 
ğer kısımlar hala Çinlilerin elınde bu·, !er yapılacaktır. Bu nümayişlerde 
Iunmaktadır· . .. "k ' Dansinglilcr A1manyaya karşı olan 

Honanın şarkında Japonya_buyu 
1 

muhabbet ve bağhlığmı izhar ile 

- ilhak arzusu gösterecek ve müza· 
kerelere girişilmesini talep edecek
tir. 

Bölge de 
T a r i h 
Tetkiki 

• 
" ÇukıJro 

vanan yaşı,, 
başhğı aıt1n 

dakl tarih 
htklk seri 
mizin 12 in
ci yazısenı 

bugün içeri 
de bu•acal<
slmz. Bu ya . 
zı daha zl· 
yade yörük
lerin Çukur
ovada laka· 
mm gösterir 
ma hl yatta. 
dlr. 

• 
Rc~mimi:: kıl 

~·adırılwı raş 

ere girerı bir 
yi.iriih kızrnı 

güstermet.ıedir. 

İngiliz donanmasi 
İskenderiyede 

Kahire : 13 ( Radyo) - fngiliz 
donanmasına mensup bir çok par
çaların bugün İskenderiye'ye gelm<:'si 

, be-klenmekte1ir. 

Rom ada manevralar 

Roma : 13 ( Royter ) - Bugün 
( dün ) Romada büyük taarruz ve 
müdafaa manevraları yapılmıştır . 
Bu manevralara l>ütün asker ve 
halk iştirak etmiştir . 

Mısır limanlarının 

muhafazası 

Kahire : 13 { Radyo ) - Mısır 

limanlarını tı denizaltı g~milerine kar. 
şı ağlarla mu haf azası hakkında ln· 
giliz mütehassısı tarafından verilen 
proje Mısır hükumeti tarafından 
kabut edilm;ştir. 

Kahire : 13 ( Radyo ) - Mısır 
ordusunda , fevkalade vaziyet do· 
l;ayısiylc bütün mezuniyetler geri 

alınmıştır. 
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Milli hakimiyet 

Bayramı ve Çocuk 
haftasına hazırlık 

ZiRAi F AALiYET 
Pamuk .ekimine hararetle 

devam edilmektedir 

POLITlk MESELELER 

Almanya'nın 
şark politikası 

Bu mevzu etrafında ıark 
cemiyeti kültür lıc) eti başka~ 
profesür Şeder bir korıfrans re 
miştir, 
Profesör ,·eder ezciimle den ıı 
rır kı : 

-
Eski harfleri ur.ulmuş yeni nes· 

!imiz muhitimize ~it malı1mab eski 
kitaplarda takip edem:yecekleri göz 
önüne alınarak bu gençlere bir hiz- 1 

met olsun için elimizdeki eski ki- 1 
lapların yazılarını yeniye çevirmek 
suretiyle hem muhit için çok eskiden 
yazılmış bilgileri vermek ve hem de 
tetkiklerimizi kuvvetlendirmek iste
dik. Şart teksiye'nin ( Küçük Asya 
tercümesinin üçüncü cild 104 üncü 
sahifesinde) A:ıavaıza hakkındaki 
kayıdları sunuyoruz : 

sı ve bunu bizim teyid etmemiz 
ayrıca Cumhuriyet nesline bir ça 
!ışına hissesi ayıracağı şüphesizdir. 
Bir kaç sene içersinde müzemize] 
kıymetli eserler bağışlıyan Kadir
li; Roma devrinde belki Anavarza 
dan ve Bodrumkaledtn daha önem· 
li günler geçirdiği sanılabilir. Bu 
eserlerden müzenirı (1472) numara
sında tunç kazan, 1471 numara 
sındı mermer kanatlı bir heykelci
ğin balık üzerine binerek balığın 
ağzından su akıtan bir çeşmeyi tas· 
vir eden eser ve (1308 numarada 
kayıd!ı kabartma ve tunç üzerinde 
Orta zaman cengaverlerini tasvir 
eden levha sayılı eserlerimiz arasın 
dadır. Bundan pek çnk daha ö:ıem · 
li olanı var. 

23 Nisan Hakimiyeti milliye bay 
ramiyle Çocuk haftası her yıl oldu· 

ğu gibi bı: yıl da mekteplerimizde 
kutlanacak ve talebe yapılacak tö 
ren!ere iştirak ettirilecektir. Maarif 

Vekaleti Bikımiyeti milliye bay 
ramı ve Çocuk h«ftası içinde yapı· 
lacak işler için mektep idarelerinin 

mahalli Çocuk Esirgeme Kurumu 
ile temas etmelerini teşkilatına bil 
dirmiştir. 

Pamuk tarlalarının yüzde altmışı ekildi 

9F arihin, her devrinde zamaıııP 
U meyille.rine uygun olarak ye 

1
r-

niden yazılması lazımdır. bu ~ 
bepten dolayı bugünkü şark mesele 
sini cedlerimizden tamamiyle ayr 
bir görüşle görüyoruz 

Tcksiye diyor ki: • Mermer cin 
sinden büyük bir dağın eteğinde 
bulunan ( Anazarba) şehri Piremus 
( ) ovasının oı tasına çekilmiş bir 
yerdedir. Bu şehrin vaziyeti tama 
miyle ( Van ) beldesine benzer .• 

Teksiye bundan sonra Van ya
pılariyle bu yapıyı tedkik ederken 
şehre bir de ( Asuri ) damgası vu· 
rur. Teksiye doksan seneden önce 
buralarını tetkik etmiştir. Hatta 
gezdiği tarihlerde Mısırlı lbrahim 
paşa Çukurovayı istila etmek üzere 
Fıratı geçmiş ve Nizibi işgal etmiş 

bulunuyordu. O sır ada Etil~r daha 
tanınmamış bir halde idi. Ooun için 
bütün bu sanatlara Asur adı verili 
yordu. Seyyah Anavarzayı Van'a 
benzetirken bilmeyerek bugünkü 
tarih mefhumlarının Yakınşark kül
tünü tekı ar etmiş olmasından be 
pimiz memnunuz. Binaenaleyh Ana
var za Yakınşark şehirlerine benze 
mck itibariyle bize yukarıda bildir 
diğimiz gibi Lbaoilerin kudretini 
teyid etmiş bulunuyor. Bundan sonra 
yine Teksiye'nin müta!ea!arını din· 
!eyebiliıiz : ' 

• Anazarba çok defalar zelzele 
tahribatına uğramış bulunduğundan 

eskı abidelerden hiç bir iz görüle· 
mez. Bu şehir dö•t defa tamamen 
yıkılmıştı. En son zelzele (Jüstiyen) 
zamanında olmuştur. Ve bu Bizans 
imparatoru bir çok masraflarla şeh
ri tamir ederek yeni müessisi olmak 
sıfatiyle şehre ( Jüstinipolis ) adını 1 

vermiştir .• diye ilave eder. 
Fakat lslamlardan hiç eser kal· 

madığını da söyler. Yukarıda biz ~i· 
ze burada gözle görülen sanat he
sabına en uygun eserlerin islim ese
ri olduğunu tekrarlamak cesaretini 
muhafaza etmekteyiz. 

Adana, müzesinin bir numara- 1 
snıda mukayyet çok güzel işlenmiş 
bir lahit vardır. Bu lahit Anavarza· 
elan getiıilmi~tir. Lahtin üzerindeki 
resimler eserin yakın zaman hatta 
belki Ermeniler gününden kalma 
olduğunu hatırlatmaktadır. 

imparator (Adiyenin heykeli) 
tarih bakımı itibariyle Kadirliye bü 
yük bir şöhret vermiştir. Adri
yenin büyük tunç heykeli 14 4·9 32 
tarihinde o zaman Kadirli Belediye 
reisi ohn Bay Coşku'nu'l evinin ya 
nında açılan bir lağımdan çıkmış· 

tır. 

Bu eser tunç olduğu ıçin temiz· 
lenmek üzere lstanbula gönderilmiş 
tir. Madeni eserler toprak altında 
aldıkları pls ve küf yara!arile gün 
geçtikçe bir dişe arız olan çürüklük 
gibi yarasını büyüteceği İlmen sa 
bit olduğundan eserin lstanbulda 
müteaddit otölye!eri olan ;müzelc 
rinde kalması eski eserleri koruma 
bakımından en güzel bir tedbir ol
muştur. Bu cseıi lstanbul mö.iz'!sinin 
tunç eserleri bölgesinde ziyaret e· 
debilir ve müzemiz kütüphanesinin 
(A : 217) numrosunda okuyabilir· 
siniz. • 

Bununla beraber kadirli daha eski 

1 devirlerı: ait eserleri de verebilecek 
m1hiyettedir. Ancak bu eserler da· 
ğalarda ve gayrımenkul bir halde
dir, Bilhassa Ceyhan suyu üzerinde 
ki Karatepeli han'lı'si tetkike değer' 
yerlerin mühimlerinden sayılabilir . 

Kasabanın etrafında ve köyle 
rinde Bodrum kaleye kadar süren 
Bozdoğanlı mıntakasınfa çok değer · 
li bir .isarıa tika görülmüş değildir. İ 
Fakat bu muhiti iyice incelememiş 
olduğumdan bu sözümüzde fazlaca 
sebat etmemiz de doğru değildir. 

(Diyos koryet) ve şair (Apiyen) 
ıin dokduğu Anazarba memlekeline 
pek yakın olan bu kasabacık bi· 
zim için şimdilik yeni sayılabilir. 

Şehrimızdeki bütün okullarda 
hazırlıklara şimdiden başlanmıştır. 

Beden 
A 

umumı 

terbiyesi 
müdürü 

General Tahir 
şehrimizde 

Beden terbiyesi kurumu uır, u 

mi müdürü General Cemil Tahir 

Taner dünkü ekispre-sle şehrimize 
gelerek bütün spor teşekküllnini 
ayrı ayrı gezmiştir. Cemil Tahir 

Taner bugün saat 8,40 trenile Mer 
sine ~giderek pazar günü tekrar 
şehrimize dönecek ve atletizm ttş 

vik müsabakalarında bulunacaktır. 

(Zülkadir) de-nmiş ise de Zü!kadıi-
ye hükuml'tinin müessisi olan Zül 
kadir beyle oğlu Zeyneddin Kara

ca bey zamanlarında yaşıyan arap 
muharrirlerinden lbni Şahna yazdığı 
kitabında doğru olarak bu kelime 
yi (Dulkadir) şeklinde göstermiştir. 

Son ay içinde yajimurların fazla yajiması pamuk ekimi
n• sekte vermlftlr. Ekim devam atmektedlr. Pamuk tarlaları 

nın yUzde altmıfl ekllmlf bu· 
lunmaktadır Ekim mavslmlnln 
geçmesine daha 20 gUn vardır. 

Bazı tarlalarda çiğidler çıkmağa 

başlamıştır. 

Arpa Buğday ve yulaf malı 
sul!eri normal bir halde neşvünema 
bu!maktad r. 

Tavuk 

Pek arttığı 
ınetç.: 

ihracatı 

için hüku n 

menedildi 

Son zamanlarda Alınanyaya ta 
vuk ihracatı pek artmış , memleke 

tin umumi servet menbalarından 
biri o!an yu-nurtacılığı feh!ikeye dü
şürecek bir vaziyet ortaya çıkmıştı. 
Hükumet, tavuk ihracını muvakkat 
bir kararla menetmiştir. 

lstanbuldan sonra Adapazarı 
mıntakasınJa teksif edilmiş olan 
tavuk toplama faaliyeti durdurul 
muştur. Karar , bü)ük bir memnu
niyetle karşılanmıştır ihracatın bun. 
dan sonra yalnız kuluçka olmak ve 
yumurtlamak kabiliyetini kaybetmiş 

tavuklarla horozlar ve erkek piliç· 
lere inhisar ettiıi!ece ~ i sanılm~kta

dır 

ŞEHiRDE HA VA 

Bay Nevzad Güven 

Bir haftadanberi hususi işleri 

dolayısıle Ankarada bulunmakta 
olan gazetemiz yazı işleri müdüıü 

Bay Nevzad Güven dünkü Toros 
ekspresile şehrimize dönmüşlerdir. 

Polıste bir tayin 

Şehrimiz .. mniyet dairesi adli 
kısım şefi Bay Rıfat Demirtürk iz 
mir baş koınserliğe terfian tayin 
edilmiştir. 

Haftalık köy dergisi 

Münhasıran köy mevzuu ve köy 
davamız etrafında neşriyat yapmak 
ıçın gazeteci arkadaşlarımızdan 

Kadri Kemal Kep tarafından ı;.ıka
rılan bu derginin dördüncü sayısı 
çıkmıştır. 

içinde Büyük Şefin Silivri köy· 
!erinde araştırmaları, Türk köyünü 
yükseltmek çareleri, cünıhuriyetin 
onbeşi~ci yılında: köy çalışnıaları 
ve Afyon, Seyhan ve Trakya böl. 
gc!erindeki köy kalkınmaları hakkın 
da yazılar ve res;mler vardır. Der
ginin fiyatı 5 kuruştur, hafıada Lir 
çıkm; ktadır. Tavsiye ederiz. 

1 Ahlak 
" 

canı 

düşkünü 
babalar 

( ••• ) lbni Şahne bu kelimeyi çok 
defa işittiğı ve kendi arap olduğu 
halde heceliyerPk doğru olarak 
Dulgadır yazm•ş olması eski Dulka \ 
dır isminin araplaşmış olduğunu mey 1 

rlana çıkarmı~tır. 1 

Şehrimize.le dün gökyüzü açık , 
hava rüzgarlı idi. En çok sıcak göl- ı Fransanın Nansi şehrinde bir 
gede 20 dereceyi bulmuştu. . günde dört ahlaksız adam yakalan

mıştır . Bunların . hepsinin iğrenç 

suçları birdir : Kızlarına taarruz 
etme .. 

Dulkadır oğullarının tarihte oy 
nadıkları rol herkesçe malu n oldu· 
ğu için bu.ıu kitapları mütaleaya 
terkederek yalnız eski hadlerle ya 
zı!mış olan Cevrlet paşanın Maru· 
zatının Kadirli ye ait olan kısmını 

gençlerimize aynen sunarak aşiret 
iken yerleşen bu- Tüı kmen kasaba· 
sırı ı Osmanlı devrindeki ilk günlerini 

k
. . 1 

tanıtma ıstıyoruz 

( Devam edecek ) 

r ••• ı füı k efsanelerinde buna 

Ziraat mücadelesi 

Cenup mıntakasında zıraı mü 
caJele harartlle devanı ttmektcte
dir Bu müııasebelle vilayet merkez 
nıücadel~ baş teknisyeni Saadettin 

Saııkaya Uıfa ve Mardine gid<cek 
ve orada tarla farelerile mücadele 
ışını tetkik e Jecektir. 

Eşya piyangosu 

Bunların birincisi Ogüs Loran 
isimli 62 yaşında 11 çocuklu bir 
Fransızdır . On beş yaşındaki bir 
kızına taarruz etmiş , kızcağız ba
basından olan çocuğunu doğurunca 
rezalet meydana çıkmıştır. 

lkincisı 53 yaşında Jozef Giy· 
yom isiır.li bir Belçika!ıdır. On beş 
ve on altı yaşlarındaki iki kızına 
tas~llı1t etmiştir. 

Üçüncüsü Frasuva Laşet isimli 
bir Lüksemburglu Jur. Dört çocuk
ludur. Yirmi, on yedi ve on yaşla· 

rındaki üç kızına taarıuz etmiştir . 

Hatip şark siyasetinde muhtelif 
büyük devletlerin sistemlerinden,R 
japon harbinde lngilizlerin oynamıl 
oldukları, Fransa ve ltaly'anın şaı~ 
politikasındaki hareketlerinden ba 
settikten sonra şunları söylemiştir: 

Türkiye parçalandı, fakat bundı 
sevr muahedesine imzaya muvafak 
etmiyen yeni Türkiye doğdu. lrar 
lngiltere ıle olan yeni mukavelen• 
mesini yenilemedi. yeni olan bir şc) 
varsa o da şimdi artık ekonomil 
ve politik kuv~tlerin ku~r~t politİ 
kasiyle ayni mevkii almışlardır. bii 
tün yakın şark adevletlerinde ayP 
olan milliyetcilik duygusunun uyar 
masıdır. bu devletler Avrupalılaşı 

yorlar; maksatları da ayni sili hl 

Avrupayı ezmektir. 

Föni}er Beoba/ırrı ... 
RADYO 

• BugUnkU program • 

T•ir1'İ)e; Radyo dıjüzi)On p11sıalo 
Türkiye l?ndyosıı - Arıliara lfod)O 

Cuma 14 - 4 - 939 

12.30 Program 
ı 2,35 Türk müziği- Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı,ajı 

ve meteoroloji haberleri. 
13, 15-14 Müıik ( Karışık pr 

gram - Pi. ) 
17,30 Konuşma ( lnkııap ıarı 

dersleri - Halkevinden naklen ) 
18,30 Program . 
18,35 Müzik ( Bir kuartet-Pi 
19,00 Konuşma. 
19,15 Türk müziği ( Fasıl lı 

yeti ) Çalanlar: Hakkı Daman, f; 
ref Kadri, Hasan Gür , Basri Ofl 
Hamdi Tokay. Okuyar: Celal T 
ses . 

20,00 Ajans, meteoroloji ha 
leri, zir alt borsası ( fiyat ) 

Kitaplarda : (Nikokrosos) im
parator olduktan sonra (Sene : 964) 
Adana, Anazarba ve Sis'i zaptet 

Kozan isyanından sonra Derviş 
paşa zamanınJa kurulmuş olduğu· 
nu Cevdet paşanın maruzatından 

öğreniyoruz. Burası Dulkadır oğul 
!arı merkeı i de gösterilmektedir. 
Herne kadar sonra Dulkadır adına 

miş; Jüstinüs i,e ölmeden evvel 
(Sene : 610) (!sortiye) yı ( •• ) zap· ı 
teltiği ve Harek!iyos zamanında 1- 1 

ran istilası Çukurova'da en çok Ana· (' 
varza havzasını tedhişe düşürmüş 

bulundu~unu da okuıı:z 

1 benzer adlar (Dulkadın ojl-lu) halinde 
bulunur. Masallarda (Dulkadıoğ'lu) 
ve (Keloğ'lan) çok geçer. 

Şehrimiz hayır cenıiı etleri men 
faatine tertip rdi!ed piyadgo önü 
müzdeki pezar günü öğleden evvel 
licaret o lası salonunda çekilrcek· 
tir, 

Dördüncü,ü ise on iki yaşında 
kızına taarruz eden Federiko Nelli 
isimli bir ltalyandır . 

20, ı 5 Türk müziği. Çalanlar· 
Vecihe, Fahire Fersan , Refık f'p 
!an. Okuyanlar - N cmi Rıza 
hıs:Carı, Radife Neydik. 1 - .. · · 
Hicaz peşrevi. 2- Saddlah ağa 
- Hicaz yiirük s~maisi - Nıd 
yim. 3- Hacı Arif beyin - Hi' 
şarkı - Benim halim firakıııla. 1 
Rrfık Fer san - Tan bur taksi:ll' 
5- Bimen şen - Hicaz şHk1 

TUrkmen Kadirli : 

APavarzayı bu suretle incele· 
dikten sonra Kozan' a gitmeden ön
ce Vayvaylı köyünden Ceyhan :Ka
dirli yoluna çıkarak eski Dulkadır 

merkezi olan Kadirliye uğramak ve 
bu araştırmalarda son seneleıe ka 
dar kıymetsiz gibi saııılan Kadirli' 
yi gözden geçirmek nehayet Türk· 

men iskanı esnasında da bu kasabacı. 
ğımızı tanımak meraklı bir etücl 
olacaktır. 

Kadirli : tarihi tedkikler yapan 
ecnebi ve yerli seyyahların şimdi
ye kadar iÖzünden.kaçmış olma· 

( • ) Ceyhan nehrinin eski ismi-

p A R I 5 I . ~an vericile 
rı n bır kısmı te 

MEKTUST lefonla bulunabi 

lecek yerlerdedirler. Bir kısmı ge 
lip orada sabırla nöbet beklerler. 
Bunların içi.ıde kadınlar da, erkek
ler de vardır. 

Bu merkez, bütün hastanelerin 
imdadına yetişir. Şurada bir kadın 
müthiş bir em..ırarjiye tutulmu~ öl· 
mek üzeredir. Ötede bir hastanın 
kanında beş milyon olma" !azımge 
len kırmızı kürecikler ancak iki mil 
yon kalmıştır. 

Bunların doğuı abil~ccği fe ak et 
!eri ön!iyecek çare buradadır. Bir 
telefon muhaveresi hasta yeni bir 
hayat bu!a!:.ilir. 

Kan konservesi 
muayene etmek, hangi knn grubuna 
mensub olduğunu tesbıt etmek la 
zımJır. 

Çünkü kanların hepsi ayııi cins
ten değildir . Bir insana, kendi kanı 
ile ayni cinsten olmıyan bir başka 
insandan kan nakledilirse ölüm leh· 
lıke~i vardır. 

Bu kanların gruplarını tayin et· 
mek için muayene g•yet basit bir 
şekilde yapılır . 

Kan vericinin parmağından bir 
damla kan alımı ve bu hemen bir 
karton Üzerine konulur. Üstüne 
serom dökülür. 

leri görmekle doktor bu kanın harı· 
gi kan g u 'ıundan olduğunu anlar. 

Yu'<arda söylediğimiz gibi kan 
döı t gruptur. 4 üncü grub kana 
grup O da denilir . işte Lu kan leh 
lıkesizce herkese nakledilebilir. Hiç 
bir göğdede bir kötü reaksiyon 
yapmaz. Her hastanın damarlarına 
zor ~tmcdeıı geçirilir. 

Kanı dördüncü gruptan olan ta· 
lib hemen kan verici olarak kabul 

edilir. ismi, adresi işi sarih biı şe . 
kilde bir yerde kaydolunur. Ve o 
gönüllü karı vericiler arasında bu 
suretle girmiş bulunur. 

., Yıllar ne çabuk geçti. 6 - De~ 
Bu kadar iyi bir teşkilata sahip nin _ Hicaz şarkı _ Şu karı 

ol<rn bu müessesenin bazan tam is dağda bir yeşil. 7 ..• _ ı-JiC 
tcnildiği dakikada elinde ! ir kan S l"h dd" P ol saz semaisi. 8- e a a ın ı 

verici bulunmamasına da imkan vardır. . ... si Hüzzar.n ş ukı Aşkınla suru0 

Çünkü kana ihtiyaç daima isticali H"ıt• 
d" ister. Dakikasında !azım olan ka- 9- Selahaddin Pınar - u f 

şırkı - Seviyordum onu. ıO,.... 
nın bulunmaması büyük felaketlere oıı 
sebeoiyet verebilir. Bunun için bu Kapancı - Hüzzam şarkı -
rada stok kan bulundurulur: insan lüm büklüm sırma saçın. 

21,00 Memleket saat ayarı· ( 

rici olmazsa veya onun yelişemiye 21,00 Konuşma ( 1-t-ıftalık 6 

ceği bir yerde bir vaka olursa cam servisi ) \JI 
bir ampul içine konulmuş kan <loğ- 21,15 E,ham, tahvilat, 1<af11 
rudan doğruya damara zerkedilir. - Nukut borsası ( fiya~ ) 
Ve hemen tesirini gösterir. 21,25 Neşdi plaklar - ~', 

Bulvar Didort'daki b:.ı kan mrr ?.1,30 Müzik (Senfonik pJjk'f 
kezinin bilhassa bugünkü harp leh· 22,30 Müzik ( Melodiler ,e 
!ikeleri içindeki kıymeti çok büyiik- listler - Pi. ) il 

tiir. Çünkü askeri cerrahide onun oy· 23,00 Müzik ( Cazband ~ pr~ 

konserveleri! El altında bir kan ve· 

dir 
[ 0.J Osmaniyenin eski adı. 

niyacağı rol pek kıymetli olacaktır. 23,45 -24 Son ajans hafıt 
_______________________ , ___________ , ________ ... _________ !'9"' ___ • ve yarınki program . 

Kan vericilerden kolay istifade 
etmek için onların evvela kanlarını 

Kanın serom içine girmesi, onun. 
la karışması lazımdır. Bu hadise es
nasında müşahede eJi!eıı aksülamel 

Bu meı kezin elinde buğün 800 
den fazla kan verici mevcuttur. 
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1 Sözün 
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Bu akşam 
20,30 da 

kısası [ Vodvil 4 Perde ] 

lstanbul Şehir ti'yatro·su 
( Darülbeda yi ) 

ASRi SiNEMADA 

Kişe her 

Telefon • • 

va kıt açık 

250 Asri 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~ark 
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A}'nalara akseden ince ve uzun 
boyundan, güzel kırmızı yanakların· 
dan müftehir olan küçük Seniha, 
teyzezadesi jalenin koJları arasına 
atılarak: 

- Ba. jaJe, ne m~sudum!. 
Dedi. jalc-Senihayı öptükten .son 

ra, kolunu ince beline geçirdi. pek 
iyi biliyordu ki böyle sarmaş;nış ol
dukları halde pek müstesna latif bir 
çift teşkil ederlerdi. 

jale kumral, mavi gözlü, Seniba sa 
rı ve koyu gözlü idi siyah satenden 
dekolte elbiseleri birinin billur gibi 
kollarını; diğerinin süt gibi göğsünü 
bütün güzellğiyle gösteriyordu 

Şimdi orkestra susmuş, davetlil~r 
Lüfeye hücüm etmişler~i. jale ev sa
hibi sıfatiyle odaları dolaşıp her şe 
yin yolunda gidip gitmediğini tetkik 
elmek üzereyken teyzezadesi önüne 
çıkmış ve ana saadetinden bahset· 
mişti. fakat bazi sözler ve düşünce· 
ler vardır ki insan onları kimseye 
söylememelidir. jale, Senihaya ba
karken bunu düşünüyor ve gözle 
rinde manası anlaşılamıyacak bir te· 
bessüm okunuyordu. jalenin ruhu pek · 
~arışıktı! başkalarının saadttini da· 1 
ıma kıskanırdı. 

Senihaya, yarı müstehzi bir tavır· 
lr şu sözleri fırlattı: 

- Kocanın daima bayan Ayşe 
ile dansettiğini gördün mü? Ayşe 
hiç te çirkin kadın değil.. 

l Kendini boş yere üzme. ben 
Coşkundan eminim. ne Ayşeden, ne 
de başka bir kadından koı karım. 

- Bulcadar itimada' hemen hay 
ret ediyorum, hem de cesaretini tak. 
dir ediyorum .. fakat dikkat et ki a· 
ramızdan biri bu itinıadı altüst et· 
mesin .. el bette tecrübe· sana da böy. 
le cesur olmamak ve hiç kimseye 1 

itimat etmemek lazım geldiğini öğ I 
retccek .. 

Bu sıra fa yanlarına gelen Coşkun: 1 
- Gene annız fa ne dolaplar ku· 

ruyoı su ıuz? . ı· 
Dedi. 
Coşkunun daima gülen gözlerinde 

hayat aşkı okunurdu. altı ay evvel 
Seniha ile evlenmişlerdi ve bu iz,· 
divaç; en müsaid ve muvdfık şartlar 
altında · yapılmıştı. 

Altı ay evvel taşrida bulurıurlar
hn mühendis Coşkunun İstanbula 
tayi ıi üzerine buraya gelmişlerdi. 

-·Bu ~ırada grnç kadının aklına 
tnukellef bir apartımana sahip olan 
teyzezadesi jale geldi 

k Bu iki kard,.ş çocukları o zımana 
h a~ar pek az görüşmüşlerdi! jale 
~ kında İşidilen şeyler pek te em· 

tıt)'et . . d bo vencı değildi. o, kocasın an 
ı..I Şaıınuştı. sonra evine her türlü a· 1 
arnları k b 1 d' .. 1 d-ğ· 

0 
a u e ıyor ve ~oy en ı ı-

c ger . d d· c, ıra ından çok fazla sarfe-
1}'0rdu. 

Jale Yen· ı·ı · k b" "k ı. · sevin I ' ı ev ı erı pe uyu uır 

>-ük ç c ka!Juı etti. Kendilerine bü-
ve rrı"k il i>ılar u e ef apartımanının ka· 

l . ını a" t H "' b·ı· . ıız!ll t . ._. ı. atta otomo ı mı, 
e çılc · · 1 

S 
tını on arın emrine verdi. 

d ekiz .. 
a S . gun sonra Jale, Coşkunla 

Y<:>rd:~ıhayla da, senli benli görüşü 
Se ·h 

sı Yok~ı anın, Jaleden hiç bir gizli -
u .. 

1 Hatta S-n·h .. ı . o rnıya · a, soy tnmesı caız 

n samimi esrarını bile teyz 

~ ----------------------------------------------------
• rzt )?L' r ... 1\ TAN SiNEMASINDA 1 
~~~- 1 J 
,uaJ ~ Gösterilmekte Olan 

(" ~ c ! 
! 

k ~-, o uma :~~1 

zadesinden ~saklamazdı. Fakat bu 
saf kadm biraz dikkat etseydi, Ja- j 
lenin kendisine esrarından hiç birini _ 
acmadığım anlardı. Jalenin hakiki l 
hayatı herkes için bir sır olarak ka- l 

1 
lıyordu. 

Jale, taşradan gelen bu saf ak· , 
rabasını cidden seviyordu. Fakat 
Seniha, saadetinin sırrını niçin böyle 
herkese ilan ediyoı du ?. 

Ne için hiç bir kadının kocası

nın kalbini teshir edemiyec~ğioi 

söylüyor ve hiç kimseden korumu 
yordu?. 

Bayan Ayşe gitmek iizere j:\le 
ile vedalaşırken, Jale kendisini biraz 
kapı önünde tuttu: 1 

1 

- Aferin Ayşe, deJi .. Zaten bu 
meselelerde ne kadar maharetin ol ' 
duğunu bilirdim.. Farkında mısın, 

Çoşkun senin için çıldırıyor. 
Aman dikkat et, Seniha haber 

almasın!. 

Scala De Milano'nın Emsalsız Tenoru, Karuzo'nın Halefi ve Benjamino 
Gigli'nin rakibi 

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

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

cidden Seyirciler için Bedii Bir Ziyafet teşkil etmektedir. 

Aynca: 
3 Silahşör Kovboylar tarafından oynanan Heyecanlı Kovboy filmi 

Son Zaferi 
Pek Yakında Pek Yakında 

Sinemanın Eşsiz iki Büyük Şahsiyeti 

DANIELLE DARRİEUX ve CHARLES BOYER,in 
Bugüne kadar yarattıkları En Büyük Fimleri Emsalsiz Aşk Romam 

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

Pek Yakında Sayın Halkımıza takdim Edil~cektir. 

10500 

Uyanan bir hissi tehyiç için bun. 
dan daha fazla söylemek lazım mı· 
dır?. 

ı - L 

Bilahare, Jale. Coşkunu bir tara 
fa çekti: 

- Saadetini tebrik ederim .. 
Ayşe seni seviyor? dedi, Coşkun 

şaşırmıştı: 

- Hayır. Hen bir şey yapma· 
dım kil Sonra, Seniha .. 

- Zavallı Coşkun, taşralı bir 
köylü gibi konuşuyorsun.. Bunu gi· 
dip Senibaya haber vereceğim di 
ye mi korkuyorsun?. 

* * * 
Senihanın güzelliği, ]alenin evi. 

ne gelen erkekler arasında arzular 

i 

uyandırmaktan hali kalmamıştı. 1 

Bilhassa Ressam Fıkret, seoihayt 
atelyesine getirebilmek için Jaleye 
çok yalvarıyor: 

- Senihanın zevk ve neşe'e ila· 
hesi tarzında bir resmini yapmak 
istiyorum. Ne güzel olacak! diyordu. 

Jale bu teklifi senibaya açtığı 'ı 
zaman genç kadın sıçradı. : 

-Çıldırdın mı? Coşkun kat'iyyen 

Mısır Prensesi F E V Z 1 Y E ' nin Hususi davet j üzerine 
Düğününde vermiş olduğu Büyük Konserinden henüz 

avdet etmiş ohm 

DECERLI SANATKARIMIZ 

Münir Nureddin 
Ve güzide arkadaşları Tanburi ve Bestekar SELAHATl İN PINAR 

Kemani N U BAR ve Piyanist F E Y Z [ ARSLANGILIN · t' k"I 
ış ıra ı e 

uar'" Tan sinemasında .._ 
20 ve 21 Nisan Akşamları 

l\'levsiınin En büyük Musiki Hadisesini teşkil edecek ol 
Müstesna iki Büyük Konser. verecektir. Titiz bir itina ~~ 
ha2ırlanmış ve En kıymetlı Be~: ckaılaıl<ınmızın En .. 1 

1 · ı .. , .. 1 1 b t• guze ese en e sus u ,u unan u r.. om.erler için 
BiLETLER: 

Tan Sinen1asında ve Raşit Ener 

Teci111 Evinde Satılmaktadır. 10506 
razı olmaz! j 

- Resmini yap!ırmazsan bile ;..---·-----------------------.J 
bir gün ofsu atölyeye gidelim .. Gör 
müş olursun!. 

Fikret iki kadını o kadar kibar 
karşıladı ki seniha nihayet kani oldu 
ve Jalede hazır olduğu halde lıir 
krokiye bc.şlanmasına rıza gfüterdi. 

Fakat, bir müddet geçince, se· 
nilıa, ıe~sıımın atelyfsine yalnız git
mekte bir beis görmedi .. 

Bir gün eve pek geç geldi .. 

Jale, genç kadının tavnndaki de· 
ğişiklikten şaşırarak kendisini istiç
vap etti. Seniha titreyerek: 

- o:-ı Jale, dedi, n~ fena şey!. • 
Artık ben namuslu bir kaJın <leii- 1 
lim .. Kendimi mazur göstt>rccek bir ~ 

; 
sebeb te yok .. Çünkü coşkunu sevi 1 

yorum. 
j;ılenin dudakların fa bir zafer 

tebessümü belirdi. Seniharım ke. 
deri bir türlü geçmediği için, Ayşe 
ile C"şkun arasındaki münasebeti 

1 ttı. Coşkun hiç te karısını a-
an a d w 'Jd' 

1 Cak bir vaziyette egı ı. 
yıp ıya 

Seniha, sade bir tavırla: 
_ Öyle ise benim için ölümden 

başk~ çare yok! dedi ~ 
Jale, omuzlarını sılkerek şu ce· 

vabı verdi: 

Tunusta 
. . . 

numayış 

Bırinci sahifeden artan -

va tan döıımüşlerdir. 
Goısikadaki 20_000 İtalyandan 

dönenler 795, Ron veliiyetindeki 1Ş5 
bin İtalyandan dönenler 209, sşağı 
Luar vilayetindeki 1500 İl 1. lyandı:ın 
dönenler S dir. 

- Böyle söylemek adettir!.. 

Gece Coşkun fabrikadan gelip 
te, karısının odaiına girdiği zaman 
acı acı bağırdı. Bu feryada koşan 

Jale, Senibanın yatağın~ uzanmış ol 
duğunu ve şakağına hala dayanmış 
oları tabancanın açtı~ı delikten kan 
lar ak tığını gördü: 

- Ah, yarabbi!. 
Diyerek ağlamağa başladı ve 

kemli kendine: 

- Nıçin bana meydan okudun! 
Diye mırıldandı: 

HiKAYECi 

Bu a ~\:Şanı 

Alsa ray 
Sinem::ısında 

Pat - Pataşonun en 
son eserleri 

Pat- Pataşon 
Kız hırsızları 

Fevkalade gülünçlü komedi 

Ayrıca 

Heyecan, Aşk, macera fılmleri 
kahramanı 

John Vayne 
nın en güzel en heyecanlı filmi 

Çöl Silahşorları 
Aşk macera 30 kısımlık seryal 
filmin J O kısımlık birinci devresi 

10505 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünfü Fransız Yİldız.ı 

( D A N l E L L f D A R R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

Suiistimal 1 
.davası 

MUHTEŞEM TEMSİLİNi VERMEK ÜZERE 

PEK YAKINDA , ,-PEK ~INDA 11 PEK Y ~~DA 1 

Asri 
• ..... sınemaya .... 

l 
. 

G e 1 y o r 

Fazla tafsilat için her vakıl açı~ bulunan kişeye müracaat 
ASRl 10464 

Telefon 250 

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

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 
84-156 10116 Numara: 200 

Yeni çıkan kanuG ve nizamlar 

İş fhtilclflarmı Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

K. arw 11ume ı\ o: JU.561 

.. Dünden artan · 

B d b 
._ .. •ssil işrilrıin toplcrıtılarırıa heı h~r.gi hir stbf plt ge· 

un an aş~a, mum.. ,. h' 1 .. ·ıı·k hl" ·ı 
1 · l"h" ı· · · in yerine da ı cvve ce mumessı ı e ıyetı ese. 
emı yen sa a ıyet ı ışçın h 1 -· .. ·ı ·ı · b 

1 
. ·ı d biri o toplantıya ma sus o mak uzere, mumessı 

çı mış u unan ışçı er en 1 I . .. 
f l

"h' .1 ~ıek kurtarılacak mese enm muzakere ve karart· 
sı at \le sa a ıyeb e geç .. 
na İştirak eder. ı d ., ·b· b · · 

B kd
. d k ki fıkrada beyan o un ugu gı ı maz ata tanzımı -

u ta ır e, yu arı 1 bt . ·ı ·ı 'k 'f 
h k keyfiyetin top antı za ına geçm mesı e ı tı a 

ne acet olmayıp anca 

edilir. h d b" f d h 
k
. d dına üç toplantıya, ya u ır ay zar ın a mu te· 

Şukadat ı, ar ı ar l · ·· ·ı · · · · . mazereti olmaksızın ge mıyen mumesst ışçısımn 
lıf beş toplantıya, meşru · - ·ıı·w hl' .. h" · k ndilig~ inden zail olarak yenne, mumessl ıge e ı · 
bu sıfat ve sala ıyetı e . b l k .. -. ·~ . . d f zla ;eçim reyı almış u unanı, atı surette mu· 
yetlı d ı ger ışçıler en en a 

messil olur. _ b "sha mazbata yapılarak birinci fıkrada yazılı 
Bu takdirde, yıne eş rıu 

tarzda muamele olunmak İcab eder. . . . .. . . . . 
Madde 

23 
_ Mümessillik ehliyetinde olan ış2ç1ılerın2, 2mu~essıldlıdğı ıc. 

,.. . 1. k daşları yerine gtçınek veya ve ncı ma eler· 
raye salahıyd 1 ar a ı dl k ı 

bl d 
dolayı eksilmek suretı e mevcu arı a mayıp da, 

de yazı 1 ı sebe er en ı ı d b ı I" ı 
1
• 

78 
· · maddesinde yazı ı sayı ar a u unması azım ıe en 

ş Kanununun ıncı b" k '" k ·ı ı k' .. . d d h- ayni c;ebeplere ınaen atı surette e sı me er va ı 
mumessıller en a 1 ·ı .. . r. . . b .. 
olursa 

0 
takdirde eksilen mümessı sa.yısının uç mdıskı 1ışçı yenı "kattan ış-

. ' . b .. ·· · iler tarafındad seçıler~k. kazan ı arı rey mı tarı sı-
yenndekı utun ışç ·· b k" .. ·k· · · ·· ·ıı·ı.. - .. t b- · mümessil, ve mute a ı uçte ı ısı ıse mumessı (~e 
rasına gore uç e ırı 

ehliyf'tli içşi olur. . . . . . .. . 
Bu suretle sonradan seçiten ışçıl.e r ıçın dahı beş nusha seçım mazba. 

ı k 15 inci maddeye tevfıkan muamele olunur. 
tası yapı ara . .. ·ıı ·k "d l ... f l"'h. l ·b eni seçilen işçilerın mumessı ı o ev erını ı aya sa a ıyet veya 

~ u y k 'k' . . . . k d d ehliyetleri, ileride yapılaca ı ıncı seçım nelıc<'sıne a ar evam eder. 
Madde 24 - 9 uncu ma.1denin (c) bendi mucibince mümessil olan 

işçiler, kendi aralarından, mümessillik işlerini düzgün surette yürütmiye 
en kabiliyetli olan ve okuma - yazma bilen (tahsili üstün olan) birisini 
ubiıinci mümessil,, olarak ayırt ederler. · 

"Birinci mümessil,, her hangi bir meselenin müzakeresi için toplanılacak 

(Sonu Var} 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK -ve KOZA ----------

KiLO FfATI 
CiNSi En az ı f.n çok 

K. S. K. S. 

Satılan Mikdar 

Kilo 
Koza 9~50 =====- ~ 

--=p:-:-iy-a-sa_p_a....,.rla_,fl--.,---•-32 _ 133)0--
Piyasa temizi --0 .. ------•--3--o-"-""----I ,-------------·------, ___ _ 

~:-:--:--~-----r--.,..,,----'----~ Klcvland 38 -, • • 

YAPAGI 

-=Be __ ya __ z ___ ''l--1--1 
Siyah _ 

çlC 'IT _ 

----ı~~~ 
"Yemlik,, ! ____ -

--.. ---.. r=-o_,.h-umluk-.. - - ı- 4 

-·-----
--------

Yerli ---------
H U B lJ B A T 

8'7~day Kıbrıs 
~- - -------1 3.62 1 ı - - ---

Yerli .. · 3 ,-- -
~-------- - .--Mentanc 

Arpa 
Fasulya 
Yw~ ------
Delice 
Kuş yemi 

ı-.;,.;.-:-.!,.~~----·1---~~ı,---~-ı ·--------
Kcten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 

, 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç .. .. 
Dört yıldız Doğruluk 

ÜÇ n • 

Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. " 
Simit .. 

liverpol Telgrafları 
13 I 4 1 1938 

Pene 1 
Kambiyo ve Para 

lş Baukasından alınmıştır. 
Santlm 1___.__..............,_,._----,---ı 

4 ~ 80 Liret 1 Hazır ------------- Rayişmark ----
Vadeli I. 4 44 - (F --------------- Frank ransız ) 3 35 
Vadeli il. 4 26 Sterlin ( ingiliZ} - 5- 93 
_H_in_d_h_a_zı_r ____ I 4 ı' 03 Dolar (Amerika_) _ _ 126 168 

Nevyork 7 67 Frank ( isviçre) C>Oi"OO 

----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya müessese na. 

mına getirilm rn nür.tt-hap, hı ze ve kckulu ça>laıdaıı \ıuhf ve itina ile 
yapılan baımanlardır. Her zevke göre değiştn numaralı trrtiplcıi vardır.; 
Muhtelif «.:irıs ve l Ü}üklukte ~utu ve p,ahtler içerisinde satılır. Ambalai·: 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tik eti nefasc t ve halisiyctinin trnıinatıdır. 

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

Umumi depoları ; ı~tanlul Teıhmiscnü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
alt a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

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

l~lUJIMlleJ>A~DA 
CAN ~UDTAQ.IQ 

-

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 16 
. ~ ... : -

Daima en güzel , daima en bü~ 
eserleri sunan 

Alsaray sinemas 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENÜS 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldı 

' Dorothy Lamour 
Dünyanın 8 inci bii}ük harikl 

(Kasırga) 
Tlirkçe ııözlü büyiik haıikalı 

harik eı smda takdim f'diyor 
104~;5 

Seyhan Vakıflar Müd~ 
lüğünden: 

Kalekapısmda Yorgancılar 

~ 

1 kağmda 51 Kapu numaralı Vı 
--~--...,,.-~~~-~,........,.~=,........,~=-~--......,--- 1 dükkanın yeniden ve tadilen in# 

pazarlık suretile verilecektir. 

- ,, ., 

1::-----------------·----
Bahar mevsiminin sihirli 

ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
rJ ,\10N, ÇAM, llkbah:ır ko· 

lonyalarilc Şipr, Fujeı·, Leylak, 
Re,·dor, Ful, Şebboy. Yasemin , 
Zam lınk Lo~yonl:ırı ~ayanı t:n-.~İ· 

yedir. 

rFeırnııaıt öırncen 
Osmanlı :Bankası Karşısı 

15 10431 

Adana Halkevi, Çocuk 
Esirgeme ve Türk Ma
arif Kurumları Eşya 

Piyango Heyetinden: 

Halkt' i, Çocuk E~irgeme ve 

Tüı k Maarif Kurumları çıkarına ter
tip edilen Büyük Eşya Piyangosu · 
ııun 16 Nisan pazar günü sallt 9 da 
Ticaret O~ası salonunda çekileceği 
ilan olunur. 10502 

Kadastro Müdürlüğün
den: 

Döşem<" Mahallesinde Bağ l ar 

yolu sokağında 329 Ada 146 par· 
sel No. da tesbit edilen ev Tapunun 
teşrinisani 934 tarih ve 160 No. sun· 
da Abidin kızı Sultan namına kayıt· 
lı ise de ınezbuıe baba adının Habib 
olduğu halde tapu kaydına selıv(n 

Abit yazıldığın.i an vaki itirazı tizcri· 
nt baba adı HaLib olarak tashih 
edilmi~ olmakla mezburc bu kere 
bu yeri ahara satacağından Lu tas 
hih keyfıye tinden mutazaııı r olan 
ve)'a bu gayri menkulde mülkiyet 
a lakası olanla· ın ilan tarihi ıclcn iti -
barcıı iki ay askı miiddeti bıtimi 

oları 14
1
61939 günü akşamına kadar 

evrakı müsbitelerife birlikte Kadast · 
ro Müdürlü~üı.c müracaatlerı lüzu· 
mu Kadastro kanunu nizamnamesi· 
nin 49 uncu maddesi mucibince ilan 
olunur. 12 4 39 10504 

Bürücek köyü ihtiyar 
heyetinden: 

j 1 - Keşif bedeli -i91 Lira 
kuruştur. ) \ 

j 2 - Muvakkat teminat 36 

, 
./ 

/ 

l 

... . 
~· 

• 1 

1 
1 
1 

' 

1 

1 
1 
1 

94 kuruştur. 
3 - ihalesi 17 / 4 939 pi 

tesi günü saat 11 de Seyhan 
kıflar Müdürlüğü binasında pı 

!ıkla yapılacaktır. 

Keşifname, şartname ve prd 
ni görmek istiyenlerin muayyen 
ate kadar Seyhan Vakıflar Mü 
lüğüne müracaatları ilan olunur• 

10503 

-----------------------
Bu gece nöbetçi eczat 

Ta rsuskapısı civarında 

Halk eczahanedir 

t 
t 

1 Seyhan Vilayeti Dar s 
• 

1 ~t TURKfYl! 

~Jlru:ffiBANKASi \ encümeninden: h 

tı-ııs:::z ______ ,,,_ _____ .......,. ______________________________ __ 

Tiirkçe·Fraosızca-İngilizce-Almanca dilleri Üzerine 

Resimle büyük liigat 
. 12 liigat kitabı bir arada I 

HABER gazetesi memleket kültürüne bir hizmet oimak Uzere 

11 rnayıs 939 
Tarihinden itibaren hN glin HABE!{ g.ızctesi içinde form<.ı forma 

bu k ıymctli eserin neşrine b;ışlıyoı 

Eser h ;!kkında fa:ıla tafsilat almak istiyenler 
0 istanbulda HABER gazetesi idarehanesi " adresine 

bir kaı Ua mUracaat edeblllrler 

-- www----------------_____ .,,..._... __ _... ______ ._.. ______________ __ 

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 

1 

1 

Alnı; n) ada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahaneleıinde uzun müd· 
det a~İt ttıı.l ık yapn)ı~tır. Has! alaı mı Al idin paşa caddesinde Mt stafa Ri· ! 
fat ecza hanesi karşısında hngün sabahlt.yin saat 12- 8, öğleden sonra j 

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

v . 
1 - Adana · Kozan yoW 1 i 

O 000 - 3 ~ 000 arasındaki k 
d 

kilometrelik şose inşaatı keşif 1{ 

rı olan (30472) lira (32) ktJf 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2 5 939 ti t 

ne ınüsadif cumartesi günü sa• 
birde vilayet dai"lli eı cümtP n 

yapılacaktır. 

3 - htiyenler bu işe ait 
evrakını görmek üzere Nafia 
düdüğüne müracaat edebili .. lef: 

4 · isteklilerin (2285) lir~ 
kuruş muvakkat teminat veri 
ve bu işi yapmağa iktidarınıt1 ri 

ti sait olduğuna dair ehliyet vt.· 
t: almak üıere 2 nci madc.lcde 

günden sekiz gün evvel d' la 

müracaat etmeleri lazımdır. 

7-10-14- 18-22-26 

Elbise meraklı 
rına müjde 

Sc 

be 

A 
le. 
ta 

bi 

" •ik 

Köyümüze ail olup Bü:ücek 1 ~~~~~~~~----~,~~---~~----~~~~~~--

En son moda kostümiitl 
ücreti 11 ıi • adır. Piyasada ~ıl ~: 
lan en lüks malzemeden kull• 
şartiyl .! dikdiğimiz elbiseleri İ 
mü~terilerimiz tarafından lı'~ dr 

medigi takdirde l.umaş par 11

1
,, sıı, 

d 1 V v her ~arşisiyle Çağşnk nıevkiinde bulu · 1 
nan fırın, dükkan, kahve sair mülk· 
fer açık aatırma suretiyle kiraya ve· 

rileceğinden isteklilerin ihale günü 
olan 19 4 939 perşembe günü saa~ 

19 da müzayede mahallı olan Doğ 
ruluk fabrikası karşısındaki lı.,rahim 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün ınuayenehanesinde hast .. arını kabule 
başlamıştır. BurdurtJğlunun yazıhanesine gelme· 

leri ilan olunur. 12 14 10496 
__ ..., ____________ ....,. __________ ..., .... _________ ~""""" .... ------· 

nıin e i ecı: ktir . Adres : L 
.~, Olu 

karşısında 71 numaralı diı ıtıa 
Terzi Hasan Avşar . '1 ~ 

1 
• ~ b~ 

U A ··d~rt' 
mumı neşriyat mu 

Macid Güçl~ 
1 

Adana Türksözü matb' 

riyl 
len 
buı 
tad 


