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Sovyetlerle İngiliz'ler 
mühim görüşmeler 

arasında 
yapılıyor 

Sovyetler birliğinin Romanya ve Polonyaya 
tam bir yardım göstereceği anlaşılıyor 

LEHiST ANLA ALMANY ANIN 
ARASI AÇILIYOR MUŞ 

Berline giden 
Türk heyeti 

1 

1 

/talganlar zogogu 
Yüksek va tan hiyaneti ile 
~uhakeme edeceklermiş Heyete General Ali 

Fuat riyaset ediyor 

f İşgalden sonra Kral ve Kraliçenin 
Ankara : 15 (Telefonla) - Hit· 

lerin P-llinci doğum yıl dönümü mü ı buluşmaları çok hazin olmuştur. 
nasebetile Berlinde yapılacak me- J 

rasimde bulunacak heyetimiz bugün 
şehrimizden hareket etmiştir. Heyet 1 

le Nafia vekili Ali Fuad, General 
Pertev ve bir kaç mebus vardır. 

Balkan devletlerine 

Kralln yanında 300 bin lirallk 
altun külçeleri varmış 

Londra : 15 (Radyo)- Sovyetler 1 
birliğinin Londra büyük elçisi lngiliz 
hariciye nazıriyle mühim bir mülakat 
yapmıştır. İngiliz hükumeti ile Sovyet 
hükumeti arasında istişareler devam 
edilmektedir. siyasi mahfilde söyle
nildiğine göre, Polonya ve Romanya· 
nın Sovyctlerden çekinmesine rağmen 
bu iki devlet sovyctler birliğintn tam 
bir yardım göstereceği aolaşılmakta
dır. 

Leh şarkı prusyasır.da bir çok ha 
<liseler olmuş hatta evler bile yakıl· 
Mıştır. Almanlar canlaı mı kurtarmak 
için hududu ğeçmeğe va Alman top· 

Varşova : 15 (Radyo) - Lehis. 
tanın Berlin sefiri buradan Berline ğil
miştir. sefir Almanya ile Lehistan 
arasındaki muallak meselelerin halli 

Bulga ristanın 
verdiği teminat 

ArnavuLluk toprakları Uzerinde yaka
landıı;ı takdirde derhal f Yuksek 
\'ntnn hisaneti J ile muhakeme e<lilc
rcklir .~ 

Yine son gelen FraMız gazeteleri 
ı\rnanılluk Kralı Zogo'nun Yunan 
loprnklanııa ilticası hakkında da şu 
malı! ııalı \ermektedir : 

Paris : 15 (Radyo) - Fransanm 
Atina elçisi, dun Yunan baş vekili 
Bay Metaksasa, Fransanın, Yunanis, 
tanın tcmamiyetini muhafaza için tam 

ğaranti v~rdıği hakkındaki kararı tebliğ 

raklarına sığmmağa mecbur kalıyor
ler. 

için hükümetinden yeni talimat almış 
tır. 

GÜMRÜKLERiMiZDE 
•• 

MUHiM TENZiLAT 
etmiştit. ,. 

Yunan hükümeti de heı-har.ği bir 
tecavür. karşısında kendi kendini mü· 
dafaaya kat'i olarak karar vermiş bu
lunmaktadır. 

RADVOLARIN GÜMR0G0 YÜZDE YETMIŞBEŞ, 
OTOMOBILLER•N OÜMRÜGO YÜZDE 60 iNDiRiLDi 

Bertin : 15 (Radyo)- Leh şarki 
prusyasmda yaşayan Almanlara karşı 

terör ve tazyik siyaseti başlamıştır. 
yüı kadar Alman Lehistandan kaça
rak Oanzig arazisine iltica etmiştir, 

Ankara : Nl••n 

Türkiye r}e Amerika Birleşik dev• 
letleri arasında 1 Nisan 1939 da An 
kara'da imza edilmiş olan ticaret an
laşmasının ana hatlarını evvelce bil-

ı __ M_u_11_r_E_M....,EL~_B_lR_H __ A_R_B_E_H_A_z_ı_RL_ı_K-.:o~ 

Fransanın 
kuvvetleri 

bütün iş 
seferber! 

Norveç hükumeti de 
fevkalade harp 

20,000,000 kurunluk 
tahsisatı kabul etti 

bir 

Parla : 15 ( Radyo )- Fransız Bafveklll Bay Daladye bUtUn 
ı, kuvvetlerlnln seferber edilmesine mesai Nazırını memur 
•tmı,tır. Memtekettekl bUtUn iş kuvvetlerl bugünden itibaren 

Bugün ltalyada 
bayram var! 

Musolini'nin bir nutuk 
söylemesi muhtemeldir 

Roma : 15 ( Radyo) - Arna· 
vutı~k tacının f tal yan kralına veril· 
nıcsı münasebetile bütün yurdda 
rarın ( bugün ) bayram yapılacak· 
~r. kBu münasebetle Duçenin bir 
••Utu ·· J 

soy emesi çok muhtemeldir. 

Hoınen H ariciye Nazırı 

GAFENKO 
B~RLiNE 
GiDİYOR 

Lı Bükrcş . 15 
qariciye N · \Radyo) - Romen 
RÜnlerdc B az~rı Bay G"fenko bu· 
Pacalctır ~lıne bir seyahat ya· 
Burükscİ . afe11ko Berlinden sonra 
rınıra bire ~tdccektir. Hariciye nazı· 
uğra>'acaır. 2'ün sonra Londraya da 
mn rn gl ve b . . L 
1 

t"rtaraun· u zıyaretı ondra· 
enme'-t '>'etle kar ı ~ ·· 

g edir şı ayacagı soy· 

hUkOmetln tamamen 
geçmı,11r. 

emrine 

Norveç parlamentosunda 

Lorıdra : 15 { Radyo )- Alınan 
malfımata göı c Norveç parlamentosu 
muhtemel bir harbe karsı, harp büt-

çesine yirmi milyon krnnluk bir fev
kalade tahsisat ilavesine karar ver
miştir . 

CebelUttarıkta faaUyet 

Cebelüttarık : 15 ( Radyo ) -
Alınan malümata göre limanın her 
iki tarafına iiaret levhaları konma
sına başlanmıştır . 

Mı•ır sahlllarlnda 

Kahire : 15 ( Radyo ) - Mısır 
hükıiıneti, muhtemel bir harbe karşı 
her türlü tedbirler ittihaz etmiştir . 
Bugün fskenderiye limanına altı ln
giliz harp gemisi gelmiştir. 

Dolunun zararı 
tesbit edildi 

Birkaç gün evvel Kozanda ya-

.. doluların 0 mıntaka arazisinden 
gan 1 d'· . . 
bir kısmına büyük zarar ar ver ıgını 

t k Kovn muhabirimizden 
yazmışı · .. 
aldığımız malumata gore bu zarar-

lar tesbit edilmiştir . Buna göre za· 
rar gören arazi 10029 dönümdür. 

dirmiştik. Mezkur anlaşma esaslan 
hakkında bu kere yeniden elde elti
gimiz daha teferrüat lı malümatı aşa
ğıya dercediyoıuz: 

Anlaşma, muvakkaten 5 mayıs 
1939 da meriyet mevkiine girecektir. 
Tarafeyn malları şartsız, en ziyade 
müsadcye mazhar millet muamelesi 
kaydından istifade etmekte devanı 
ede-cek,erdıı. 

Amerika Birleşik devletle i rouh
tclif ihrça mallarımıza değişik nis
betlerde tenzilat yapmış ve bu tenzi
latı anlaşmanın meriyeti müddetince 
muhafaza edeceğini konsolide etmiş· 
tir Belli başlı ihraç ürünlerimiz üze
rinden alınacak tenzilatlı gümrük re· 
simleri aunlardır: 

Sigaralık yaprak tütünün ''saplı ,, 
beher libresinden 30 sen t. libresinin 
kıymeti 7 sentten yukarı olan kuru 
incirin beher libresinden 3 sent as· 
tında çekirdeksiz olan kuru üzUmün 
beher libresinden l.1/2 sent, kabuk-
suz flndığın beher libresinden 8 s<mt 
muhtelif kilim, halı ve:: yol kilimlerini~ 
beher ayak murabbaından 30 sent, 
kıymet üzerinden yüzde 45 den aşağı 
olmamak şartiyle, kabuklu fıstığın 
beher libresinden 1.1/4 sent, kabuk
suzun beher libresinden 2.1/2 seni, 
haşhaş lohumunnn yüz libresinden 
16 sent, palamut hulasasınd.in kıy-
met üzerinden yüzde 7,5 meyan kökü 
h~lasasından kıymet üzerinden yüzde 
1::>, kuş yeminin beher libresinden 3/4 
senl, lüle taşının kıymeti üzerinden 
yüzde ıo. 

Diğe~ laraftan Amerika Birleşik 
Devletlerıne halen gümrük resminden 
muaf olarak ithal edilen bazı malla
rımızın isi i~ad ~ ettiğ) bu muafıyet, 
anlaşmanın ımtıdadı müdd etincc kon-
solide etmiştir. Bu mallar krom ve 
zımpara cevherleri, boraks, palamut 
meyan kökü, sucukluk bağırsak v~ 
sairedir. 

Buna mukabil Amerikalılara da 
ithal ettiğimiz muhtelif mallar üze.' 
rind~~ değişik nisbetlerde gümrük 
tenzılatı yapılmıştır. Tenzilattan İs· 
tifade eden belli başlı malları ve 
tenzilat nisbctlerini aşağıya yazıyo· 
ruz. 

. ~inek otomobilleri, her nevi şa
sderı ve aksamı, karoseri aksamı 
tekerlekleri ve aksamı, yüzde 60: 
her nevi elektrikli tebril makine ve 
cihazları yüzde 12, radyo ahize ci 
hazlan yüzde 75, radyo için birleş 
tirilmiş müteferrik parçalar yüzde 
78, yazı, hesap kayıl, tefrik ve tas. 

Sofya : 15 ( Radyo ) _ Yugos 

lav ve Yunan sefirleri dün öğleden 
sonra Bulgar ba\ivekilini ziyaret ede 

rek uzun müddet görüşmüşlerdir. 
Bu konuşma esnasında neler görü-

şüldüğü hakkında azami ketumiyet 
nıuhafaza edilmektedir. 

. . Mamafi alın>ın malumata göre, 
ıkı sefır, Yugoslavya ve Yunanistan 

tarafından ilan edilen kısmi s.-fer· 
berliğin, katiyen Bulgaristan aleyhine 
müteveccih olmadtgına dair Köse ' 
lvanofa teminat vermişler , Köse 

lvanof da . buna mukabele olarak 
Bulgaristanın Balkan devletlerile 

1 

Arnavutluk kralı Zogonun 

Uç kız da~d.•fl _, -· 

1• ran!;IZ gazeıelerınııı veruıl{t 

haberlere göre kralın kı: kardeşleri 
dos~ k~I mağa karar verdiğini beyan 
etmıştır. 

Bir Alman filosu 
İspanyaya gidiyor 

İngiliz filosu da 
hazır ! 

Arnavutluğun istiklülini kurtar· 
mak içir~ te§kil ettikleri mücadele 
kuvvetlerinin ba~ına geçmi§Ler· 
dir. 

! Loııdradan Fransız gazetelerine.· 

' ,nızılıyor : 

J 

Roına.daıı gelen haberlere göre, 
Arnnvutl ukta İta] \'an emellerine hiz· 

1 met etmek Uz
0

erc t.eJkil olunan yeni 

1 

hukftmetin ilk işi. Kral Zogoyu ka· 
nun harici ilan etırlek olmuştu•·· IIu
k!imetin verdiği bir karara göre Kral 

Kı-:ıl Florin:ıy:ı varır varmaz der· 
lıal Kı·aliçe ve dört gunluk · oglunun 

.'anına koşmuştur . Kral ve maiyeti 
rloı·ina.'.' :ı on altı otomobil ve iki 
lıu., uk kamyon 8etirmiştir. 

l\.ı ·al çok bitap Lir halde idi. Si
' il si inmi ~ ti . Yuzunde dört gunluk 
Lir sak:ıl \"ardı. Kraliçe Yeraldin 
Kralı ng ~-e alim karşısında görUn· 
cc hungUr. hungUr ağlamağa başladı. 

Akşama doğru Kral tarafından 

çağırılan doktorlar Kraliçeyi muayc· 

ne ettikten sonra. soyahatıaa devama 
mllsnde ettiler. Kraliçe çok yorgun 
\·e zayif olduğu için bir sediye içio· 
ele nakledilmiştir. 

Söylendiğine göre Krnl ve Krali• 

çe için: Sclanilin buyuk otellerindcan 
birinde 50 oda kiralanmıştır. 

Kraliçe Feraldin ve maiyeti Flo· 
rina'ya geldiği zaman tuhaf bir ha
dise olmu?t.11r. Kraliçe Ye maiyetin· 
dekilerin Uzerindc .rıılnız Arnavutluk 
banknotu bulunmakta idi. Bu parala· 
rı ibraz ettikleri zaman kimse almak 
istememiştir. Kr:ıliçc ve maiyeti bu 
çok sıkıntılı Yazi_yetten ancak Kralın 
gelmcsilc kurtulabilmişle-rdir. ÇunkU 
Kral beraberinde bir çok altım kul
çelcri de gctirmi~tir. Söylendiğine gö· 
ı•c bu altunların kıymeti 300 bin Ttırk 
lirası kıymetinde bulunmaktadır. 

Loudra : 15 (A. A.) _ Bir Al · 
~an filosunun yakında ispanyaya 

gıdeceğine dair verilen haber üıeri
ne Londrada selahiyettar deniz ma· 

hafilinde lngiliz Ana Vatan filosu

nun İcab ederse denize açılmağa ha 
zır bulunduğunu beyan etmektedir
ler. 

RUZVEL T'iN NUTKU 

nif makineleri yüzde 12, bazı nevi 

işlenmiş deriler yüz~e 40, bazı nevi 
ağır derilerden yüzde 5. 

.. ~merika Birleşik Devletleri, 
Turkıyeden ithal edeceği mal bedel· 

)erini serbest dövizle ödiyecekt. 
T .. k. d ır. 

ur ıye e, her bir takvim senesi i· 

çinde yapacağr mecotu ithalatın as
gari yüzde 1 l ine yakın Amerikan 
ithalatının bedelini serbest dövizle 

ödiyeccktir. Anc:tk bu mecmu itha 
lat lafzına, son ingiliz ve Alman kre. 
dilerine mahsul:len yapılacak ithala-

tın senesi içinde bedeli ödenmc."'miş 
kısmı tabiatiyle dahil değildir. Diğer 
taraftan Türkiyenin ihracatı mevsim. 
lik olması ve mecmu ithalatın ancak 
sene sonunda kabili tesbit bulunma· 

sı dolayısiyle tedi yatta bazı teah . 
hürler hasıl olmasını tabii telakki 

etmek icabeder. Bedeli serbest dö 
vizle ödenecek asgari Amerikan it· 

halatı mevhumunu, bu itibarla lam 
bir takvim senesi için mülahaza et· 
mek lazımgelir. 

Anlaşmanın, münasebat hacmini 
iki memleket nef'ine oJarak daha 
ziyade genişleteceği kuvvetle tahmin 
olunmaktadır, 

RUZVELT, fNGILIZ slYASETININ DEGIŞMESI İÇİN ÇEMBERLA YN 
ÜZERiNDE UZUN ZAMANDANBERI TAZYiKLER YAPIYORMUŞ 

! Alman matbuatı Ruzvelti lngiliz mu
! hasara siyasetine yardımla ithamediyor 

Vaşington: 15 (Radyo) - Am.e: 
rika müttehit devletleri Cumhurreısı 
Bay Ruzveltin son nutku her tarafda 
derin akisler yapmışbr. 

b.. .. il 
Reisicumhur, nutkunda, ulun a 

üst olan dünya siyaseti karşısında ln-
gilterenin emniyet sistemini ~ücuda 
getirmek için na mahdud asken taah· 
hütlere girmekte olduğunu ve Ron~~n~ 

1 .1• Fransız garantısını 
yanın ngı ız -
kabul etmemek için bir sebeb mevcut 
olmadığını binaenaleyh lngiltere _ ~e 

' · · bulun Fransanın hat ve hareketının • 
sulh sever devletler tarafından_ alkı.ş· 
lanmağa layık olduğunu tebaruz ettır· 
miştir. 

ham etmekte ve bir gazetede 
- "Ruzve:t harbe teşvik ediyor,, 
Başlığı altında yazdığı makalede 

Avrupada yeni nizamı tesis etmeğe 

çalışan Hitlerin Musolininin hizmetin
den sitayişle bahsetmektedir. 

Vaşingtou: 15 ( Radyo )- Ame
rika Cümhur reisi Panamerikan bir
liğinin divan toplantısında söylediği 
bir nutukta şöyle demiştir : 

Amerika milelled ailesi dü l yanın 
diger kısımlarında da söz söylt'mek 
hakkını iddia edebilir. Amerika kıta· 
smı sadece müdaffaadan daha çok 
geniş menfaatlerimiz vardır . Bizim 
azmimiz dünya nizamında sesini du· 
yurtacaktır . 

Amerika gazeteleri, Ruzveltin s~n. 
nutkundan bahsederek, Amerika Reısı· ----------- -
cumhurunun lngiliz siyasetinde oyna
dığı büyük rolü tebarüz etli~mekle ve 
Ruzveltin uzun zamandanberı Çember-
layn üzerinde, lngiliz.. siyas~linin. ~e: 
ğişmesi yolundaki mutemadı. tazyıkını 
mevzuu bahsederek, Ruzveltın bu ha· 
reketteki büyük muvaffakiyetini alkış· 
lamaktadırlar. 

Berlin: ıs ( Radyo ) - Alman 
matbuatı Ruzvelti. "lngiltcrcnın muha· 
sara siyasetı,, ne yardım etmekle İl· 

Son dakika 
İtalya hazırlanıyor 

Lonıa : 15 ( Radyo ) - Dcyli 
telgraf gazetesinin ltalyadan öğren
diğine göre ltalyada askeri hazırlıklar 
f.ıalıyetle devam 'Clmd.tcdir.. 
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Çukurovanın Yaşı 
Kozan ve Sis başka başka ad 

lardır. Halk Kozan'a (Kuz~n) der. 
Mana itibarile halkın dediği doğru 
dur, Çünkü bu ismi o mıntakaya 

veren yine halktır. 
Bu muhitin ta Sise kadar yani 

ovaya kadar inen kısmının heyeti 
umumiyesine Kuzan denmektedir. 
Mıntaka, genç ve her nevi orman· 
larla adeta umumi gölgelik yerler 
olduğuna nazaran tabiatı Ku'!:' dur. 
Böyle gölgelik olan yerlere halk 
Kuzaıı der. Onun için Kuzanın ha· 
kiki ismi bu Jur. 

I 
Yazan 

R. YALGIN ___ , 
1 

nesill~ıine kö'< olmu~ b~lun-~uğ~ sa
nılabılir. ancak bu ıJdıa uzerınde 

ı 
sebat edebilmek için hu kasabanın 

. etrafında hir kaç sondaj kazısı yap 
mak lazımdır. 

Bu suretle çok eski deviı !erde ta· 
nıyamadığımız Sis'i Anadolu şarkın 
da ve ermtnistandan göçerek Ki· 
likya'ya akın eden Ermeniler mer· 
kezi olarak gösterilen sis vabut 
(Sisiye) hicri 473 miladi 1080 ta 

S 1 S : rihlerinden pek az sonra (Ropen) 
Yalnız Koz~n dağları sonunda Ermeni hanedanının merkezi olmuş 

kayalar üzerinde ve bu kayaların I ve daha sonra hicı i 594 miladi 1098 
şimal yüzünde 1.urulınuş Anavarza· 

1 
yıllarında kral (Leon) idaresinde bu 

ya ('i5) kilometre mesafedeki kale !unmuş ve nihayet (Toros) adındaki 
ve şehrin adıdır. Roma devrinde kralın hüküm günlerinde fevkal'ade 
buranın adına (Flavyopolis) denildi zaiflayarak hicri 743. ve miladi 
ğini Şarl Taksiye'nin [Cilt 3 sahi· . 1342 de bu zafıyet son baddını bul 
fe 106J sında okuruz. j duktan senra Sis tekfurluğu (*"") hic-

Sis kelimesinin manası üzerin ri 766 seneıoinde MıslJ sultanı (Melik 
de tetkikler yapan Teksiye ve Lang Eşref) in emrile ortadan kalkmış fa 
loa bu kelimenin Avıupa dillerinde kat Çukurovayı dağılan bu Erme· 
yakınlığım Turani dildtn daha az niler yu,yer yine rahatsızlıklar çıkar 
gördüklerini itiraf ederler. Buna na· 1 mış olduklından hicri 780 tarihinde 
zaran kelime Türk asla bağlı oldu Yürtgioğlu Ramazan Ahmet bey ta 
ğa ecnebilerce de teslim olunur. rafından büsbütün faaliyetlerine ni-
Türkçede (Sis) dumanlı havalara hayet verilmiştir. 
verilen bir isimdir. Bunu halk ara· Bu bahiste biraz daha durma-
sın<la (isli, Sisli) diye bir ata sö- mız faideli olacaktır sanı•ıorum . 
zü de kullanılır. Buradaki 'Is., sı Şimdi elimizde lslam tarihloini bir 
caklığı "Sis,, de sıcaklığın hasıl araya toplayan lngilizce ( Shahs 
ettiği dumanı ifade eder. Buna na- Armenia ) adlı kitapta Ermeni sul 
zaran ~Kozana v~rilen ad : Sıcak tanları bahsi var. Bu kitapta muhi· 
hatta; dumanlı bir ııcak muhiti tem timizde Ermenilerin yalnız doksan 
sil eder. beş sene o da Selçuk hükumetine 

Bunu ikinci bir kökte araştıra başlı olarak bir müstemleke halinde 
cak olursak (Is) ve (Sıs) yani (Islı, yaşadığı kayıdlıdır. 
sıslı) müteradifleri içinde de göre· Bu kitapta : ( 1100-1207 ) ta· 
biliriz. la, Türkçde sahip, Allah rihleri arasında ve Oğuz boylarının 
manasını ve varlıgı gösterir, oııun küçük Asyaya girişine kadar geçen 
ıs!fz denilJiği zaman kelime sahip- zamanda bu milletin başsız ve sa· 

1 Ş~lh Ü ır , ................................................................... ., 
lş yerlerinde ı Şehir Stadyomunda! 

' 

Mümessil işçi intihabi 
başlıyor 

j Bugün yapılacak 

Metni bir müddedt<!nberi gaze · 
temizde aynen ne~redibıekte olan 
;ş ihtilafları uzlaştırma ve tahkim 
niza 'il namesinin sureti tatbiki hak· 
kında 9 uncu bölge amirliğine icap 
eden emirler gelmiştir. Bölgece ya· 
pılmakta olan hazırlık bir iki gün 
zarfında ikmal edilerek keyfiyet bi 
lumuın iş verenlere tebliğ edilecek 
ve seçim en geç 14 haziranJa biti· 
riltrek faaliyete geçmiş ol.;ca1{tır. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü açık, 
hava hafif rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 22 derece, geceleri en az 1 

sıcak 7 derece . 

Ticaret, Sanayi Odası 

müsabakalar 

Beden terbiyesi teşvik müsaba. 
kaları bugün Şehir Stadyomunda 

yapılacak , Valimiz Ali Rıza Çevik 
Gençliğe hitaben bir nutuk söy· 
liyeccktir , B e d e n terbiyesi 
Genel Direktörü General Cemil 
Tahir Taner de , Spor hareketlerini 
teftiş edecektir. (Dühuliye serbest· 
tir . ) 

Kubilay günü 

Bugün Kubilay ihtifalı günüdür. 
bu münasebetle yurdun bir çok yer 
!erinde ihtifal merasimleri yapılacak· 
tır. 

Vilay~t nüfus işlerinde 
münhal katiplikler 

Vilayet ve kazalardaki Ticaret 
1 

Karaisalı, Kozan ve Bahçe ka· 
kazalarındaki on lira asli maaşlı nü. 
fus katiplikleri münhaldir. Bu mün· 
haller için P'zartesi günü vilayet 
salonunda bir imtihan yapılacaktır. ı 

ve Sanayi OJaları yeni ihdas edi· 
len Ticaret Vekaletine bağlanmış· 
tır.Bu husustaki karar alakadarlara 
bildirilmiştir. 

Talebe kasketleri 

Talebe kasketlerinin, bilhassa 
kız talebe setpuşlarının kendilerinin 
de hoşlarına gidecek ·şekilde tesbiti 
için maarif vekaletinde tetkikler ya· 
pılmaktadır. 

Başı açık dolaşınağa alışmış 
olan erkek talebe. için de mesela 
rozet şeklinde bir alamet· kabul 
edilmesi düşünülmekte olduğu ha· 
ber alınmaktadır. 

Kıdem zammı alacak 
ilk okul öğretmenleri 

Resmi ilk okul öğretmenlerinden 
üç yıl muvaffakiyetle çalıştıktan son ,. 
ra kıdem zammı görmiye hak ka · 

, zanmış ülanların leftiş raporları tet 
· kik edilerek kıdem zammı listesine 

ithal edilmektedir. 

Pazarlıksız satış 

Kanun.un tatbik sa
hası genişletiliyor 

Aldığımız malumata göre, lkti 
aat vekaleti, Ankara, lstaobul ve 
lzmirde tatbik edilmekte olan pazar 
lıksız satış kanununun diğer bazı 
mühim vilayet merkezlerimizde de 
tatbik edilmesi için tetkikler yap· 
makta idi. Vekalet, bu tetkikleri 
sırasında mühim vilayet merkezleri 
ticaret ve sanayi odalarından bu hu 
sustaki mütalealarını da sormuş bu 
lunuyordu. Haber aldığımıza göre 
iktisat vekaleti pazarlıksız satış ka 
nununun hükümleri tatbik olunacak 
şehirlerimiz üzerindeki son tetkik 
!erini ikmal etmek üzeredir, Yakında 
pazaı lıksız satış usulii tatbiki isk
nilen şehirlerimizin isimleıi icra ve· 
killeri heyetinin tasdikine arzedil 
mek üzere ~aş vekalete verilecektir. 

ZABIT ADA 

Bir cürmümeşhut 

Hirant Kılınçyan adlı biri Meh· 
nıet oğlu Ömer Selçukun lokanta· 
sından bir çatal, bir sigara tablası 
ve bir kaşık aşırıp kaçırırken cür· 
mümeşhut halinde yakalanmıştır. 

* 
lbraiıim oğlu Mehmet adında 

birisi, üzerinde haddinden büyük 
bıçak taşıdığından yakalanmış, hak 
kında kanuni muamele yapılmıştır . 

Kozanda 

Bir katil otuz seneye 
mahkum oldu 

Kozan : 15 ( Hususi ) - Saim
l·eylinin Karakuyu köyünden Dal 

SULHU 
KORUMAK 
~ !manya ve ltalya bir umu 
~harbi hazırlamak niyetınd~ 

olsaydılar daha başka türl~ 
hareket etmezlerdi. Almanya Çe 
koslo~·akyayı istila ettiği zaman ha 
halinde mühim bir rol oynıyabile 
cek askeri bir hasını ortadan kal 
dırmıştı. ltalya Arnavutluğu fetlıel 
mekle, Yugodovya aciz bir vaziye 
te sokmuş ve lngilterenin yaratmıY' 
çalışiığı anlaşmıya girmekten mı 

netmiş oluyor. Hadiseler diktatör 
lüleler, günün birinde bütün ku• 
vetlerini garbe saldırtmak için şark 
her türlü endişe ve müşkülatı• 
kurtulmak istiyorlarmış gibi cerı 

yan etmektedir. 
Birleşik devletlerden gelen te 

legraflara inanmak lazımgelirse: ftı 
yanın yiğit fakat silahsız bir küçül 
millete karşı yaptığı şiddet hareki 
ti orada çok şiddetli bir bidJı 

uyandırmıştır. Amerikalılar bu harı 
keti çirkin bulmaktadırlar. Bir mı 
let kuvvetini müdafaasız bir ko~ 
şusuna karşi suiistimal ettiği takdi 
de bir çocuğu dövm adam git 
şerefsiz bir hareket yapmış 0101 

Fakat aldanmıyalım. Mütecavizler 
karşı söylene bilecek olan bütii 
manevi ithamlar onları tamamiyl 
ı-.ayıtsız bırakacaktır. Birleşik de1 

!etler mf!'şru nefretlerini faydalı Jıı 
şekilde izhar etmek istiygrlaıı 
kendileı ine ancak söz söylemek 1 
riyetini bırakan ve müessir suret 
protestoda bulunmaktan meneden 

1.ıitarafhktan vazgeçsinlrr. Fakat hl 
ve adaletin vaizi drğil askeri olm• 
arzusunu izhar etmenin sırası gı 

miştir. 

lngilizler de askeri mükellefiyt 
tesise karar veremezlerse tazelen' 
barbarlığa karşı yükseltilmesi dı 
şünüleo set kafi derecede kuvvı 
olamaz . Şimdilik Almanya ve 1 
giltere Avrupayı zayıf noktaların' 
vurmak ta ve fetihleri kendileri iı 
hiç bir tehlikeyi mucip olmamı 

tadır . sizlik ve yokluk bildirir. Buradaki hipsiz bir takım dere beyliklerle ida· 

kelimesi sahibin zıddı olarak müta re edildiği ve bundan sonra da '---· ........ ----------
laa edikbilir, Fakat bizim birinci (1207-1382 ) senesine kadar 176 

Son kıdem zammı listesi alaka· 
darlara bil:lirilmiş olduğundan bazı 
öğretmenler zam almıya hak kazan 
dıkları hal le isimlerini listed göre 
medikleri için maarif müdürlüğüne 

~ikayette bulunmuşlardır. 

rlu gibi öğretmenlerin vaziyctleıi 

yeniden tetkik edilecektir. 

ı Ali, metre;i F atmanın ayni köyden 
Ahmedin evine kaçmasından dolayı 
duyduğu infial üzerine metresinin 
sevgilisini öldürdüğünden yakalan· 
ınış ve Ağırcezada muhakemesine 
başlanmıştı , Duruşma neticesinde 
suçlu otuz sene ağır hapse ve 500 
lira tazminat itasına mahküm ol· 

Fakat bu trşebbüsler eğer 1 
niş bir planın bir parçasını teş• 

etmeseydi ehemmiyet ve faydı 
olmazdı. Biz bir mukaddemeye ~ 
bit olmaktayız. Ha:liselerin bir 1 

laket manzarası almasına mani 
mak istiyorsak kuvvetli olmalı, ~ 
hiş surette, kuvvetli olmalıyız. l 
büyük demokrasi bunu anlamalı 
alabilecekleri tedbirlere hiç bir 1 
koymamalıdırlar. Ancak o zaııt 
sulh kurtulmuş olacaktır. Fakat 1 
Ledilecek çok zaman yoktur. f 

şıkta durmamız mııhit için daha yıl zarfında Sis ve Tarsus mıntaka· 
;akın bir mana yaşatmaktadır. larında yaşayan Ermenilerin hamisiz 

Ormanlık olan Kozan dağlarının bulundukları, gah Selçuk, gab lyran 1 

rutubeti) pek sıcak olan Çukurova· ve gah ~ısırlıla.r~ ~ağlanmak sure- : 
nırı havasile kaııştığı yaz günlerin tiyle bır anarşı ıçınde, birbirlerile 
de memleket tcmaınen sıcak ve du döğüşerek yaşamış olduklarından 
manlı yaşlmak mecburiyetinde ka· :başka bir şey görülmediğini oku· 
lır. Bunun için · verilen Sis adı öz· ruz. Bu kitap bunu daha ziyade in· 
beöz Türkçe olmakla birlikte te· celeyerek Ermenilerin ikinci devir 
mamen de muhitin zamiridir. yaşamasına bir hükumet adı vermek 

Bazı kitaplarda Yunan ve Ro· çok hatalı olduğunu anlatır ve 176 
ma devrinde buraya (Sisisya denil · yı!!ık Ermeni mandasının yüz yılı 
diği görülmektedir. Fakat Yunan lyran ve Moğol boyunduıuğunda 
ve Romalıla. ın muhtelif misallarle yetmiş altı yılı ise, Mısır müstemle 
sabit olan yerli kelimekri değiştir kesi halinde olduğunu söyler. 1383 
me adetleri kendilerine karşı olan yılında Ramazan oğlu Mir Ahmet 

1 ilmi i~imadları azaltmış olduğundan bu teşekküle nihayet verdikten son· 
bu kelimenin de yine böyle bir aki· ra bır daha küçük Ermenistan mev· 
bete uğramış olduğu muhakkaktır. zu olarak sahn~~e çık~mamıştır. 1 

Size Lu lngılızce kıtapta yazılı Kozan dağlar nda ye·. yer bulu 

tarihini de okumalarını tavsiye ede
rız. 

Shalıs Arnımia [ yani Ermeni 
şahları ] kitalıında Ermeni phları 
şöylece dizilmiştir : 
Hicri Miladi E•meni şahları 

493 1100 Sükman Ali Kutbi 
506 1119 Zahir Ali din ibra· 

him şahı-Armen 
521 1127 Ahmet 
522 1128 Nasır Ali din ikinci 

Sükman 
579 1183 Seyfi Alidin Beyti 

.mur 

589 1!93 Bahadır A•idin Ak· 
songur ( **• ) 

594 1198 Alimansur Mehmet 
603 1206 Azeri AliJin B~la· 

ban Bek 

Ermrni hükümdarların adlarını su· 
nan eski paralar mıntakada Roma ve (*)- Koıan hakkında folklor ve 

Şikayetlerle maaıif vekaleti de 
alakadar olmaktadır. 

Diğer taraftan bazı öğretmf!'nler 
de kıdem zamlarının muntazam ve 
rilmesinden dolayı dahiliye ve ma 
aı if vekaletine ınüı acaata karar 
vermışlerdir. 

Bölf,ede hayvan 
hastalıklarile mücadele 

Merkez veterineri Ali Rıza Taş 
kın ruam lıastalığı dolayisile Ciyhana 
ve yine veterinerinden Hakkı doğu 
da bulı.şık lıastalıklar takibi ıçın 
Kuaisalırıın kamış'ı nahiyesine bağ· 
lı Üskül, karakışlakçı, yukarı Bıle 
medik köylerine g:dip gelmişlerdir· 

m~ştur . 

Radyo abonelerinin 
sayısı artıyor 

Radyonun bir ihtiyaç olmasının 
taammümü dolayısiyle radyo abo 
neleri her sene bir miktar daha aı t· 
maktadır. 1937 senesinde 25.510 
olan abone adedi 1938 kanunuevve· 
linJe 46.250 ye çıkmamıştır. Halk 
tipki radyolaıın çıkması ile 1939 yı 
lında abone adedinin çok fazla arta
cağı tahmın edilmektedir. 

23 Nisan Çocuk bayramı 

Gallus lntranalge' 

.RADYO 
• BugUnkU program -

'Pirhre lladyo dıjiizi) on pv'1~ 
Türkiye l<adyosa - ..Iııliam RııJ· 

narsam siz de benim gibi Çukuro· 
grek devrim odalarının pek çok ol· Ç k etnografya tetkiklerini» cenupta l'ı'carethane sahipleri : 
mamak şartile budevirleri sürmüş ol vada ve u urova yaşı içinde hiç bir Türkmen oymakları. kısım dörtte 

vakıt bir Ermrni hükumeti yaşama- 1 12.30 Program • 

Pazar 16 - 4 - 93
9 

duğunu gostermektedir bu mıntıka· , 1 bul abilirsioiı . ÇOCU.< l;i memleket işidir. Çocuk bayramıııa sizde vitrinlerinizi 12 J5 Müzik (Küçük orke5t'' 
dan Şİ'fl Jiye kadar müze nide: yal mış olduğuna iman edersiniz. Mama- (*')- Maraş tarihi Besim Atalay rocu"u ilgilendirecek surette süsleyerek İştirak ediniz. Şef·. N~cip Aşkın ) 1 - HimpP~:· 

b. k' R I fi bu bahsi daha çok incelemek is· (S•hife: 45) tahşiyesi .., ı< P 
nız ır parça es ı umca yazı mış 1 E Ormanda bir cüce duruyor- 1 k"t b d b k b' .... 1 teyenlet bulunursa on ara rzi:ıcan ( ••• ) Tar.usla hayratı vardır. I 

a e en aş a ır şey goru meme şarkısı üzeı ine variyasyon ar .'
1 

ktedir. (N. 1310) 'r----------------·----------------------·--------------, Lehar - Göttergatte operetıı 
Mamafi ormanlar arasında açılmış y [ Manya Ortinsk fakir G a rs o n K 1 z lngiliz konsoloshanesinden geliyo potpuri 3- Stolz - Viyanad' 

yalaklar, yekpare ve sabit sokular [ M:~~~:~ [ bir kızdır. Çok güzel ve konsolos ~anyayı konsoloslıa bahar. ,j 
çok eski devirlerde Kozan dağları- l.. ......... ,, , ayni zamanda çok na neye ~ave~ edır.orıı;uş· Manya bu 13 00 Memleket saat ayar•• 

d k• fd · ba 1 ı B k ğ d h - 1 ki b b k .. ··k ld ğ d imtina etmiştir. davetı garıp gormekle berabeı key ' .. I . nın a mes un o uğunu ısta ve- mus u ur. u ızca ız a a u.; ya· o ına a era er uçu o u un an fiyeti ~trona bildirmiş ve izinli çı- ve meteoroloıı haber erı. ı,eı 
sika olabilir nıahiyetttlir. bilhassa şında iken babası annesini terket· başvıırduğu bütün müe5selerde red Bundan iki gün evvel lokanta 1 13 15 M"" "k ( Küçük or• 

d b. d karak Jconsoloshaneye kitmiş, ogi • uzı 5: 
bu dağların (Komana) merkezı'ne miş, ı.vallı kız baba şevkatinden 1 1 t ınüşterile dolu ol uğu ır an a pos k k <:. f N . A k ) ı- J. ceva ıını a mış ır. liz oosolosunun huzuruna çı mıştır. - .~e : ecıp ş ıo i~ 
bağlı bulunması bu fikrimizin kuv mahrum olarak büyümüştür. Andre Nihayel Varşovanın ikinci sınıf tacı Mı.oyaya bir mektup getirmiş. lngiliz sevimli kızı görünce kendisini uss - Çıgan baron operet ı; 
vetlennıesine vesile olur. bir çok de. Ortnisk karısını ve kü~ük kızı Man- lokantalarından birine ufak bir ücret Fakat M mya meşguliyetinden dola· tebrik etmi~. hazin~ valsı . 2 - Lincke _.. •, 
fa t(krar ettiğim gibi Cumhuriyet yaı terkettikterı sonra esrarengiz bir le gar son 0ıarak alınmıştır. yı mektuba kıymet vermemiş, onu Ve cenubi Afrikada vefat eden şarkısı ve dansı . 3 - Fisclıt 
devrine kadar maalesef öz yurdumu- şekilde ortadan kaybolup gitmiştir. Manya büyüdükçe daha güzel- laalettayin bir kağıt gibi cebine at. dayısının çoluk çocuğu olmadığından T t"l .. 1 . ıı 

mıştır h . b' ·ı 1· d "b t a ı gun erı . ~ 
zla pek az meşgul bulunmoş oldu· Ve bu suretle küçük kız bahasını a"de leşmi<tir. Fakat hilkateıı namuslu bir ' ta mınen ır mı yon ıra an 1 ere 13 50 T"" k ·· ·• · Çal• ~ • Yirmi dört saat sonr ve işi ol 1 · · b b · 'k 1 · , ur muzıgı · .ıı 
ğumuzdan diğer yerler gibi kuzan ta hiç tanımamıştır. Manya anasının kız olduğundan birçok teklifleri red · 0 an servetının a asına ıntı 1 ettı· C d Çar.f H Gür ro 1 
d "I d b" . . . k 1 k b madığı bir anda al !ığı mektup halı· ğini ve fakat babası da bir kaç gün ev et ı; a, as~n T k• si' 
aı< arı a ızım ıçın aranı ir amelelikten kazandığı para ile büyü dettiği gibi mezkur lokantadan da rırıa gelmi~ ve çı\caııp okunıağa evvel vtfat ettiğınc.len bu büyük Tokay. Okuyan: Safıye. 0 _,, l 

tül altında giılenip kalmışbr. (*) dükten sonra çalışma!( sırası ona çıkmak ve daha karlı bir İşe girmek başlamıştır. servet kendisine kaldığını bildir· ..... - Saba pcşrevı · 2 (ı 
Sis: kasabası pek eski devirlerde gelmiştir. Fakat Mıınya güzel bir kız için yapılan teklifhri de kabulden Mezkur mektup Varşovadaki miştir. Ahmedin - Saba şarkı _,, p.~ 

belki lskit asıllara ve belki de Hitit zarı harap eyleme. 3- Udi 

• 

• 



t 

Bu akşam lstanbul Şehir tiyatrosu Kişe her va kıt açık 

20,30 da son büyük temsil ( Darülbedayi) 

[ Yumurcak ] [Vodvil 3 Perde ] ASRi Asri 

aranıyor) Komedi 4 perde Yazan: Gök Nil 
SiNEMADA Telefon 250 • • 

Yazan : M. Kemal Bugün gündüz 2,30 da Tenzilatlı talebe 
ve halk matinesi (Bir Muhasip 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politik meseleler 

SON 
VE 

iŞGALLER 
SEBEBi 

Bundan 
ziyade 

sonra İngilterenin sözden 
alınacak kararı vardır 

Zavallı . Arnavutlu.~ ~ıyıları~ ve teknisiyenlerin ekserisi ltalyan-
daki bır kaç kulubemn obus dır. Sermaye ve kredi İtalyanlar 

mermileri altında tahribi ve: İtalyan tarafından t('min edi lir. 
hareketinin akıttığı kan iğrenç bir Arnavut ordusu ltalyan nüfuzu 
manzaradır. altında yetiştirilmiş Vt! İtalyan mal· 

ltalya Arnavutluğun siyaseti ve zemesile techiz eJilmiştir. 
imkanları üzerinde esasen şüphe ltalyanın imtiyazlı vaziyetine ve 
götürmez bir kontrol icra etmiyor nüfuzuna rakip ol.ın yoktu. Büyük 
mu idi.? Valona körfezi.le hakim Sasseno li-

Memleketin nüfusu bir milyon· manı esasen işgali altında bulunu-
dan ziyade değildir ve bu nüfus yordu. Bir sene olmadı, Kont Ciya-
sahilin bir koç iskelesiyle vadiler· ı no Kral Zogonun evlenmesinde 
de ve klan zihniyetinin devam et· şahittP.n ziyade "resmi b ~mi, sıfa-
t;ği jç sırtlarda yaşamaktadır. tiyle hazır bulunuyordu. 

Ticar'!t, mahalli pazarlar hari· Yalnız Arnavut milletinin hü-
cinde hemen münhasıran İtalya ile- kümrani hakkı ve hukuki istiklali 
dir. Dı!nİz ve kara münakaleleri, bat lıalyanın bu memleket topraklarını 
ta küçük kabotaj bile f talyanların ve sahillerini askeı i maksaJlarına 
ellerindedir. ltalyan mahsullerinin göre kullanmasına mani iJ i. Dünkü 
toptan alışı, satışı İtalyanların elin- hareketin stratejik bir planın ifadesi 
dedir. Madenleri, bilhassa petrol ku olduğuna hıç şüphe yoktur. 
yularım İtalyanlar işletir. Müşavir Arnavutluğu işgal etmekle İtaL 

din _ 5abat şarkı _ Öyle afeti ı ya giriş ve çıkışta kolaylıkla Adri · 

K • yatık'i kapamak imkanını elde et-
yektayı. 4 - Hasan Gür - anun 

K mektedir, Bu lıal Yugoslavyanm is · 
tahimi. 5- Hamdi Tokayın-- ür · y 

tik batini tehdit edeı; fakat ugos-

~-----------------------------------------------------
Bu günün Çocuğu Yarının Büyüğüdür. Kimsesiz bikes yavruları ko 

rumak için yıld'a bir lira verip Çocuk Esirgeme Kurum~na Biz de 
Üye olalım r 

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

avdet etmiş ohn 

DEGERLf SANATKARIMIZ 

Münir Nureddin 
Ve güzide arkadaşları Tanburi ve Bestekar SELAHATllN PINAR 

Kemani N U B A R ve Piyanist F E Y Z 1 ARSLANGILIN iştirakile 

_. Tan sinemasında 
20 ve 21 Nisan Akşamları 

Mevsimin En büyük Musiki Hadisesini teşkil edecek olan 
Müstesna iki Büyük Konser verecektir. Titiz bir itina ile 
harnlanmış ve En kıymetli Bestekarlar lanmızın En güz el 

eserlerile süslü bulunan bu Konserler için 
BiLETLER: -

Tan Sinemasında ve Raşit Ener 

Tecim Evinde Satılmaktadır. 10506 

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

1 
Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 

(O A N t ELLE D A R R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

,- Suiistimal 1 
ı _____ d _a_v-.-a _s _.ı __ ~-· 

TEMSİLİNİ VERMEK ÜZERE MUHTEŞEM 

PEK YAKINDA 11 PEK Y~KINDA 11 PEK Y AKIND~ 

Asri • .... sınemaya .... 
l 

. 
G e 1 y o r 

(:" I f 'lit i in her vakıl açık bulunan kişeye müracaat 
r aza ta sı ç ASRI 10464 

Telefon 250 

--------------------,----------------------------

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
G l · d k' olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. ece en e va ı 

Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 

86-156 10116 Numara: 200 
dilihicazkar şarkı - Aşkın dolan 

K Javya bunu bilmekle beraber ağzını sineme el sürme. 6 - arcığar -
Tütkü _ Yar bağında üzüm var . açmıyacaktır . Yuoanistanın şimali 

G Balkanlarla ınünakalesi doğrudan 

1 

TAN SiNEMASINDA 
Gösterilmekte Olan l~-------------------

7 - Oyun havaları - Hasan ür 
dolYruya kastedilmiştir. Nihayet lavta ile iştirak edecektir . ı> 

Scala De Milano'nın Emsa lsız Tenoru, Karu7o'nın Halefi ve Benjamino Yeni çıkan kanUG ve nizamlar 
Gigh'nin rakibi 

14120_ 14130 Konuşma ( Kadın Şarki Akdenizin herhangi bir şekil -

) de ablokaya uğradığı farzedilirse, saati - Çocuk terbiyesine dair ı 
İtalya Arnavutluk sayesinde şarka 

17,:iO Program . • b 1 h' 1 
doğru karadan ir yo a sa ıp o a-

17 •35 Müzik ( Pazar çayı - Pl ) caktıı. Musolini "Akdenizde hapse 
18,15 Konuşma ( Çocuk saati ) 

1 dilmemize müsaade etmiyeceğiz.,, ı • 
18,45 Müzik ( Şen oda müziği 1 

- lbrahim Özgür ve ateş böcek diyordu. ı 
leri ) Bu fetih geçen seneki Jngıliz- 1 

19,15 Türk müziği ( Fasıl he 1 İtalyan anlaşmasını temeli~den çü-
yeti ) Celal Tokses ve arkadaşları . rütmektedir. Arnavutlu~ta ltalyanın 

20. Ajans ve meteoroloji ha· ; kara , deniz ve bav~ askeri üsleri 
berleri . , Akdenizde ve yakınştirkta İngiliz 

20, 15 Türk müziği . Çalanlar : mevzilerinin muvazenesini mahsus 
Veeibe, Reşat Erer , Ruşen Kam ' ' bir surette tadil eder . Siyası ba-
Cevdet Koun O~uya.nlar : Necmi kımdan bu, Londranın cenubu şarki 

(TİTO SCHIP A )nın 
Mev:;:uu 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 Yakı nda Pek Yakında 

Sinemanın Eşsiz iki Büyük Şahsiyeti 
Rıza Ahı~kan, Ra~ife Neydik · 1 - Avrupad:ı mukavemeti teşkilatlan· 
Num;tn ağanın - Bestenigar - dırmak için yaptığı teş ebbüse doğ · 
Pc~revi. 2 - Haşim beyin - Bes- rudan doğruya bir darl>edir . 

1 DA~IELLE DARRİE,UX·- ~.e ~HARLES BOYER,in 
ı ~ Ougune kadar yarattı k l a rı l:.n Buyuk Fıı!1leri Emsalsiz .L\şk Romanı 

tenigar Şlrkı - Kaçma mecburu~- Deniz yolundan sonra , faşizm 
dan. 3 - Mustafa izzet - Bestenı · Balkan devletleri e trafında kara 
gar şarkı _ Gayrıdan bulmaı: · 4- , yollarını kesmiye teşebbüs etmek 
Hafız Yusuf _ Bestenigar şarkı - ; tedir. Cenupta Alınanyanın şarka 
Çok sürmedi . 5 - Ruşen Kam - 1 doğru yürüyüşünü koruyan kapıya 
Keı:rıençe taksimi. 6-- Hacı Arif - j bir kilit daha vu ruyor. Bu İşte ala
Rast şarkı - Zahiri hale ~akıp · I kalı ilk deniz devleti olan İngilte · 
7 ~ Selahad Jin Pınar - Nıhavent j renin bun faıı böyle söyienecek söz· 
Şarı<:ı - Hala yaşıyor . 8 - Osman den ziyade alınacak kıran vardır. 
N·ı d k y· e j Lucieıı Ponıier ı 1a ın - Nıhavet şar ı - m 
aşkı bana. 9 - · Zekinin - Kürdili- j Eeflgaro 

b~cazkar - Şarkı - Sevmekte b:- ı 
nım, 1 O - ... , - Kürdilihicazk.ır 
saz semaisi. 

21,00 Memleket saat ayarı. 
21,00 N<'şeli plaklar - R. 
2t,10 Müzik ( Riyaseticümhur 

Bandosu - Şef : İhsan Künçer ) 
1- L · 2 K ouıs Pautrat - Marş . -

3~lar - Monte Kristo ( Vals ) 
R. Wagoer - Rienzi operasının 

Uvcrtu·· .. 4 .. O 

Alsa ray 
Sinemasında 

Bu akşam 

Afrikanın kızgın çöllerinde geçen 
bü ~ük bir aşk macerası 

Çöl Si1ahşörleri 
ıtı ru - A. Roussel - r-
5 arı " senfonisinin 3 üncü parç:ısı 

30 
kısımlık seryal fılmi hepsi birden 

b ; :"'· Kete?bey - Bir Çin ma
c llltn bahçesinde fantezi . 

TASViR EDER 

s"t ~~.00 Anadolu ajansı ( Spor 
vı:ıı ) 

l 
' Dikkat : 

Sinema 8,15 de başlar 
22, 1 O Müzik ( Cazband - Pi . ) 
22 10511 

V 
,45 - 23 Son aı·ans halJerleri ________ _ 

c :--------Yarınki program 1 -

'I ( Mayerling Facı ası ) 
Evvelce Görenlerin Hayran oldukları ve tekrar görmek istedikleri 
Şaheserler Şaheseri sonsuz istek üzer in e- tekrar getir ilmiştir. Ve 

Pek Yakında Sayın Halkımıza takdim Edil rcektir. 

Seyhan Orman başmü
hendisliğinden : 

Adedi Cinci En' adı 

4000 Ç1m Kasa 40X60Xl 1 
Yukarda cinsi yazılı 4000 adet 

çam kasanın Seyhan orman çevirge 
müdhlügünJe ve Tarsus Ökaliptüs 
fidanlığında mevcut şartname ve 
nümunesine göre açık t=ksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 7 /41939 gü
nünden itibaren 15 gün müc!detle 
221 4/939 cumartesi günü saat 10 
daS f'yhaı' orman çevirge müdür
liiğü binasın Ja yapılacağından talip 
lerio % 7,5 hcsabile 19800 kuruş 
temioatımuvakkate m.ıkbuzlarile bir 
lik te müracaatları ilan olunur. 

104:>7 9- 13- 17 20 

10500 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LL\lON: Ç AM, llklıahar ko

lon..r alaı·ilc ~ipr , Fu j ~r , Lcj lak , 
Rc\•dor , Ful , Şebboy. Ya~cmiıı , 
Zambak Losyonlarl ~aynm tnvsi· 
y edir. 

17 
Osmanlı Uankası Karşısı 

10431 

iş ihtilaflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 
Nizamnamesı 

2 
Karnnıcımc ı\a: 1US65 

• Dünden artan · 
k .h T'flar (tek başlı iş ihtilafı) mahiyetinde olup iş Ka

aralarında çıkaca ı tı a . ucibinbe ve işbu Nizamnamenin 30, 31 , 32 
nununun 79 uncu maddesı m ı "b. ı 

.. .. d I . hükümlerine göre muame eye ta ı tutu ur. 
33 ve 31 uncu mad ke e~ı 1 ·ş ihtilafı zuhurunda ilgili işçi veya işçiler . 

Madde 28 - Te aş 1 1 d · 24 ·· .. dd d b . ·ht'l"'f zuLurun a ıse uncu ma e e eyan o-
d b' · 1 1 kla ış ı 1 a 1 11 

• • • • en ırı, topu u . . d her hangi bırı veya bır kaçı yahut ışve-
1 . b d ld ran ışçıler en 
unan nısa ı o u . . . ·· essil işçiyi ya doğrudan doğruya ya-

. vekili bırmcı mum 
• ren v~ya ış~~ren . . ·ı rden biri vasıtasile haberdar ederler. 

hut dığer mumessıl ışçı .. e . 1 k üzere birinci mümessil işçiye veya 
F k I" d h ller mustesna o ma 

ev a a e _a . d b. ·ne İş saatleri dışında müracaat olunur. 
diğeı mümessil ışçıler ~R ırı veya işveren vekili, birinci mümessilin ve 

M" ·ı jı.:çilerlş ışveren d b" . . 24 .. -· umessı .,. I d dig" er mümessiller en n:ının uncu 
b b 1 d ğı zaman ar a w d .. 

unun u unma 1 
. bit olunacak gün ve saatte yapacagı avet u · 

maddede yazılı :;ekılde tes y I 1 . 
. .h Tfı kuı tarmaga ça ışır aı. 

zerın~ toptanı~ ı t.ı a. "'fi .1 T olan işçiyi veya işçileri yahut bunlardan 
icabına gore ıhtıl~ a 

1
1 gtı ~ tesbit edilecek uzlaşma şeklini igili işçi 

bir kaçını din!erler. f ~~·fı :ıunan uzlaşma şekli ilgili işçi veya işçıler 
veya işçilere anlatır~;r ~il~eınesine göre aşagıki maddelerde yazılı tarz. 
tarafından kabul edı ıp e 
1 d le yürütürler. . d r· b ar a muame · .. .. .. essillerin veya 'l.2 ncı mad eye lev ıkan un-

T lantıda butuo mum . - h . d x.· . · ı . . op . I u"messillik ehliyetını aız e5ır ışçı erın ve ış. 1 . eçmış o an m 
arın yerıne _g · kT in hazır bulunmaları şarttı. 
veren veya ışvaenHve ~ 10 

r"nde (tek başlı) veya (toplulukla) iş ihtilafla· 
M dd 29 -- er ışye 1 

• d f · b 
a e . .. k eticelerini yazmağa mahsus bır zabıt e terı u-

rı hakkındakı muza ere n 

lunduru lur. . 1 .1 azılabileceği gibi sahifelerine maki na ile v~ııl· 
Zabıt defterıoe e 1 e Y • . 

ştırılmast da caızdır. 
mış yazıların Y~P~ullaoılmaya başlanmadan evvel her sahifesine sıra nu-

Zabıt defteri h'f J 'b · ) h'I ·· nu (bu defter . . . sa ı e en ı arettır şer ı e mumes· 
marası konur ve so . . . G . 

. . veya işveren vekılı tarafından ımzalamr. erek ışveren ve· 
sıller ışveren ·ıı b b d f . . . . b. d . ' ekili gerekse mümessı er u za ıt e terını ıyı " tarz a 
va ışveren v 1 l 
• h f tcnek ve salahiyetdar memurıar veya makamlar tarafından vu · mu a aza e _ . 
ku bulacak her bir talepte bu memur veya makamlara ıbraz veya tevdı 
eylemekle müketlleftirler. 

(Sonu Var) 9583 



Adana Borsası Muameleleri 
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üç " " 
Dört yıldız Doğruluk 

üç • • 
Simit ,, 
Dört yıldız Cumhuriyet 
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Simit .. 

Liverpol Telgrafları 
15 I 4 I 1938 

Ptne 

Hazır 4 
Vadeli 1. 4 
Vadeli il. 4 
Hind hazır 4 
Nevyork 7 

&ot~ 1 i-,-,--,---·------,..----,---

Kambiyo ve Para 
iş Baukasından alınmıştır. 

82 
51 
35-
06 
70 
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Rayişmark 
Frank (Fransız) -3- 35 
Sterlin ( ingillZ) ___ -5- 93 
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---------------------
Albayrak - Mus~af a Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğıudan doğruya müessese na. 

mına getirilen en müntthap, taze ve kc.kulu çaylardan \ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı tertipleri vardır.: 
Muhtelif cins ve tü>üklükte ~utu ve pa~etlrr içerisinde satılır. Ambalaj-: 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli nefaset ve halisiyetinin trnıinatıdır. 

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

Umumi drpoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
alt a) 

Bahc;ekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi: ALBAYRAK - lstanbul . C. 

.~r 
. ~ 

, 

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

Adana - Mersin ve havai isi Acantası 
Adan ada hükumet ca ddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 19 
• • • 

Devlet demiryolları 6 cı 
işletme eksiltme komis
yonundan: 

Tarsus ve Mersin an 1>arlarının 

718 m/2 tutan zeminlerinin Pi\• kc 
kaldırım döşeme işi beher mdrrsi 
250 kuruş muhammen bedelle açık 
eksiltmeye konınuşlıır. Eksiltme 
20. 4 ·939 perşem 'le günü faal 15 
de Adana işletme binasında topla
nacak konisyonca yapılacaktır. Mu 
vakkat teminat 134,63 liradır . Şart
nameler Adana veznemizden 5 ku. 
ıuş bedelle satılır. Taliplerden ida 
remize bu gibi işler yapmamış olan -
ların ehliyetlerini gösterir vesika 
ibraz etmeleri lazımdır. isteklilerin 
nüfus ve Tecim odası vesıkalariyle 

ve muvakkat teminatlarını veznemi 
ze yatırmış olarak veya şartname 

sine bağlı nümunesi gibi banka 
mektubunu hamilen tam vaktında 

eksiltmeye iştirakleri. 10460 

4- 12-16- 19 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Seyhan nehri kenarındaki 

Belediyeye ait yüzme havuzu bir 
mevsim için ve açık aı tırmasuretile 

icara verilecektir. 
2 - Bir me~sim için muhammen 

icar bedeli yirmi beş liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 190 

kuruştur. 

4 - ihalesi nisanın 24 üncü 

J-\dana Belediye Riyasetinden : 

1- Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaraları yazılı gayri men· 
kuller açık artırma suretiyle kiraya verilecektir . 

2- Artırma 1939 senesi Nisanın 24 üncü pazartesi günü saat on 
beşte Belediye binasındaki daimi encümen odasında yapılacaktır . 

3 - işbu emlakin senelik muhammen icar bedelleriyle muvakkat le· 
minatları miktarı hizalarında gösterilmiştir.Teminatların malsandığına ya · 
tırılması lazımdır. isteklilerin şartnameyi görmek için her gün Belediye He 
sap işlerine müracaatları ilan olunur. 10178 7--11-16-20 

Senelik muhammen Muyakkat teminat 
icar beddi icar müddeti 

L. K. L. K. 
500 112 50 Üç sene 

340 58 50 lk i sene 

No. Cinsi 
Yağcami C. Selanik 
bankası. 

30 Belediye altında şe · 
kerci dükkanı. 

760 113 50 iki sene 2,4,6 Belediye altınde hakka 
liye dükkanı ve müş
temilatı . 

400 60 iki senr. Yeni otel yanında Ec. 
zahane. 

Doktor Opera tor 

Hadi Kip er 
Almanyada talısilini ikmal etmiş ve Berfin hastahanelerinde uzun müd • 

det asistanlık yapmı~tır. Hastalaı ını Alidin Faşa caddesinde Mustafa Ri· 

1

. fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt.yin saat 12- 8, öğleden sonra 
2 - 6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

pazartesi günü sut onbeşte bele 1 
diye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şaı tnaÔıesi belediye yazı 
işleri müdürlüğündedir. lstiyen ora
dan parasız alabilirler. 

Dr. Muzaffer Lokman 
[ç hastalıkları müteha sısı 

6 - isteklilerin ihale günü m•J 
ayyen z1manda muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye encü· 
menine müracaatları iian olunur. 

6 - 9 - 13 . 17 10470 

Hergün 
baş\dmıştır. 

muayenehanesinde hast- arını kabule 

-------------------------------------~----------~· 
Seyhan Nafia müdürlü- l 

Daima en güzel , daima en büyi 

eserleri sunan 

Alsaray sineması 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENOSl 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldııı 

Dorothy Lamour'ı 
Dünyanın 8 inci büyük harika! 

(Kasırga) 

Türkçe sözlü büyük harikalar 

harik2sında takdim rdiyor 
10485 

Seyhan P. T. l. Mii 
dürlüğünden : 

1 - Fenni ve hususi şartn' 
mesindeki evsafa ve müdürlük! 

mevcut kalıba göre imal edilmek ı 
ze idare ihtiyacı için iki bin adı 
beton künk açık eksiltme sureti~ 
alınacaktır. 

2 - Künklerin tahmin bedt 
1800 lira olup muvakkat temina' 

135 liradır. 

3 - ihale, 2 mayıs 939 salı lf' 
nü saat 15 te Seyhan P. T. T. mo 
dürlüğü binasında alım satım korıı 
yvnu tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnameleri 
künk kalıbını görmek isteyenleri 

müdürlük kalemi şefliğine ve eksil 
meye ıştirik edı-ceklerin ihale gii 

ve saatında muvakkat teminat makb 
larİ) le alı'Il satım komisyonuna nıi 
racaatları. 16 20 25 30 1050: 

Çukuro ı a harası 
törlüğünden : 

Direk 

Hara merkezinin tcn\·iratı iç 
mevcut motöre ilave suretiyle tanı 

edilecek elektrik tesisatının yapılı!l 
sı 15 gün müddetle açık eksiltnı1 

konulmuştur. Keşif bedeli 2394 fiı 
50 kuruştur. Bu işe ait keşif, prol 

ve şartnamesiyle sair evrakı herl(" 
Hara Müdürlüğünde görülebilir. lh 
lesi 18-4-939 salı günü saat 1 
de AJanada Nafıa Müdürlüğü bi 

sında toplanacak Komisyonda y•f'i 

lacaktır. Muvakkat teminatı 179 r 
59 kuruş olup Hara veznes:ne Y' 

lmlacaktır . isteklilerin 2490 sat' 
artırma, eksiltme ve ihale kanunur 

2 ve 3 cü maddelerinde yazılı v•· 
ikten başka elektrik işlerini yapab; 

leceklerine dair laakal ikinci sıo 

ehliyetnamelerini komisyona vı-rı111 

leri lazımdır. 10467 5-8-12--1 

Cebelibereket Asliye 
Hukuk mahkemesinden: 

ğünden : 1------------·-------
1 - Adana tayyare sahasında , K h d C 

yapılacak ikinci kısım toprak tcsvi- Tu··rkso··zu•• ayıp şa a etnalll 
Cebelibı-reketin Curııhuriyet ma 

hallesinden eski t .. pu memurlarından 
Mehmet kızı Emine Turanın kocası 
aynı mahalleden Hanifi oğlu lsmail 
aleyhine açmış olduğu boş1nma da 
vasın n cari muhakemesinde tayin 
edilen günde muhakemeye gelm'! 
diğinden hukuk usulu muhıkemele 
ri kanunun 142 inci maddesi muci 
bince ilanen gıyap kararı tebliğine 

ve muhakemenin 21-4 939 cuma 
ırünü saat 9 za talikir.e karar 
verilmiş olduğundan yevmi mezkı1ı
de gelmediği ve bir vekıl gön
dermediği takdirde muhakemeye 
kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

10509 

yesi keşif tutarı olan (6497) lira (69) 
kuruşla açık eksiltmeye konulmuş

tur . 
~- Eksiltme 21-4- 939 tari

hı.ıe nıüsadif cuma günü saat on 
birde Nafıa dairesinde yapılacaktır. 

3- isteyenler bu işe ait keşif 
evrakını gör.nek üzere Nafia müdür
lüğüne müracaat edebilir. 

4 - isteklilerin ( 487 ) lira (33) 
kuruş muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işi yapabileceğine dair ibrazı 
lazımgelen ehliyet vesikasını almak 
üzere ikinci maddede yazılı günden 

1 
sekiz gün evvel Vilayete müracaat 
etmeleri lazımdır . 

6-9-12-16 10471 

Gündelik siyasi gazele 

abone şartları 

l 2 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

t -Dış mcmlckcller için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 
caat edilmelidir. 

ıdarcyc müra-

Adana Ri:şdiyesinden 328 51 

nesinde aldığım şahadetnameyi "'~ 
bettinı. Yenisini çıkaracağıınd1' 

k. · · h"k - 1 d ğ ·ı· ed' es ısının u mu o ma ı ını ı :ın 

rim. 

Yortan mahdllesinde Kadir ot~ 
Ali 10510 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 

Adana Türlcsözü matbaası 


