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HARP TEHLiKESi 
KARŞISINDA 

ugoslavya ve 
Bulgaristanın 
vaziyetleri 

NEVZAD GÜVEN 

f~ tnilebilir ki, Arnavutluğun 
l!:::::el işgali üzerine Avrupanın 

• 

duştUğU çok tehlikeli vazi 
yet vahametini olduğu gibi muhafaza 
etmektedir. içinde yaşadığımız bu 
korknlu gunlerde diplomatik bir mU· 
cadelenin alabildiğine devnm ettiğini 
görUj·oruz. A vrupa.1 j•akın bir zaman
da karşı karşıya çık<1cak safların teş· 
kiliyle meşguldur. iki buyuk milıver 
de; y<1ni bir tnraftan Bcrlin - Ro
n1a, di~er taraftan Londra -Paris 
mihverleri, kuvvetli işaretleri be· 
liren buyuk fırtınada etraf1<1rında dö
necek peykleri bulmagn çalışıyorlar. 
Mihverlerin etrafında bu peyklerin 
·erleri temamiy le ve katiyetle belli ol-

donanmasından bir parça 

Milli hakimiyet bayramı 
Çocuk haftasının programını 
komite dün tesbit ett 

9<luktan sonra.Gır ki, Avrupa.nın, hatta. 
butun dunynnın ınukndderatı karar· 

da ~laşmı' olacaktır. Temenni edelim ki, 
le~ağırlık; meden»·etin ve insanlığın mah· 
f ki vı bahasına dun ya Uzerinde hegemon· 
1 yasını kurmağa çalışıınların bulunduğu 

Büyük bir merasim yapılacak ve çocuklarınHz 
için güzel eğlenceler tertip edilecektir 

terazi kefesinde tecelli etmesin .. 
Açılmış olan bu diploması har- 23 nisan milli hakimiyet bayramı 

binde iki mihverin de kuvvetlerinden ve çocuk haftasi için, seçilen bir ko-
mUlıim bir kısmını tekasuf ettirdikle· mite tarafından geni~ bir proj!'ram 
ri yer Balkanlardır. Zaten hakiki tesbit edilecektir. bu proğrama göre 
hıırbin ilk safhasının dn burada cere· 1 şehrimizde o gün büyük bir merasim 
yan edeceğine dair kuvvetli işaretler 

1 
yapılacak ve çocuklarımll için göze! 

mevcuttur. Çunku, bugun bu~·uk dev· eglenceler tertip edilecektir, 
iye !etlerin ha.l'atı menfaatları bu yarım Proğrama sröre ( o gün Atatürk par 

nda uzcrinc intikal etmiş bulunmak· kında anıta çelenkler konacak, milli 
dii~tndır. Bunun içindir ki, Balkan dev· gün h~kkında nutuklar söylenecek, 

!etlerinin önumuzdeki harpte alacak· çocuklarımızın büyüklerimize çekecek 

a !arı vaziyetin iki mihver için hayati 

!eri telgraflar okunacak' bir ğeçit res
mi yapılacaktır. belediye tarafından 

talebeye şeker dağıtılacak, 

o gün ögleden sonra Namık ke
mal okulunda toplanılacak çocuk esir 
j!'eme korumunun tutduğu otnmobil
Jerle çocuklar j!'ezdirilecek, o gice 
halk evinde de bir toplantı olacaktır 
ayrıca çocuk haftası içinde müsame
reler ve kahvelerde konfranslar veri
lecektir. 

~U bir ehemmiyeti mevcuttur. Filhakika 
ın tehlike ile karşı karşıya bulunan Ro
unılnıanya ile Yunıı.nistanın iltihak ede· 
k cekleri saf bilhassa lngiliz - Fransız 
iıılgaranti<inden sonra artık belli olmuş 
if1Ôem•ktir. BugUnku vaziyte tecavUz 

BELEDiYE SEÇiMi 
Ve istilaya en yakından maruz bulu· 
nan ve bugUokU karışıklığa kendi 
toprak tamamlıklnrı ve istikliilleri 
•cbeb olan bu iki devletin başka tur
lu hareket etmesine de imkan görU· 

ibil lcmezdi 
dı Balkanlarda tehlikenin kapılarını 

çaldığı, fakat vaziyetleri hrnUz mc~
kuk bulunan iki devlet vardır : Yu· 
so,Javya, Bulgaristan . işte iki mih· 
V<rin cezbetmeğe çalıstığı bu iki mil· 

.~!ettir, Nitekim Ma~ar basvekilinin 1 v ~ ' l • 
0 rna_ya yaptı '"• sevahntın bu ışle 

al .k . o • a ada .. oldugu kuvvetle södenmek· 
ledir. · 

llo Yin~ söylendiğine. göre, ~erli.o -:--
rna mıh"·crı 1\'\ilca.rıstan, \ ugosla\1-

.Va Bulgaristandan mutcşekkil bir grup 
ıııeydana getirmek suretiyle Balkan 
~ntantını parçalamagn çalışmaktadır. 

if. (' otaliter devletlerin vavılma ve İs· 
~ l•la ahası olarak .~~tikleri Balkan 

oıırakları Uzerind• rastgcle~ekleri 
fJ rnlıka.vemet unsurlarını c;imdiden p:u·· 

Çalanı d ' b·ı b. a,yı UşUnmesi kadar ta ı ır 
)C\• • L • r·~.~o•tur. Berlin - Roma mıb,·e· 
ının b . L·ı u •fte ne kadar muvaffak ola· 1 
1 eceg- · u'\ d .•nı kestirmek şimdiden mUın· 
•nd:!i•ldir · Yalnız Balkan y<1rıın ada· J 

Lir ·' a~ay:ın milletlerin istisnasız 1 
•u· 7urette buyuk bir tıılılikeye ma 

7. U<tl d Lir un ukları inkar kabul etmez 

lı. realite h 1. . hti l')·i k a ını almıştır. Bu le • 

k'l •rşılam k · · b e ı d a 1çın şu veya. u Ş -
c ınuhtel' f t d . B. tek tetb· 1 e birler ,·oktur. ır 

dava ır .vardır. O da; kapılarına 
• nan 1't'J" llltt et 1 a seline karşı mukave· 

k mektir B , , b t uv"•ll . · unun ıçın de U Un 
erı birleştirmek liizımdıı'. 

Aneak b . 
nnııı 

0
·· u snretledir ki bir facı· 

nllne • 
malt ihf geçmek ve sulhu kurtar· 

F. •mailer d 
•lhak·k 1 e artacaktır . 

sık 1 
" y 1 ı 1 bir İst'l• ııgos avya bugUo sım 

).Jı·ı· ı a çe b .. . . 
d 

ı 1 va. . m erı ıçıne girmi..,tir. 
Uou "Y•lind • · . . . ' ., I"tcek e H cnc.lısını endışe_ye 

"• F meselel d 1 .1 1"an
5 

er vnr ır. ngı tere 
ııı•at;ı.. . nnın va d d' bir d • r •mının bugUn için 

•rde " •ğeri kt 
l hl

. •u.
0 

l yo ur . Bu tak· 
• ık l' o s avv ' ,, e ı b· J a nın çok nazik ve 

•Unu k b ır Yazivet .. d b 1 d t n ul J •çın e u on u· 
oııralı.lnr, eutmck lazımdır . Fakat ' 

seç • •erind k' 
' l u ve.}'Q. e 1 emellerini er 

bu şekilde tahnkkuk 

Defterlerin bu ayın 26 sında 
tahmin edilmektedir asılacağı 

HALKIMIZIN REYLERiNi KOLAYCA KULLANABiLMELERi 
iÇiN HER MÜNTEHIBE MUHTIRA PUSLASI VERiLDi 

Önümüzdeki belediye intihabı 
için, müntehiplerin evlerinin yazıla· 
cağı d~fterler mahallelerden doldu

rularak belediyeye teslim edilmiş· 
tir. Şimdi belediy< ce bu dtfterlerin 
teksirine başlanmıştır. Bu işin de 

nihayet pazartesi günü akşamına 
kadar tamamlanarak defterlerin ayın 
25 inci salı veyahut 26 ıncı çarşam 
ba günü asılabileceği tahmin edil· 
mektenir. 

ettiro1eğe çalı~acakların1 çok iyi bil
diği mihY'cr <lcvlcllcrinin kucl\gına 
at1}4ra.k , onlnrın geniş mikynsllJ. bir 

muvaffakıyetlerine yardıın etmenin 
Yugoslavya için ne bu) uk mUstakbcl 
bir tehlike olduğu da ?~ikardır . AJ

m<1nyl\ ,·e İtalya şimdi yapmakta te
reddut ettikleri şeyi o zaman daha 
kolıı.ylıklıı. yapmak kudretinde olma· 

,.acaklar mıdır·: Almanya \·c İtalya 
~ğer bir harbi göze almışlarsa, onla· 
rın bu buyuk fedakarlıktan bekledik-

l
eri seY biric;ininki , Cermen impara-

' . torluğu 1 digerinioki Ron1a impnrator· : 

luğu rU)·asının tahakkukudur. Bu tak· 1 

dirde Yugoslav_vanın onların safında 
kazanacağı bu zaferden nasibi bugUn 
muhafazasını duşuncluğU istikllilini 
k ·betmekten başka bir şey olma· 
a~ ktır O zaman muzaffer bir Al-

,·aca · 
• a ve,·a !tal «anın do.tu olmak many • J • 

bile bir millet için tehlıke olacaktır. 
Bulgari,tana gelince : Bulgaris-

t B 
ikan Antantına dahil bir 

an a 1 . 
devlet değildir, Bu memle <ebn an-

t t 
·rmesine mani olan şey Ro

an a. gı Yunanistaııla aralarında 
manya ve 

t l•n kuçuk bir takım toprak 
mevcu o ... . 

d 1 dil. ,·c istediği bu arazı Bul· 
ava arı · 

. t tehlikeli korkunç bir harbe 
garıs an1 ' 

Bu intihaptd hall<ımızm reylerini 

kolayca kullanabilmelerini temin için 

belediye, rey hakkı olan herkese 

birer muhtıra puslası dağıtmıŞtır. 
Bu puslaların üzerinde 0 müntehibin 

hangi mahalle intihap defterinin 

hangi sıra numarasında kayitli ol· 
duğu yazılıdır. Bu numaralar ihtiya 

len, ayrıca müntehiplerin nüfus tez· 

kerelerine işaret edilmiştir. 

atılm:ığn sevkedecck kadar t'hcmmi
_Yetli olmadıgı gibi , alakadnr devlet· 
lerle anlaıına \re u.vuşma yol ile de 
1 lalleclilebilecek bir mnhiyeHcdir. 

llalbu ki , Berlin - Roma mih
,·erinin takıp etliği istila yolu Bulgar· 
ıstandan da geçmektedir. Yugoslavya 

ve Lutun kuçuk devletler için varid 
olan butun Bulgaristan için mukad

derdiı-. diğer taraftan önUmUzdeki 
horbcle ilk ~oka nıaru< kalacak ve 
topı·akları buyuk Hnrp salıclerindeıı 

birisi olacaktır. İltihak eltiği Alınan· 
ltah·an mihver' · fı· · .. ·· ının muza erıyetını 

dahi kabul etsek mudh.ıs . k, b. · ) ~ ı ıcı ır 

harbin cere~·an edeceği muhakkak o·. 
lan topraklarının uğrıyacağı tahribat 
her halde bu zaferden elde edccegi 

·<ahiri karin mukayese kabul edilmi· 
~·ecek derecede buyuk olacaktır. 

Binaenaleyh şimdıye kadar şalıi<l 
oldu!iumıız Hadiselerin ve bugıınku 

şartların mantıkı Yugoslavva ile Bul. 
garistnnı da Sulhu ve bu ~UnkU Av
rupa St:ıtukosunu muhofnza için ku~ 

rulmo.sına çalışılan mUdafn.a sistemi~ 

ne dahil olmaga icbar etmektedir. 

Nevzad Güven 

Bitlerin doğum yıl dönümü hediyesi 

iha ı;:lugün Danzig'in 
kından korkuluyor 

-
Memele on beş harp gemisi gönderilecek 

Fransız, lngiliz 
Cebelüttarık 

donanmaları denizlerde mevki 
tedbirler alındı 

aldı 

ve 

,-.,·-·-·-·-·-·-·-·-~ ·-·-·-·-·....., 
: ANK RA ! 
l LONDRA ı 
i i 
! ARASINDA MÜZAKERELER i 
! ·DEVAM EDİYOR ; LONDRA 1 

! ELÇiMiZ TEKRAR iNGILIZ 1 

i H~RICIY~ MAZIRI İLE : 

! DUN SABAH GÖRÜŞTÜ I 

! Londra : 19 ( Royter )- ~ 
! TUrklyenln Londra BUyUk i 
! Elçisi Bay Tevfik RU,tU A- i 
1 ras lnglllz Hariciye N • 
1
• azı- ı 
• rını tekrar ziyaret et 1 • 
1 t· m •· 1 ır • · • 1 

Tancada geniş 

Berlin: 19 (Radyo ) - iki ıırhlı 
iki kravözör. iki torpito ve üç deni· 
zaltı filotillasından mürekkep Alman 
filosu talim için bugü:ı Kielden hare· 
ket etmiştir. Bu gemiler şimal deni· 
zinde toplandıktan sonra hep bera· 
her ispanya sahillerine gideceklerdir. 

Londra: 19 (Radyo) - Deyli H· 
rald gazetesinin yazdığına göre, lngi· 
!iz ve Fransız donanmalarının hare· 
ketleri Londrada hazırlanan plana 
tevfikan yapılmaktadır. Fransız donan
ması tamamiyle garbi Akdenizde To· 
lon, Bizert ve lngiltere tarafından bu 
münasebetle Fransaya Bırakılan Cebe· 
littarık üslerinde bekletileceklerdir. 

Maltada taaşşüt etmiş olan in· 
giliz donanması ise şarki Akdenizi 
kontrol edecektir. Anavatan filosu şi· 

mal denizinde vazife almıştır. Fransa 
ve lngiltere ltalya ve Almanyanın Ce· 
belitank'a ve Tancaya karşı muhte· 
mel bir taarruz yapmalarına mani ol
mak için zaruri olan bütün tedbirleri 
almışlardır. 

Londra : 19 ( Radyo ) - Yarın 
(bugüıı) Alman devleti reisi Bay Hit
lerin doğumunun yıl dönümüdür. Bu 
münasebetle Alman hükiımeli, Dan
zigin Almanyaya geri gelmesi mese
lesini Polonya hükümeti ile müzakere 
etmiştir. 

Memele 15 Alman harp gemisi 
gönderileceği de haber verilmekte
dir. 

Hitlerin doğum yılı dönümü yarın 
(bugün) bütun Almanyada merasimle 
kutlanacaktır. 

i lnglllz dlplomatlk mehafl. i 
• llnde beyan oıunduAuna gö i 
! re Londra ile Ankara ara- i 
! sında mUzakereıer faali- i 1 yelle deyam etmektedir • i 

BALKAN KRALLARI .. "' MULAKAT YAPACAK . . ·-·-·-··-·--- .. - . ·-·-·-·-·-·-·-~ 

Fon Papen 
Ankara 
Elçisi oldu 

Bu mülôkatın tarihi 
henüz tesbit edilmedi 

ROMEN HARiCiYE NAZiRi ALMAN HARiCiYE 
NAZiRi iLE UZUN GÖRÜŞMELER YAPTI 

Ankara : 19 (Telefonla) - Von 
Papen, Almanyanın Ankara b .... k 
E.I ·ı; . . uyu 

çı ğıne tayın edilmiştir. 

Parla : 19 _ Taymi• gazetesinin BUkre• muhabirinin ver· 
dlAI malOmattan anlafıldıjjına göre, Romenya Kralı Karol, ya
kında Yugoslav Kral Naibi Prens Pol ile göru,ecektlr. Bu 

mUIAkata Bulgar Kralı Borlsln 
de lttlrlkl pek muhtemel gö· 
ruımektedlr. Bu mUIAkatın ta
rihi henUz lesblt edllml• d•· 
jjlldlr, 

Amerika'da 

Harp vukuunda 
borsaların kontrolu 

Vaşington: l~ (Radyo)- haber 
alındığına göre, Amerika Cumhur 

reısı Ba~ ~uzvelt borsaların kontrolü 
mesele~ını ehemmiyetle ele almıştır. 
eger bır harp olursa Kamb· 
k t 1

.. ıyonun 

on ro u ve icap eders~ b I orsa arın 
kapatılması karar altına alınmı t ş ır. 

Suriye' deki 
vaziyet hala 
düzelemedi 

HERTARAFDA ASKERİ iDARE 
DEVAM EDiYOR MEVKUFLAR 
DİVANI HARBE VERİLİYOR 

lskendeıun; 19 (Hususi muhabi 
rimizden)- Halepden alınan malu· 

- Gerisi ikinci sahifede -

S©ıDalhı©l cdl©ğlrlUI 
..._ __ __.._.._ __ ~--&-a.-.,4- ... ..._A..-.~~ 

Berlin' Danziğin ilhakına dair 
haberleri tekzib ediyor 

Berlin ve Romanın düşüncesi 
Londra : 19 ( Radyo ) - lngiliz siııasi mahafıli beynelmilel vaziye· 

tin hissedilir bir salah yoluna doğru temayül gösterdiğini beyan etmek· 
tedir. Ayni mahafıl, Hitlerle Musolininin taleplerinin bir umumi harbe 
yol açmaktan başka bir şey olmadığını ve binaenale.,h bu vaziyet kar· 
şısında Roma ile Berlinin oldukça düşüneceklerini söylemekten kendini 

alamamaktadır. 
Berlin : 19 ( Radyo ) - Teeyyüd eden bir habere göre, Danzigin il 

hakı tasavvurlarına dair olan heberleri Berlin hükümeti tekzip etmekte 

dir. 

Berlin : 19 (Radyo) • Alman 
Hariciye Nazırı Bay Ribbentrop dün 
öğleden sonra Romen Hariciye Na· 
ıırı Bay Gafenko ile uzun bir müla
kat yapmıştır. iki devlet adamının 
müzaker~.lerinde tam bir görüş birli· 
j!'inin muşahed~ edildiği bildirilmek· 
tedir. 

Tahrandaki 
tezahürat 

TÜRK HAVA FiLOSU 
TAHRAN ÜZERiNDE UÇA· 
RAK IRAN MiLLETİNE TÜR· 
KiYENIN MUHABBETLERİNi 
BiLDiREN DÖViZLER ATTI 

Heyetimizi lran parlamen
tosu reisi kabul etti 

Tahran : 19 ( Anadolu ajansının 
hususi muhabirinden) -- Tahrana mu· 
vasalat eden heyetimizden sonra as
keri müfrezelerimiz de gelmiştir. Dost 
lran halkının Türk heyetine ve Türk 
askerlerine karşı samimi tezahüratı 
devam etmektedir. Yedi ıayyareden 
mürekkep hava filomuz Tahran tay
yare meydanına inmezden eyvel lran 
hava filoları tarafından karşı· 
lanmıştır. Filomuz müteakiben Tah
rnn üzerinde bir uçuş yaparak İran 
mılletıne, Türk milletinin muhabbet· 
!erini bildiren döviıler atmıştır. Bu 
dövizler Türk - İran milli renklerile 
süslü idi . 

Türk heyeti bugün İran parlamen· 
tosunu ziyaret etıni~ler ve meclis 
ikinci reisi tarafından kabul edilmiş· 
!erdir. 
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ihracat imkanları 
Almanyaya Türki· r' , 

yeden dahi muvaffakı· MU.terinin zevkine uygun kalitede 
yetli bir surette doma· gUzel ambalajlar içinde ve sıkı bir ihra-

cat konlrolU altında olursa , domaıesle
tes ithal edilip edilemi. rlmlz iyi bir ihracat ma hsulU hallne g•
yeceği hakkındaki fi leblllr • 
kirlerini öğrenmek üze· ;...____ Alman)"ada çıkan Türk ----"" 
re önemli bazı Alman Ticaret Odası mecmuasından 
müesseselerine müra· 
caat ettik. Bunlardan aldığımız ce· 
vap bilaistisna müsbet olup fürki· 
yeden de pekala domates ihraç edi. 
lebileceği merkezinde bulunmuştur. 
Filhakika, mesela komşumuz Bulga· 
ristanın çalıştığı bu sahada Türki 
yenin çalışmamasına hiç bir sebep 
düşünülemez. Yani ilk safhada ha· 
tıra gelen mesafe ve dolayısiyle 

transport güçlükleri - Bilhassa Tür 
kiyenin Garp mıntakaları için mu· 
vaffakıyetli neticeler alınmasına ma· 
nia teşkil edecek bir mahiyette bu· 
lunmamaktadır. 

a) Müşteri ve müstehlik mem· 
leketlerini zevkine uygun şe· 
kilde mahsul yetiştirmek 

b) Ambalaji gerek müşteri ge 
rek müşteri memleketlerin 
ihtiyacına, gerekse meaafe 
nin ve nakil vasıtasının ica· 
batına göre tayin ve tekmil 
Türkiye için yeknesak ola. 
rak, yani ilk yıllar için aza· 
mi bir tip üzerinden tesbit 
etmektir. 

lstihsalata ait teferruat müs 
tahsillermizce tabii etrafile bilinmek 
tedir. Almanya'daki alakadarların 
tavsiyeleri üzerine yalnız şunu şöyli. 
yelimki, ihraç edilecek domatesler 
için Hollanda tohumlarının kullaml · 
ması pek faydalı ve maksada elve· 
rişli sayılmaktadır. 8Öylenildiğine gö
re Hollanda tohumları bilhassa yek 
nesak mal istihsaline pek müsait 
bulunmaktadır. 

Bundan başka bir de meyvele· 
rin büyüklük ve şekilce olduğu gibi 
renkce dahi yeknesak olmasına, ya 
ni meyve üzerinde yeşil ve sarımlı 
rak yerler bulunmamasına hususi bir 
ehemmiyet atfolunmaktadır. 

Aynı veçhi!~ domateslerin çiz· 
gilerden ve çatlaklardan tamamen 
ari bulunması en mühim bir şart 

olarak istenmektedir. Çatlaklardan 
tahaffuz için de kemale gelmekte 
olan meyvelerin yağmurdan korun· 
ması tavsiye olunmaktadır. 

nabilmesi için tavsiye olunan diğer 
bir cihet de, der bal fazla miktarda 
ihracat heve~ine kapılmaktan çe· 
kinilmesidir. Yani ilk teceühelere 
küçük mikyasta başlanılmalı ve 
her halde muvaffakiyet istihsaline 
çalışılmalıdır. Sandıklarda yekna 
sak ve her halde sağlam mal bu· 
lunmasına itina olunması yani san
dığın! üzerine iyi meyveler ve aşa· 
ğısına ise fena meyveler koymak 
gibi suiistimallere katiyen meydan 
verilmemesi ehemmiyetle dikkat 
olunacak bir meseledır. Bu ise ih
racatın - aynen Bulgaristanda ol
duğu gibi - sıkı bir surette kont. 
rolü ile kabil olabilecektir, 

lNGlLTERE 
Holanda, İsviçre ve 

Danimarka için 

TAAHHÜDDE 
BULUNMADI 

Avam kamarasında dün 
yapılan müzakereler 

Londra : 19 (Radyo) - Avam 
kamarasının bugünkü toplantısında 
muhalefet partisi lideri Bay Atli'nin 
muhtelif mevzular etrafında sordııj!-u 
suallere, Başvekil Çenberlayn şu ce. 
vabı vermiştir. 

- " Büyük Britanya hükumetil 
alakadar devletler ve Sovyetler Bir
lij!-i ile beynelmilel işlerin mü7.akere
sinde devam ediyor. Sorduklarınız 
için 13 r.isandaki beyanatıma bir şey 
ilave ~dec~k dı:ğ-ilim.,, 

Bundan sonra Başvekil lngiltere· 
nin taahhütleri meselesine temas ede
rek t lngiltere hükumetinin lsviçre, 
Holanda ve Danimarka için hiç bir 
husus taahhüde girişmedij!-ini söyle· 
miş ve Ruzvcltin son mesajını mevzu· 
bahs ederek, lngiliz hükumetinin bu 
mesajı büyük bir memnuniyetle . kar
şılamış olduj!-unu ilave etmiştir . 

lngiliz Başvekili, beyanatı arasın
da lngilterenin ~harp kabiliyetinden 
de bahsetmiş ve yeni harp şartlarının 
icaplarına göre bütün lüzumlu ted
birlerin alınmış olduj!-uou ve alınmak
ta de\•am edilecej!-ini söylemiştir. 

ŞEHRiN 
TE NVi Ri 

Tenviratı noksan olan ı 
mahalleler tesbit edildi 

Işıksız bir yer kal
mamasına çalışılıyor 

Halkımızın bir kısmının, mahal
lelerindeki tenvirat noksanından şi· 
kayet etmekte olduklarını nazarı 

dikkate alan Belediye, geceleri lam· 
baların yanma saatından itibaren 
şehrin her mıntakasında kontroller 
yaptırmış ve tenvirat noksan olan 
mahalleri birer birer tesbit ettirmiş · 

tir. Buralara direk dikip lamba ko· 
nulması için Belediyece Elektrik 
Şirketine talimat verilmiştir . Şir· 
ketçe bu hususa ait proje biran 
evvel hazırlanıp Nafia Vekaletinin 
tasdikind~n sonra lambaların yer· 
lerine konulmasına başlanacaktır . 
Son defa tesbit edilen buz lamba
nın ikmalinden sonra şehrimizde 

808 adet sokak tenvirat lambası 
bulunacaktır. 

Gıda maddelerinin 
kontrolü işi 

Dinklerin sıhhi şeraiti 
haiz olması meselesi 

Halkımızın belli başlı gıda mad. 
delerir.dcn birisi olan bulgur ve 
döğmenin yapıldığı dinklerin sıhhi 
şeraiti Belediyece tetkik ettirilmek· 
tedir. Bu iş için ayrılan bir komis· 
yonun hazırladığı rapora göre,dink
lerde kuvvei muhrike olarak hayvan 
lcullanılması mahzurlü görülmekte· 
dir. Belediye, komisyon raporu üze· 
rinde tetkikat yapmaktadır . Pek 
yakında dinkler hakkında Belediye 
tarafından bir talimatname çıkarı
lacaktır . 

Mektupçu ve kaymakam
lar arasında nakiller 

Haber aldığımıza göre, dahiliye 
vekaleti. kaymakam ve mektupçu· 
lar arasında tayin ve nakiller yap 
maktadır. Bu hususta hazırlanan ka· 
rarname projesi yüksek tasdike arz 
için başvekalete takdim edilmiştir. ____________________________ , ________ _ 

Kimsesiz bikes yavruları ko 
Esirgeme Kurumuna Biz de ı 

BARAJ iNŞAATI.-
Şantiye 
inşaatı 

inşaatına başlandı; baraj 
üç aya kadar başlıyacak 

Servis demiryolu döşenmesi işi 
pek yakında bitmiş olacaktır 

Çukurovanın sulanması için ln•a•ı kararıa,tırılan tesisatın 
bir kısmının ikmal edllmı, oldulunu evvelce yezmı,tık. 

DUn au ı,ıerl altıncı bölge -
ıe,kllatından aldılımız malO
mata göre, bUyUk barajın ın,a. 
sına ancak Uç aya kadar b••· 
lanabllecektır.ı 

Şantiye İnşaatı ise başlamış bu
lunmaktadır. Servis demiryolu dö
şenmesi faaliyeti ise pek yakında 
bitmiş olacaktır. 

Su işleri altıncı bölge şefi Bay 
Hikmet henüz Ankaradan dönme· 
miştir. Bay Hikmet inşaat mesele. 
leri üzerinde vekaletle temaslarda 
bulunmaktadır. 

Başı boş gezen köpekler 
imha ediliyor 

Numaralı tasmalar 

Uslanmıyan fırıncılar 

Hamur ekmek 
çıkaran fırınlar 

kapatılacak 

Bazı fırınların bugüolerde bele
diye formülüne aykırı olarak esmer 
ve hamur ekmek çıkardıkları görül · 
mektedir. Belediye bu fırınlar hak· 
kında şiddetli bir takibe başlamış• 
tır. Müteaddit defalar para cezaları 
ile tecziye edildikleri halde uslan· 
mıyan fırıncıların dükkanları kapa· 
tılmak suretiyle cezalandırılacakla · 
rını haber aldık. 

Resmi mekteplerimize 
girecek talebeler 

Tiirkiye Radyo difüziyon postaları 

Türkiye Radyosu - Ankara Radyo 

Per,embe 20 - 4 - 939 

12.30 Program 
12,30 Türk müziği-Pi. 

· 13,00 Memleket saat ayarı,ajanı 
ve meteoroloji haberleri. 

13,15-14 Müzik (Karışık pro· 
gram- Pi. ) 

17 ,30 Konuşma ( inkılap tarihi 
dersleri-Halkevinden naklen) 

18,30 Program 
18,35 Müzik (Neşeli müzik-Pi) 
19,00 Konuşma (Ziraat saati) 
19,15 Türk müziği (Fasıl hyeti) 

Celal Tokses ve arkadaşları. 
20,00 Ajans, meteoroloji haber· 

leri, zirut borsası (fiyat) 
20, 15 Türk müziği. Çalanlar : 

Vecihe, Fahire Fersan , Refik Fer· 
san, Kemal Niyazı Seyhun • Oku 
yanlar: Müzeyyen Senar , Mahmut 
Karındaş . 1 - . . . . - lsfahaıı 
peşrevi. 2 - lshakın -Isfahan şar· 
kı - Canda hasiyet mi var . 3 -
Mahmut Celaleddin paşanın - Is· 
fahan şarkı - Dilibiçare senin için. 
4- Kemal Niyazi Seyiıun - Ke· 
mençe taksimi. 5 - Rahıni beyin 
- Isfahan şarkı - Etme beyhude 
figan. 6 ·- Isfahan şarkı - Fesli• 
ğen ekdim. 7- .•• - Isfahan saı 
semaisi. 8 - . . • - Hüseyni tür
kü - Esmer bugün ağlamış . 9 -
Sadettin Kaynak - türkü - Senif 
yazın kışa benzer . 10 - ... -
Türkü - Kevengin yolu burnudur . 

21,00 Memleket saat ayarı. 
21,00 Konuşma ( Mizah saati ) 
21, 15 Esham, tahvilat, kambiyo 

Şehrimiz Belediyesi çok yerinde 
bir karar almış bulunmaktadır. Son 
zamanlarda şehirde başı boş , sa· 
hipsiz köpekler görüldüğünden bun· 
tarın itlafı için Belediyece mevcut 
kadroya, bir memur daha ilave edil 
miştir. Bundan bi\yle, boynunda nu
maralı tasması olmayan her köpek 
Belediyece öldürülmektedir . 

Maarif vekaletinin yaptığı ıon 
bir tamime göre, bundan böyle res 
mi ve hususi ecnebi okullarından 
gelecek talebeler imtihana tabi tu · 
tulmaksızn, geldikleri okulda hanhi 
sınıfta ise bizim okullarında aynı sı · 
nıfına kabul edileceklerdir. 

' - Nukut borsası (fiyat) 

Ceyhan da 
iki kadının kavgasi 

yüzünden çıkan 

iki cinayet 

Ceyhan: 19 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Ceyhanın çiflikat kö· 
yünde, iki komşu kadının kavgası 

yüzünden iki cinayet oldu. hadise 
şudnr: 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün öğleden evvel 
gök yüzü açık, öğleden sonra ka. 
palı ve hava rüzgarlı geçmiştir. 
En çok sıcak 25 dereceyi bulmuş 
lu. Geceleri en az sıcak 9 derecedir ___________ ı 

Suriyedeki vaziyet 1 

- Birinci sahifeden artan -

21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Müzik ( Küçük orkestra 

- Şef: Necip Aşkın ) 1 - Gles· 
smer - Sar kenarlarında 2- Frie5 
- Esir 3 - Blume - Vals enler· 
mezosu 4 - Lincke - Şen marş 

5 - Niemann - Arap dansı 6 -
Walter - Kuklaların dansı 7 -
Lincke - Olimpiya köyünde 8 -' 
Valente - Kırmızı ışıklar saçao 
yakut 9- Dohnanyi-Düğün valsı 

22,30 Müzik ( Romanslar ve sa· 
ire - Pi. ) 

23,00 Miizik ( Cazband-PI. ) 
23,45-24 Son ajans haberleri 1 

yarınki program . 
Bu köyde çiftçilikle meşgul olan 

Hiisnü karısı Güllü ve komşusu 
Pembe bir münakaşa neticesi bo· 
ğuşmaya başlamışlardır. Kavga es 
nasıuda Pembe yerden aldığı bir 
taşı Güllüye fırlatmış ve başından 
yaralamıştır. 8u sırada da kavga 
yerine gelen Gülliinün kocası Hüsnü 
Penbenin üzerine yürüyerek kadıl'ı 
kama ile böğründen ağır surette 
yaralamıstır. Katil Hüsnü kaçmak 
istemişse de yakalanmış ve hakkında 
kanuni muamele yapılmıştır. 

mata göre suriyede dahili vazix,yet ----------- __,/ 
hala normal bir şekil almamiştır. 1 

buhranın üzerinden haftalar geçtigi 1 
ve yeni bır kabine teşkil etmiş oldu. 
ğu halde normal hayat avdet ede· 

Yaralılardan Penbe tedavi al· 

memiştir. 

bir ayı mütecaviz bir zemandanberi 
suriyenin hemen bütün şehir ve ka· 
sabalan çarşılar kapalıdır 

Çocuk esirgeme kuruJ1l1 

Seyhan merkezi başkaıı· t 

lığından : sa 
Se 

Çocuk h?ftası münasebetiyle 2·1 na 
Nisan 1939 pazartesi günü saat 9 

Ambalaja gelince, ilk devre için 
30 kiloyu ihtiv1 eden büyük san
dıklar istimaline gidilmemtsi, bilakis 
muhteviyatı safi 12,5 kilo· olan san. 
dıklar kullanılması ve bunlardan da 
Bulgaristanda tatbik edilmekte olan 
sandıkların intihabı tavsiye olun· 
maktadır. Bulgar sandıklarının ölçü 
sünü ve şeklini dahi aşağıda göste· 
riyoruz. 

lık tecrübelerde muvaffak olu· 

Bu günün Çocuğu Yarının Büyüğüdür. 
rumak için yılda bir lira verip Çocuk 
Üye olalım 1 

tına alınmak üzere Ceyhana gönde· 
riliıkrn yolda ölmüştür . 

Ekseri şehirlerde asayişin temi 
nine memür edilmiş olan Frsnsız as· 
keri kuvvetleri hala yerlerini muha 
faza etmekte ve sokaklarda müsel 
lah devriyeler dolaşmaktadır. evler
de silah araştırmalarına devam edi· 
liyor. Tevkif edilenlerin bir kısmı 

da Namık Kemal !ık okulunda bif 
yaşından b•ş yaşına kadar olan ço· 
cuklar arasında gürbüzlük müsab8 

kası yapılacağından bu müsabaka_! 
iştirak edeceklerin yanlarında hü~1 

yet cüzdanları olduğu ha!de aynı gu 
ve saatte adı geçen okulda bulu0

0 
malan rcca olunur. 10519 19-2 

'
,.. ___ _ 

OUnUn 1 Garplıların "ce· 
1 Mevzuu beli Tarık,, dan 
•----- galat olarak Cib-

raltar dedikleri deniz geçidi, günün 
meselesidir. Buradaki meşhur müs
tahkem kayadan, diğer biı vesiley
le gen~ bu sütunda bahsetmiştik. 
Şimdi de boğazı anlatacağız. 

Eskiler buraya Herkül sütunları 
derlerdi. Biz ise Cebeli Tarık yahut 
Septe boğazı di;oruz. Araplar Bah· 
rüzzokak tabir ederlerdi. 

En dar yeri 13 kilometredir, Bu 
noktada derinliği 300 metredir. Fa
kat biraz daha şarkında 900 met
re derindir. Sular, Akdenizden Ok· 
y-ınosa doğru akar. Geçidin iki ke
narı kayalıktır. Manzarası bizim bo 

_.Aun &.1!.! _ . 

. . -

Cebelitarık 
ğaziçininki gibi latif değil, bilakis 
ftvkalade heybetlidir. 

"Septe,, denmesinin sebebi, -
Cebeli Tarık'ın karşısında, Afrika· 
daki- Septe şehridir. Frenklerin 
Ceuta dedikleri bu şehir yedi kapı 
üzerine kurulmuş olduğu için, "ye· 
di kardeş,, m inasile ".Septeııı F ra· 
ters, diye isimlendirilmiştir. Za 
manın geçmesile bu isim kısaltıldı. 
"Septe,, oldu. 

Endülüs arapların elindeyken 
bu şehrin ehemmiyeti pek büyük 
tü. Ahali şimdikinden üç dört misli 
fazlaydı. Civarında külliyetli pamuk 

' ' 

ve ipek yetiştirilirdi. Burası şarkla 

garp arasında bir ticaret mahzeni 
hükmündeydi. 

Endülüs. Emevi devletinin inkı

razından sonra Septe sıra ile ldri · 
silerin Müvahhidinin, muratibinin eli
ne geçtı. 1415 de burasını Portekiz 
liler, 1640 da da lspanyollar aldı. 
porttkizliler zamanında şehir nisbe 

ten medeniydi. İspanyollar ise büs· 
bütün tedenni ettirdiler. 

lslam ülema ve meşahirindm bir 
çokları septelidir. 

".l da muhtelif Fransız mahkmelerine 
Sebte boğazının en dar yerini 1 JI verilmektedir. 

kilonıetre olaı ak yukarıya yazdık. 

uzunlugunu- şeklin intizamsızlığın· 1-----------,--
dan dolayı- bizim boğazlarınki gi 
bi tesbit etmek kabil değildir, 

Ançak genişlik hakkında muka
yeseli bir fikir vermek üzere boğaz 
içinin evsafını kaydedelim lstanbul 
boğazının uzunluğu 27 kilometre, en 
dar yeri 550 ve en geniş yeri 3200 
metredir. en derin yeri 52, vasati de 
rinliği 27 metredir.en sığ yeri kuru 
çeşme önüdür. 

Çanakkalenin ise uzunluğu 70 
kilometre. ginişliği 1200 ila 3000 
metre derinliği ise 48 ila 130 met· 
dir. 

Konferans I 
Halkevi Başkanlı&ından: • 

Halkevinde, 21 /Nisan Cumarte· 
si günü saat (21) de Tıp Fakültesi 

1 
Doçenti Doktor Sadi Irmak tarafın 
dan (Spor ve ilim mevzulu; 

, ________ __/ 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursun\lı 
o· 

LİMON, ÇAM, ilkbahar \. 
lonyalarile Şipr, Fujer , Leyla 

·~. Revdor, Ful, Şebboy, Yascın• ( 
Zambak Losyonları ~ayanı ta''' 

yedir. IF e ır llıı a 'it ~ in c; I 
Osmanlı Bankası Karşısı 

18 

22/Nisan Gumaıtesi günü saat 
17 ,30 da Profesör F ahrettin Kerim 
tarafından (Karaktcrolojinin terbiye. 
de yeri) mevzulu. Konferanslar ve· 
rilecektir. Ciriş kartlarının Halkevi 
Sekreterliğinden alıııması rica olu· 
nur. 10528 

10::_/ 

:...------------~-
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Hatay C. H. P. 1 
kongreleri 

Hataydan Milli Şefe 
şükran ve bağlılık ! 
fskenderun : 19 ( Hususi muha. 

birimizden) - Aldığım malQmata hö· 
re' Kırıkhan ve Reyhaniyede C. H. 
P. kongreleri toplanmıştır. Bu müna· 
sebetle bu iki ıehir baştan başa Türk 
bayraklarile süslenmiştir. Hataym b~ş 
kazasında yapdan kongreler nihayet 
bulmuı ve kararlar alınmtşlır.~Bu ka· 
rarlar Cümhuriyet halk partisi umde· 
lerine 1röıtcrilcn sadakat ve hürme· 
tin birer tezahürü halindedir. 

Denizde büyük 
bir yangın! 

Nevyork sergisine gidecek 
[Paris] vapuru tut_uşdu 

-=--------------------------------------------------
Büyük Sanatkarımız 

MÜNİR NURETTİN 
Ve kıymetli arkadaşları Tanburi ve Bestekar Selahaddin Pınar , Kemani 

Nubar ve Piyanist Feyzi Arslangil 

Bu akşam 
Saat tam 21 de 

Tan sinemasında 
ilk büyük Konserlerini veriyorlar 

En büyük bcstekirlaramızm en güzel eserleriyle süslü bulunan bu müs 
tesna musiki gecesi için Localar tutulmuştur. Numarala yerlerden pek az 

vardır. Acele edilmesi rica olunur 
·DiKKAT: 

Yarın akşamki Konser için de loca kalmamıştır. Numarala yerler 
satılmaktadır 

Hatay partilileri partinin değiş

r• rnez başkana Milli Şefimiz fsmet in. 
önüne şükran ve bağlılıklanna arza 
karar vermişlerdir. 

Paris. l 9 (Kadyo)- Nevyork 
sergisine yirmi beş milyon frankdan 
fazla aş ya götürmekte olan 27 5 
metre boyunda ue 34569 ton haç 
minde büyük [Paris] vapuru, dün 
akşam Havr da ani olarak tutuşmuş 
tur. sahil itfaiyesi yetişerek söndür.

1

1 

me işine devam etmekte ise de yan-
~n he~ •~mi~~~r~nM~ ---~1_o_s_2_s ______________ , ____________ ~ 

vapurun içindeki eşyaların tahlıyesi- '

1 er 

ar· 

-

ne çahşılmaktadır. 1 
' 1 

----·-------------------------------- ' 

Adana Belediye riyasetinden : 
Kasap Dükkanları Kiraya Veriliyor. 

lı· Numar.~ı Cinsi Mevki Muhammen icar Bedeli Muvakkat Teminat 
L. K. L. K. 

69 Dükkan Kasaplar hali 700 00 52 50 
71 .. " 600 00 4S 00 
73 .. " 4SO 00 32 75 
75 • .. 300 ()() 22 50 
77 

" " 450 00 33 7S 
79 ... • 400 00 30 00 
81 ,, .. 200 00 15 00 
83 ,, .. 200 00 ıs 00 
8S 

" .. 200 00 1S 00 
87 .. .. 200 00 ıs 00 
89 .. • soo 00 37 so 
67 ,, .. 450 ()() 33 iS 
34 ,, .. 700 00 52 so 
36 

" • 700 00 52 50 
38 ,, " 

500 00 37 50 
40 ,, " 

500 00 37 50 
42 300 00 22 50 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yaldızı 

(DAN 1 ELLE DAR R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatım kazanan 

.. ........................ . 
Suiistimal 
davası 

MUHTEŞEM TEMSILfNf VERMEK ÜZERE 

f. __ P_EK __ v_AKINDA 11 PEK ~KINDA 11 PEK y A~~ 

.... Asri • 
sınemaya-.. 

G e l i y o r 
Fazla tafsilat için her vakıt açık bulunan kişeye m" uracaat 

Telefon 250 ASRf 10464 

,, 
" 44 

" " 
550 00 41 25 r , ... _______ _ 

l 

.,, 

46 
" " 

3SO 00 26 2S 
's8 

" " 
lSO 00 11 25 

50 
" " 

175 00 14 75 
52 

" 
,, 200 00 15 00 

54 
" " 

3SO 00 26 25 
32/87 

" " 
900 00 67 50 

89 ,, " 
600 00 4S 00 

91 
" 

450 00 33 75 
" 

93 550 00 41 25 
" il 

95 600 00 45 00 
" " 97 500 ()() 37 50 
" 

,, 
99 450 00 33 75 
ıoı 

il ,. 
500 00 37 50 

103 
.. " 550 00 41 25 ,. ,, 

1 - Yukarda mevki , cinsi ve muhammen bedeli icara ile muvakkat 
teoıinatlannı ıösterir Belediye emlakinde kı,ıph•r halindeki 31 adet ka. 
•ıp dükkana t/Hazitan/939 tarihinden 3f/Mıyıs1940 tarihine kadar bir 
•ene müddetle ve açık artırma surctile kiraya verilecek,ir. 

2 - lbale'i &'Mayıs/939 Pazartesi günü saat on beşte Belediye bi
llll.ındalci daimi encümen odasmda yapılacıktar. 

3 - isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarım yaptırmak ve şart · 
~yi görmek üzere Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları 
1 •11 olunur. 20- 25- 29 - 4 10527 

23 Nisan Çocuk haytamı 
Ticarethane sahipleri : 

ÇOCUK 1 d Ç k b amana sizde vitrinlcrinizı' ~i memleket işi ir. ocu ayr 
Çocuiu İlgilendirecek surette süsleyerek iştirak ediniz. 

Elektrik Şirketinden : 
.Lı Tranıformato" · t 1 . d yapılması gereken t:mizfik iştcri 
~Yllil .. " r ıs asyon arımız a 12 k d 
lt1c11.-ı e onumüzdeki 23 Nisan pazar günü saat 7 den . ye 8 ar 
0~ tehir ıeaekelerinin cereyansız kalacatı nazarı dıkkate arz 

1 
t 

Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Ayhk 
1 Ayhk 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış mcmlek.etlcr için Abone 
bedeli değişmez yalnız posta masrafı 1 
zammedilir. 

2 - llinlar için idaıcye lnüra
caat edilmelidir. 

' 

Daima en güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

Alsaray sineması 
~ 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENOSO 

Ormanlar perisinin eşsiz yaldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanm 8 inci büyük harikası 

(Kasırga) 
Türkçe sözlü büyük harikalar 

harikasında takdim ediyor 
10485 

1 

19-Nisan-939 Çarşamb11 akşamı 

Alsa ray 
Sinemasında 

~m_di!e ka~ar Adanayı gelen mü 
zıkh fılmlerm en güzeli , en muh

teşemi ve en kıvrak olanı 

~.yan VE Yaşa 
Bu~uk aşk, müzikal filmin baş rol
lerınde; [ Tino Rossi ] [ Jan Kic
pura.] [ Nelson Eddy ] gibi bey· 
nelmılel ses şöhretlerini gölgede 
bırakan ve Nevyork Radyo T .. _ enoru 

( Ben Bernie ) 
Ve güzel Yıldız: (ALiCE FA YE) 

llive olarak: 

En yeni dünya haber Ieri 
--------------1~0~52~1--~ı 

Seyhan Orman başmü
hendisliğinden : 

Adedi Cinci Etı'adı 

4000 Çam Kasa 40X60X 11 

Yukarda cinsi yazıla 4000 adet 
çam kasanın Seyhan orman çevirge 
müdi;rlügünde ve Tarsus Ôkaliptüs 
fidanlığında mevcut şartname ve 
nümunesine göre açık t:ksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 7141939 gü
nünden itibaren 15 gün müc!detle 
22, 4/939 cumartesi günü saat 10 
daS eyhan orman çevirge müdür· 
lütü binasında yapalacağmdan talip 
lerio %7,S heıabile 19800 kuruı 
temiaatamuvakkat~ makbuzlarile bir 
Jilete müracaatlan ilin olunur. 

104ft7 9- 13- 17- 20 

Yalnız bir filın delil , ayni zamanda müstesna bir şaheser 

• Asri sınema 
Bu akşam 

Sayın müşterilerine eşine eıder ten~üf e lilen rn ~vsirni 1 en g~zel eseri 
ve dibi sanatkar ( HARRI BOR ) un harikulade temsili 

( Kızıl denizin 
Muazzam eserini takdim 

esrarı ) 
eder. 

AYRICA : - BÜYÜK SERGOZEŞ r , FiLMi 

( Süvarilerin dönüşü ) 
Yıldııı: - Fred Skot 

Kişe her vakıt açıkbr . Localarımzı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

10514 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alm any ada tahsilini ikmal etmit ve Berlin hastahanelerinde uzun müd. 

det asistanlık yapm1Şbr. Hastalaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi kar11smda hergün sabahleyin saat 12-8, ötleden sonr 

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

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

iş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

2 
Kararname f\o: 10565 

- Dünden artan · 

itiraz aşatıdaki usul ve şartlar dahilinde yapalmadıkça muteber de. 

ğildir; şöylcki: 
a) it. k i•yerinde asıldıtı tarihten sonra gelen ikinci İş gü araz, ararın oy • • ._ bi · 

nu .. n" k kadar icyerinde mevcud ışçı say111nın en az ueşte n un a şamına ,, "Y • • • 

Ve 1
• • b te b'ıri 10 ki•iden daha az olan ışyerlennde ııe mu-
şçı sı1yısımn eş , -w 

hakk k 10 · · t fından yaza ile yaplmış olmalıdar: a ışçı ara .1 . . . 1 . dl . . d 
b) Bu yazının albnda itirtı eden ifçı enn ısım en: soya arı, ışyeran e· 

k. 'f ı · ·1çı'lı'k numaraları yazılmış ve ımzaları atıfmıı bu-
ı vazı e erı ve varsa ı 

lunmahdır; . k'I' h d b' • · .. 
) it

. 
1
.. b bem işveren veya ışveren ve ı ane em e mncı mu. 

c arız ayı ası kd' d .. ·ıı d d' b' . ·ı b b lunmıdııc.. ta ır e mumeısa er en ıter ırıne 
messı e ve unun u "' .. 
t d. d'I l'd' Li 'bayı alınlar mukabıhnde makbuz vermete mecbur· ev ı e ı me ı ır. yı 

dur. d 1 b" 1 d · • I'" 'h M dd 
39 

_ 1 d irelİ tqkilitl mevcu o an ıe ır er e ıtıraz ayı ı · 

1 
ad e k' b şd a iş J.nÜnÜD akpmına kadar (işbu itiraz liyiha11 

sı, a m ıtını ta ı c en a-- .
1 

. .1 . . 
1 d 

· · 1 t ) uydile memeSll iŞÇi er ve IŞYeren veya lfVe . 
ş aıresıne sunu muş ur. hi d k' J O · · 

kil
. f d Mstereken imzalanarak o şe r e ı f ııre11 t~ı 

ren ve ı tara ın an mu -dl" k · 
k
.
1
.. kbu 1caL·ı.:-..le verilir yahut taabbu u me tup bılınde 

ı atına ma z mu D11111U 

gönderilir. ı d · · · I" 'b 
1 D 

· . kilill aıevcud olmayan diter yer er e ıse ıtır az ayı ası: 
ı aıresı teş . .. .. d ·ı · · ı ) 

(1 b 
· . .. b nan f • Dairesi teşkilabna gon en mesı raca o unur 

f u ıhraz layı 111 " ~ • k'I' f d 
k d 

. . - •••il İşÇ1'lerle işveren veya ışveren ve ı ı tara m an 
ay ı ıle yıne mum~ ·ı· k · 
.. ı. ' • 1 arık karılarda kaymakamlığa, vı ayet mer "zlerın· 

mustereKen ımzı ın • 
de valilite tevdi edilir. .. . . . 

Madde 
40 

_ Toplulukla iş ihtilafı hakkındı ışveren vey~ ışveren ve-

k·ı·ı - .11 ittifakla uzlıştmnı kırıu veremezlerst-, ışveıen veya 
ı ı e mumes11 er .. t k · t" ...:ı..- .. k' · k'I' .1 "-essil iıçiler muş ere en son ıç ıma 5 u .. unu ta ıp 

ışveren ve ı ı ı e mu... fi . 1 D . . ... 
d 

. - :ı M ak-mına kadar key feb ş aaresı te,kdab mevcud 
e en ıı pn.-nun ,,.. . . 

1 bi 1 d d~rudın dotruya l:u makama, dıter yerlerde 11e, kaza· 
o an te r er e "15 --• • d ı·ı·t bild' . le 
1 d 

._ ___ ., bAıa Yiliıet merkuıerıo e va ı ı e arar r. 
ar a aay~am • ' · 39 40 ddel · 'b' 

Madde 41 - l,bu Ni11•ı~na~ ve ı~ ~a . .. en mucı tn· 

k 
..ı:_:_ .. 't"r•• liviball ıöadenlmış olan veya ıı ıbtilafınm uzlıımı 

ce enQNHll'G • ' - r . . 1_ • ·ı t• 1--..1·,,·ıeaıediti bildinlen kaza kaymı"amı veya vahler 24 saat 
ı e ne ıce ~• d 1 D . . . ·ı ·ı· k'l'" zarfında bu evrala cfotrudan otruya ı aıresımn ı gı ı teş ı atına gön· 

derirler. 
(Sonu Var) 9583 

--.........· 10526 
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•• • un r Nurettin konseri 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
CiNSi En az ı .En çok 

K. S. K. S. 
Koza = ==t="""9;<=,5i"";;O~ -

Satılan Mikdar 

Kilo 

ı-""'Pı"""·y-as_a_p_a....,rl'""ağı,,---.---ı~33 33,50--
Piyasa temizi·~.~--ı--3"'0;----l--'---- ı 

--- ---- · 
--------- ı------l!-----

Klevland 38 1 
--

YAPAGI 

-~--ı- ---BeyH 1 1 1 Siyah _ _ 

Ç I G I T 
·------ ---1----lı----1 - - --- - -

yerli "Yemlik. ı 
•--.--·=T-ob-u-mluk. -.4---I 

HUBUBAT ·-=-,.......--;.,..,-----.- ------------BuA-day Kıbns 3,62: 1 - ------
• Terli 3: 
• Mentane 

Arpa 2,50 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 

ı-.;;.=:!.2.=::;;..,_----ıı------1-----1-------Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

Dört yıldız Salih 
üç .. ,. 
Dört yıldız Doknıluk 
üç • • 
Simit ,. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç ., u 

Simit ,. 

Hazır 4 99 Liret 

Livcrpol Telgraflarr 1 Kambiyo ve Para 
19 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

l----------;~h~M7-75an~l~j-~--------;-----,---I 
----

Vadeli 1. -4 63 Rayişmark 

4 41 
Frank (Fransız) -3- 35 

Vadeli il. Sterlin ( ingiliz ) -5-93 
Hind hazır 4 18 Dolar ( Amerika ) 126 69' 
Nevyork 7 69 Frank ( İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistan, Seylan, Çin ve Cavadan doğru dan doğruya müessese na-" 

mına getirilen tn müntehap, taze ve hkulu ça}'lardaıı wkuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göre dcğiştn numaralı tcrtipleıi vardır.: 

'Muhtelif cins ve tü}'ükliıkte kutu ve palretlcr içerisinde satılır. Ambalaj· 

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

Adanada : Ali Riza KeHeşeker ticarethanesi ve ıyı cıns mal satan 
baklc aliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; l~tanl:ul Tahmiscnü f\'o. 74 ( Kurukabveci hanı 
alt . a) 

Bahçckapı Dördüncü vakıf banı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

~---------------------------------------= 

Sayın Bayan, 

'llaumann 
~ 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok yeni işleri öğrrnmek ister misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahallesinde 

1 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda 
'karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi 
ğimiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Ana """• 

Naumann Makinaları Satı~ Türk Limited Şirketi 
Adana Acentalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer Başeğmez 
TELEFON : 168 

~---------------------------------~~--~--------~ Seyhan P. T. 
dürluğünden : 

l 

OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek istiyen 

Bankamtz, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi· 
anı desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

vermiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu
nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk litalık: 
1 adet 1000 Liralık 
4 

" 250 
" 5 

" 100 " 25 
" 50 

" 50 
" 25 " 

1 - Fenni ve hususi şartna· 
mesindeki evsafa ve müdürlükte 

mevcut kalıba göre imal edilmek ü· 
ze idare ihtiyacı için iki bin adet 

beton künk açık eksiltme suretile 
alınacaktır. 

2 - Künklerin tahmin bedeli 
1800 lira olup muvakkat teminatı 
135 liradır. 

3 - ihale, 2 mayıs 939 salı gü· 
nü saat 15 te Seyhan P. T. T. mü· 

dürlüğü binasında alım satım komis· 
y<inu tarafından yapılacaktı r. 

4 - Bıı işe ait şartnamelerle 

kiink kalıbını görmek isteyenlerin 

müdürlük kalemi şefliğine ve eksilt · 
meye İştirak edt'ceklerin ihale gün 

ve saatında muvakkat teminat makbuı 
lariyle alım satım komisyonuna mü· 
racaatları. 16-20·25 30 10508 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye Adana Kültür direktör
lüğünden: 

1 

A •J S d ""' hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 
1 e an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 

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

Ortaokul Öğretmenliği için kül· 
tür Bakanlığınca bu sene Je 19 
Mayıstan itibııren sınav a,.ılacak· 

tır. 

Bu sınava meslekte üç sene mu 
vaffakiyeti görülen 4, 5, 6 sınıflı 
öğretmen~ okulu · mezunlarile mes· 
!ekten ayrılmış ve mesleğe dönme. 
!erinde kanuni engeli bulunmayan 
lar ve öğretmen okullaıile liselerin 
tatbikat kısımlarında çalışan öğret· 

menler alınacaktır. 

mudi bu keşidelere iştirak edecektir. 10 

4. 

,1 

1 

1 

l 
' . ~ . / 

1 
-...-Or~; 

Bu gece nöbetçi eczane 
Müracaat müddeti en son 5 

mayısa kadardır. F' azla tafsilat için 
Kültür direktörlüğüne başvurmaları 

Yeniotd civarında 

Tahsin eczahanedir 
lazımdır. 10524 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast~ arını kabule 
başlamıştır. 

·~------------------------------------·--------------

Adana Belediye Riyasetinden : 
1- Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaraları yazılı gayri men· 

kuller açık artırma suretiyle kiraya verilecektir . 
2- Artırma 1!139 sene.,i Nisanın 24 üncü pazaıt~si günü saat on 

beşte Belediye binasındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 
3 - işbu emlakin senelik muhammen ic~r bedelleriyle muvakkat te· 

minatları miktarı hizalarında gösterilmiştir.Teminatların malsandığına ya 
tırılması lazımdır. isteklilerin şartnameyi görmek için her gün Belediye He 
sap işlerine müracaatları ilan olunur. 10478 7- -11-16- 20 

Senelik muhammen Muvakkat teminat 

icar bedeli icar müddeti 
L. K. L. K. 

500 112 50 Üç sene 

340 58 50 iki sene 

No. 

30 

Cinsi 
Yağcami C. Selanik 
bankası . 

760 113 50 iki sene 2,4,6 

Belediye altında şe · 

kerci dükkanı. 
Belediye altınde b1kk• 

400 60 iki SenP. 

tiye dükkanı ve müş· 
temilatı . 
Yeni otel yanında Ec · 
zahane. 

Diş tabibi 

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

.Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

89-156 10116 Numara: 200 

Umumi neşriyat müdürü -- Macid Güçlü 
Adana Türkııözü matbaası 
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