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"" En büyük taliinıiz , dün olduğu gibi bugün de milietin 

ınukadderatını hiç bir endişe duymadan, isteye isteye 

eline teslim ettiğiıniı bir Şefe sahip olmamızdır 
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GÜVEN o ~cfi butun kalbi,Ylc sc,·digi 1çindlr. o Uo,yanın nıudhi;- l>iı· korku ve 

kuvvetle onun 
ı·uhunu kcndiruiztlc hi,-.ctnıcktc.} İz • 

[ llakinıiyct bil;i kııydtışar( milldiııdi,· . } sözUnU 
Ata(Uı·k btılUn h.ıyııbnda eıı değişme•, en sa1·sılmaz bir 
dustur olnrnk tatbik ctnıi~ti . Bu dustur Ataturkun 
elbette milletin si.rasi terbiyesine o kadar verimli bir 

İ~tik.:-ımct çizdi ki, bugUn onun .YCl'İnİ dolduran 1nönU 
memlekette bu du;turu daha geniş bir mikya,ta latbik 

tehlike içiudc J a~ndıc,ı bir 
zan1anda mcnılckt·tin1i:ıin derin bir s ll k Ü n c t 
ve sosukkaalılılda h a <l i s n l 1 takibctnıcsi hudut
lar1mız1 tnUdafaa hu"lusunda ne ka<lc.ır kork.u-.uz ve pcr· 
va.sız oldut;unıu:ıu dunya.}·a pnrlak bir )'Ut'cttc isbat et· 

mektedir. Biz hu kuvveti, [ Hakimiyet bilıi kaydu~nrt 
milletindir . ] <lı.ısturuou memleketimizin bUnyc.sinc en 
uygun bir şekilde tntbik etmek sureti.de elde ettik . 

En buyuk taliimiz, duo olduı;'U !İbi, bugUn de mil
letin mukadderatını hiç bir endişe du.vınadan , isteye 
isteye eline teslim ettiğimiz bir Şefe sahip olmnm1<dır. 
Başımızda böyle bir buyukle onun yardımcısı ve mil
let mukadderatının butun mesuliycti kendisine ait olnn 
olgun bir Buyuk Millet Meclisi oldukça en bu3·Uk teh
likelere bile en buyuk bir sogukknnlılıklıı baknbilece· 
ğimize kim,cnin şupheşi olmasın .. 

1 
e(mek gibi lıir fırsatı derin bir kiya•dlc kı.Ilanmak(a· 1 
dır. BugUa ~ıldönllmUnU kutlarken göksUmUzU gere 
gere hakiıniyetin en geniş mik~vastn millete ait olduğunu 

söyleyebiliyoruz . ı 
E ğer bugUn Turk milleti bir Şefin etrafında şuurlu 

bir disiplin, sarsılmaz bir birlikle toplanm1' bu- J Nevzad OUven 

Ingiliz-Frasız - Rus müzakereleri 

SOVYET MUKABiL TEKLiFLERi! 
KAB ili T ATBiK GÖRÜLMiYOR 

Moskova, İngiliz - Fransız askeri ittifakına 
müşabih bir üçler paktı doğmasını istiyor 

Sovyet teklifinin kabulü takdirinde Almanyanın çenber 

altına alındığı ithamına maruz kalınmasından çekiniliyor 

Mebuslarımız 
dün geldiler 

P.<lebusun\uz Hilmi Uran 

E:vvelk' !erini h 1 gUoku sayımızda gclccek-
dan b aber verdiğimiz mebuslarımız· 
vck"l· nı(a mebusumuz ve eski adliye 

1 1 1 Ji) . u 
han b mı ran olduğu halde Sey-

nıe usu ~.. 1 k 
o lu , S f .. r!msa şccn, Damar arı · 
Ali ~1 a • Özler, Tevfik Tarıman, 
"j" ' Unif y ,urho11 Ce eğenag_a ve İçel sayla~• 
Guvcn K mal Ber•ker, Ferid Celal 
lan ' ocacli mebusu lbrahim Dib-
du "• l\'i•d • 

Londra ; 22 (Royler)- Sovyelle· 
rin mukabil teklifleri lngiliz kabinesin
de çırşamba gününden itibaren ha
raretle tetkik edilmektedir· Sovyet· 
!erin bu leklifi tam bir !ittifakı talep 
eder mahiy1etde olduğundan kabine 
azası telif beyn edememektedir' Sov
yetler birliki bu teklifname ile, Fran· 
sız - İngiliz kurmay anlasılarına ben 
zer üç taralı bir Fran'!z - Sovyet 
fngiliz paktı istemektedir· ve keza 
Sovyetler, Sovyet rusyaya karşı Po· 
Jonya, Roma ve emsali hükumetler 
ar ısında mevc·ıt bulokların orşadan 

kalkrn'5ını tckt l etrnekıedırlir. bu 
Sovyet ıcklıfleri h ıkkında gerek hü
küınet ve gerekse siy•si rn"hfildeki 

ilk intiba temamen ğayri müsait ol. 
mamakla beraber böyle üç tarafı kuv
vetli bir anlaşmanın Almanyaya bir 
taaruz demdk olduğu ve Almanyayı 
bir çevirme sisteminden başka bir 
şey olmadığı hissini vermektedir, ki 

bu teklifler kabul olunduğı taktirde 
Almanya bunu, kendisine açılan bir 
taaruz addedecektir. 

İngiliz matbualr, bir sulh cephesi 
kurmak iç 'n girişilen Fransız - İngi 
J;z - Sovyet müzakeratı için iyio te
mennilerde bulunmakla beraber Sov-

' yel tcklıfınin ağ'ırlığı yüzünden neli 
ceden ~iiphcye düşmektedir. 

Müzakeıcler devam etmektedir. 

EŞYA 
•• 

DUN 
P·iYANGOSU 

ÇEKiLDi 
O t o m o b i 1 iki o r t a k 
Şoförün biletine ÇI k t 1 

Büyük eşyaları kazanan numaralar 

Şehrimizdeki hayır kurumlörı 
menfaatına tertip edilen ve dün ke 
şidesi ticaret odası salon~n~a yapı
lan eşya piyangosunda, buyuk eşya
ları kazanan biletlerin numaralarını 
aşağıya alıyoruz : 

8815 Numaraya Otomobil 

13194 Numaraya A\' lüfeği 
14722 Numaraya Yatak 
6864 Numaraya Eğer takımı 
4951 Numaraya Salon takımı 
6364 Numaraya Vantılatör 

Fransız Rumen 
petrol anlaşması 

Bükreş : 22 (Radyo)- Frans 

1 nisandan 31 ınart 1940 tarihin: 
kadar Roınanyadan 400 ton petrol 

alınması ~akkında bu hüküınetle bir 
anlaşma ımzalanmıştır, 

r""'•·-·-·-·-·-·-·-·-·-) ........ _, 
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! TÜRKsözü : 
• • • ! Kıymetıı okuyucuıarının i 
! mııır hakimiyet beyramını • 
t kutıuler. ! :-·-·-·-·-·-·-·-·- . ·-·-·-··-·-·· 

Köylerimizde 
Hükumet el dokuma 

tezgahları dağıtıyor 

Köyle_r~eki refah seviyesini yük· 
seltmek ıçın hükumet k" 1.. 1 , oy uye e 
dokuma tezgahları dağıtılmasına ka· 

rar vermiştir. Bu iş içirı lstanbul 1 
sanayi müfettişliği memur edil . . K mış 
tır. amçılı tezgah tabir edi:cn bu 
dokuma aletlerinden ilk planda 100 
adet kadar yaptırılıp köylüye dağı
tılac~ktır. Bazı vi 1ayetlere şimdiden 
scvkıy• t başlamıştır. Beher tezgahın 

,. f 
nıa ıyet ıatı 30 60 lıı a arasında-
dır. Dağıtılma şimdilik meccanen 
yapılacaktır. 

Ankara Halkevi 

Temsil kolu Çarşamba 
günü şehrimizde olacak 

Şehrimizde halka temsiller ver. 

mek üzerı-, Ankara Halkevi temsil 
kolunun geleceğini bir müddet evvel 

yazmıştık. Dün aldığımız [malümata 1 
göre, temsilciler salı günü Ankara
dan hareket edeceklerdir. 

Pamuk iplikleri 
nku k g e mebusu Cavid Oral 

-:...ıe~b ~~reslc şehrimize gelmişlerdir. 
·'ı· uslarım . t d l' . rı. ' ll · 121 ıs a ·j·On a va ımız 

13130 Numaraya Çapa makinası 

11441 Numaraya Dikiş makinası 

2029 Numaraya Buz dolabı 

12399 Numaraya Çocuk arabası 
13762 Nvmarayö s~yahat bileti l 
"845 Numaraya Yazı makinası 
8714 Numaraya Erkek kumaşı 

13052 Numaraya Mazot ocağı 
İhtacat mecburiyeti kalktı 
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• belediye reis vekili 
• o l kitfcsUç~U ve çok galebelik bir 
hçınue k 1 U~·uk bir sevgi tezahUrU 
•rt. •rsılnmıştı K d"I . b" ~ onsu • r . en ı erı ır 

nanın d, n kadar kalacaklru· ve Ada
•rdler'l 

14428 Numaraya Radyo 

1300 Numaraya Süt makinası 

2834 Numaraya Gramfon 

4971 Numaraya Bisiklet . 

5356 Numaraya Fotoğraf makınası 

Bugün Milli Hakimiyet 
bayramımızı kutluyoruz 

Bu sabah yapılacak büyük törenden başka 
Gece Halkevinde de bir tören yapılacak 

Çocuk Haftası Bugün Başladı 
Milli Hakimiyet bayramı mııı bu. 

gün kutlay•cafız. Bu münasebetle 
Şehrimizde Büyük bir merasim yapı· 
lacakdır. 

Ayrıca bu akşam Halkevindcde 
20.30 da bir tören yapılacaktır. Her 
iki merasime ıid Programları aşağı
ya alıyoruz: 

1 Halkevlnde yapılacak tören j 
1 _ Saat 20,30 da istiklal mar

şı (Koro ile) 
2 - Söylev (Naci Ecer tarafın. 

dan) 
3 - Şiirler (Kız Lisesi Talebesi 

tarafından) 

4 - Koro. 
5 - muzik parçaları (Halkcvi 

Orkestrası talafındar.) 
6 - Bu Program. davetiye rna-

karnındadır. 
• 

J OUndUz yapılacak tören 1 

A - 23 Nisan Pazar günü saat 
8,30 da Maarif Müdürlüğü tarafından 
Okullardan ayrılacak Talebelerden 
mürekkep bir heyet Çocuk Esirgeme 
kurumu merkezi olan Ticaret Odası 
önünde toplanacak ve kurum tarafın
dan hazırlanmış bulunan Çelengi a. 
larak A!alürk Anıtına koymak üzere 
önde Halkevi Bandosu oldugu halde 
hareket edecek ve çelek anıta kon
duktan sonra saat 9,30 da heyet tÖ· 
ren yerinde bulunacaktır. 

B - Saat 9,30 da Stadyomda 
toplanacak olan talebe, halk ve me
murlar tarafından Halkevi Bandosu 
ile beraber istiklal marşı söylenmek 
suretile töreue baölanmış olacatır. 

C - istiklal Marşı sonra Çocuk 
Esirgeme Kurumu adına bu ulusal 

Gerisi ikinci sohifede 

ROMA- BELGRAD 
MÜZAKERELERi 

Yugoslav hariciye nazırı Vt:nedikte 

Roma-Belgrad 
ve Peft• 
konufma•ı 

MARKOVIÇ, KONT CIYANO iLE YAPACA<".ıl 

KONUŞMALARDAN SONRA BERLINE GiDE· 

CEK . MACAR BAŞVEKiLi DE GiDiYOR ------
22 ( Radyo ) - Yugoslavya Hariciye Nazırı Bay 

Belgrad : dlj• hareket etmlftlr. Bay Markovlç Venedlkte 
Markovlç Yen• a acajı mUllkatla ltalya - Yugoslavya mU
Kont Clyano il• Y p eklld• iki memleket! alakadar eden 
nasebatı Ruhuna uygun f 
meaeleler Uzerlnd• fikir ta~· 
tıalnde bulunacak ve beyne · 
mllel vaziyete kerfı Yugoalav· 
ya _ ltaly• vaziyetini gözden 
ge çlreceklerdlr-

N 25 Nisanda da tayyare ile 
azır .. 

B 1• "derek Alman Harıcıye Na-er ıne gı 
zırı Bay Ribbentrop ile konuşmalarda 
bulunacaktır. 

Budapeşle : 22 ( Radyo )- Dün 
Romadan buraya avdet eden Macar 

.Mareşal Göring yakında 

Slovakyaya gidecek 

Mebq 1 
1 e alakadar olacaklardır. 

dt.rı4, arınıı.:a biz <lç hol gclJini: 195 Numaraya Halı seccade 

63n,Numaraya Gümü. kol saati 

321 Numaraya ipekli kadın kumaşı 
Aldığımız malümata göre, oto• 

mabil şehrimiz şoförlerind"n Behiç 
ve arkadaşına, Çapa makinası l'vler• 
sinde Yoğurt pazarında lbrahim oğlu 
Ahm~t ve lbrahim oğlu Mehmedc 
çıkını_,:ır, 

Şimdiye kadar hariçten getiri
lecek pamuk iplikleri için muhakkak 
surette pamuk ihracatı yapmak mec· 
buriycti vardı. Alakadarlara veka
letten gelen bir tamime göre bu 
mecl:ıuriy~t ortadan kaldırılmıştır, 

· Başvekili ve Hariciye Nazırı yarından 
• onra Bulin~ ··idt.ce~ludır . 

Berlin : 22 (Radyo)- Slovakya 

başyekili bugün buradan memle. 

kctine dönmüştür. başvekil, mara. 

şal Görinig memleketine avdet 

etmiş 've Görngi bu avdeti kabul 

eylemıştır . 
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balb>eroern 

ve. pamuk endüstrisi Mıntakamızda Ça- l Halk evinde Bugün milli hakimi-
-----------"" vuş üzümü yetiştiril Dün verilen konfrans yet bayramımızı 

Amerika'nı~ 
Türkiye ' ye 
bir cemiles 
Ankara : Nisan -- pı 

1938 senesinde Tür r 1 

kiye pamuk İstihsali Neşredilen lstatlsflkler, devlet pamuk· mesine çalışılıyor kutluluyoruz 
ziraatinin fenni bir şekildr 
kine ile yapılmasını teşvik için 
at Vekaleti evvelce mevcut ol 
ra mıınıam olarak bu defa yer 
pamuk müstahsilleri emrine ve 
sinin kararlaştırmış ve alakad• 
lüzumlu tebligatta bulunmuştı.rr 

66.471 tona baliğ ol- lu endüstrisinin git gide artmakta oıduiju Dün saat 5,30 da şehrimiz 
muştur. Bu miktardan ehemmlyatll mevkii kAfl bir vuzuhla bize Y . . "l k. d k . halk evinde Profesör Fahıettin Ke 
milli mensucat ve iplik göstermektedir. etışhrı en çe ır e sız üzümlerden çok iyi rim tarafından (Karekter ve Loji 

- Birinci sahifeden artan -

fabrikalarımızın istihlak Yazan S. B. -----·· nin terbiyede yeri mcvrnunda bir 
ettikleri miktar 22.270 ------ neticeler alınmakta konfrans verilmiştir. konfr<ans alaka 

gün hakkında bir söylev verilecek, 
Orta okullar, ilk ökullar ve Ulus o· 
kulları adına Maarif müdürlüğünce ton olmuştur ki bunun 9,366 to 

nunu, yani O/o 42 sini Sümer Ban 
kın işlettiği devlet pamuklu fahri· 

51 di. 1938 de bu -nisbetler birinci· 
si için O/o 40 a inmiş, ikincisi için 

% 60 a çıkmıştır. Dığer taraftan 
yabancı memleketlere ihracata da 
bilhassa iyi kaliteli pamuklara iti 

bar olunması (Yerli cins pamuk ih 
ı acatı bir yıl öncesine kıyasla % 9 
arttığı halde klevland pamuğu ih
racatı O/o 85 artmıştır.) Devlet fab 
rikalarının piyasada ihracatçıları nis-

1 
uyandırmıştır. salun dinleyicilerle do 

Ziraat oku'unda birkaç yıldan-
1 

lu bir halde idi. 
beri meyvacılık üzerin:le yapılmakta 1 

olan tecrübeler iyi neticeler ver
mektedir . Bu arada geçen sene 
mektebin bağlıklarmda Çekirdeksiz 
üzüm yetiştirilmiş olup bu sene de 
bu üzümün kurutma tecrübeleri ya
pılacaktır • 

Bundan ba~ka geçen yıllarda 

ŞEHiRDE HAVA 

Dün şehrimizdt, gök yüzü kıs· 

men bulutlu, hava rüzgarlı idi . En 
çok s ıcak gölgede 25 dereceyi bul· 
muştu. geceleri en az sıcak 14 de· 
r~ce. 

ayrılacak birek talebe tarafından şi· 

irler okunacaktır. 
Ç - Bundan sonya ogün için 

çocukların büyüklerine çekeeekled 
telgraflar okunacaktır. 

Bu yıl Ziraat vekaletine ait 
makineleri S e y h a n ve 
b ö 1 g e l e r i n d e pa 
ziraatinde kullanılmaktadır. 

Ziraa Vekaletinin Amerik• 
getirttiği yüksek vasıflı on torı 

pamuk mibzelerinin mübayasile P' 
tohumu Mersine gelmiştir. 

kaları istihlak etmiştir. Bu hesapça 

memleket umum mahsulünün °io 14 
Ü devlet f abrikalan tarafından sa· 

tın alınmış demektir. Fakat kati 

teli pamuk cinslerinde devlet fabri· 

kalarının istihlak\ çok daha yüksek 
bir nisbet arzeder. 

1937 de bu fabrikaların umum 
pamuk mübayaatında tohumu yerli 

. betinde yüksek vasıflı pamuk bul
maları'1ı müşkilata uğratmıştır. 

mektebin bağcılık rnütchassısının 
nazareti altında tecrübesi yapılan 
Çavuş üzümü iyi neticeler verdi · 
ğinden yurdumuzun hemen hemen 
Marmara havzasına münhasır kalan 
bu nefis üzüme tahsis edilen arazi 

Mes'ud bir nişan 

D - Bütün talebe ve halk Ban
donun kalılmasile Dümhuriyel mar
şını söyleyerek geçit alayına ba~lıya· 
crktır. Geçit alayına maarif müdürlü
ğünce t~rtip edilecek sıra ile başlı 

nacak vt: talebeler ellerinde dövizler 
oldugıı halde bandonun önündan ge-
çerek Asvlt caddeden yürüyecek ve 
dörtyöl ağzına geldiklerinde oradan 
her talebe kendi okuluna dönecek· 
tir . 

Burada dezenfekte edilen t 

lar Malatya, Sakarya, Nazilli pi 
üretme müesseselerinde teksir 
lecektir. Bu suretle Amerika hii 
meti Türkiye Cumhuriyetine bil 
mile olarak en yüksek vasıflı to 
ların gönderilmesine müsaade e1 

bulunmaktadır. 

olan pamukların hissesi % 49, ecne 
bi tohumlu pamukların hissesi O/o 

Bakırköy pamuk fabrikası 
Kııyseri ,, ,, 
Ere~li ,. ,, 
Nazilli Basma IJ 

Yekün 

Bu fabrikalarımızın pamuk mü· 1 
bayaaları son beş yıl içinde senede 
vasati cıı, 173 artmıştır. 

Beş yıllık program mucibince 
1939 da işletme7e açılacak olan 
Malatya fabrikasile birlikli devlet 
pamuklu fabrikalarının 1939 sene· 

sinde sarfedecekleri pamuk mikdarı 
takrilıi olarak şöyle tahmin oluna 
bilir: 

~Fabrikalar Ki 1 o 

Kayseri bez 4.150.127 
Nazilli basma 3.177.000 
B~kırköy l:ez 2.279.283 
Ereğli bn l.445.264 
Malatya bez 1.110000 

Yekun 12.161.074 

1939 Türkiye pamuk istihsali 
1938 in aynı olduğu takdirde bu se· 
ne zarfında devlet fabrikalarının 
pamuk istihlaki umum mahsule na· 
zaran O/o 18 e baliğ olacaktır. Bu 
rakamlar memleket pamuk istihsa 
linde devlet pamuklu endüstrisinin 
gitgide almakta oldu~u ehemmiyet
li mev.kii kafi bir vuzuhla göster· 
mektedir. Devlet pamuklu fabrika· 
larında yapılacak tevsilerle bu mev
ki şüphesiz ki dah~ ziyade ehem· 
miyef'alacakhr. Buna muvazi ola. 
rak pamuk istihsalimiz ve bu istih· 
salde )Üksek vasıflı ve rcnebi tohum 

Ölüm 

Son üç sene zarfında Devlet fab 
rikalarının pıımuk mübayaaları şu 
seyri takibetmiştir : 

1936 
(Ton) 

1.62i 
3.849 

5.477 

1937 
(Ton) 

1.879 
4247 
1.225 
1.443 

8.794 

1938 
(Ton) 

1.896 
3018 
1.363 
~.089 

9.366 

lu cinslerin nisbeti de seneden sene· 
ye memnuniyet verici bir şekilde 

artmıştır. ihraç imkanları da bi\has. 
sa kaliteli pamuklu için) iç piyasada 
sürüm imkanlarına muvazi bir yük- ! 
seliş seyri takip etmekte olduğuna 1 

göre pamukçuluğumuzun pek müsa · 
it bir inkişaf içinde bulunduğu aşi ı' 
kardır 

E 

Güzel bir teşebbüde 

Ceyhanda • 
yenı 

bir dispanser 
Kurulacak 

bu sene genişletilmiştir. 

Alakadarlardan aldığımız malu
mata göre Çukurovada şimdiye 1 

kadar bu çeşit üzümün yetiştirilme· J 
mt:sinin sebebi dane haline gelme· 
den çiçeğini dökmesidir ki bu mah· 
zur da mütehassısların aldıkları 

" Türksözü ,, matbaası tertip 
kısmı memurlarından Bay Fahri 
Tuğrul ile Bayan Nevade Celayir'in 
nişan törenleri bugün saat 14 de 
Emirler mahallesindeki evlerinde 
hususi davetlileri arasında yapıta. 

caktır. Gençlere saadetler dileriz. 

tedbirler sayesinde ber taraf edil· '"""'!"--------
Kızılay mecmuası mektedir . 

Ziraat okulumuzun mıntakamıza 
her bakımdan bu ve tuna benzer 
faaliyetlerle faydalı olmak için sar
f ettiği mesai cidden takdire layik· 
tir. Değerli ellerin idaresinde kuv 
vetli mütehassısların nazaretinde 
çalışan ve Ziraat Vekaleti tarafın
dan ğeçen yıl bir çok yardımcı mu 
allim ve asistanlarla takviye edilen ' 
mıntakamızın Ziraat me:C lebi bir 
taraftan kuvvetli unsurlör yetişti· l 
rirken diger taraf tan da mıntakanın 
zirai kalkınmasında aldığı rolü bi
hakkin ifa etmek için hummalı bir 
faaliyetle çalışmaktadır. 

Kızılay mecmuasının 165 ıncı t 
sayısı çıkmıştır. çok istifadeli yazı · 
larla dolu olan bu mecmuayı tavsiye 
ederiz. 

Çocuk 

Çocuk Esirgeme kurumu Genci 1 
merkezi tarafından çıkarılmakta olan 
(Çocuk) adlı derginin (135) sayısı ı 
çıkmıştır. } urt yavrularının sağlık, 
sosyal kültürel duıumlarının inkişa. 
fına hizmd eden bu kıymetli der 
giyi çocuklara ana ve babalara tav 
siye ederiz. 

E - Okullarına dönen talebeler 
okullarında belediye tarafındıın Şe. 
dağıtılacaktır. 

F - Saat 16 da talebeler Namık 
Kemal okulunda toplanacaklar, Be· 

lediye ve Çocuk Esirgeme kurumu 
tarafından hazırlanacak Kamyon, 0-
tom.ıbil ve arabalarla bir gezinti 
yapacaklardır. 

G - Bugece saat 20,30 da 
Halkevinde bir toplantı yapılacak 

ve bu toplantının hususi proğramı 

halkevince tertip edilecektir. 

H - 23 Nisan ulusal egemenlik 
bayramı olduğunclan husu>İ ve res · 
mi bütün daireler gündüz bayraklar. 
la donanacak ve gece ışıklandırıla· 
caktır. 

1 - 21 Nisan Pazartesi günü sa 
at 9 da Namık Kemal okulu salo
nunda Çocuk esirgeme kurumu ta· 

Diğer taraftan Ziraat Vel'' 
yağmur ve doludan zarar gören 
han ve İçel çiftçilerine saf kle~I 
tavziatından hariç olarak ayrıca 
viz suretiyle 600 ton yerli tobv 
tevzi etmiş bulunmaktadır. 

Henüz ihtiyacı olanlara te\11 
devam olunmaktadır. Bu bölg 
Vekaletin tohum tevziatı bu yıl 
men hemen iki milyon kiloya ) 
!aşmıştır. 

~ ., 
- ti' - • , • 

-"' . ... ' • • .• • > 

RADYO 
• BugUnkU program -

TiirkiJ e Radyo difiizİ) o ı po t 
Türkiye Radyosu - Anl:arcı Rad 

rafından bir yaşından be-ş yaşına Pazar 23 - 4 - 939 

kadar çocuklar arasında gürbüz ço. 12,30 Program 

cuk musabakası yapılacak ve kaza- 12,35 Müzik (Küçük orkesl 
nanlara münasip hediyeler verilecek- Şef Nec' A k ) 1 Bucoloıı! . ı R k 1 : ıp ş ın - • 

işte bu sebeble Ceyhand" 8- 10 omanya ra ının tir Bu sabah Gazi, Nımık Kemal, Pestalozzanın bir şarkısı Giribir1 

senedenberi hastahanesiz kalmıştır. doğum yıl dönümü ve Beş kanunsani okullarından birer 2- Rubinstein - Kostümlü ~ 

e 

Hernekadar kasabamızda bir dis talebe gurubu A kkapı, Adasokağı, süiti 3- lwanow - Kafkas süill 

Bir zenginin yardımı panser varsada bu, ihtiyaca kafi Bükreş : 22 (Radyo)- Kral Ka. Toros, Ykmaçlı okullarına gidecek- 13,00 M~mleket saat ayarı.' 

1 
gelmemektedir. D:spanser binası olun doğumunun yıl dönumü bu j !erdir. Saat 14 Tan, Alsaray, Asri mtteoroloji habeıleri. 

Ceyhan : 22 (Hususi Muhabiri küçük ve dar olmakla berab•r "ıçe- ·· R cJ b k · ı sinemalarında çocuklara p·arasız si- 13, 15 Müzik ( Küçük orkcS ... .gun omanya a üyü merasını e 

1 

t 
mizden) - Ceyhanda, bir hayırsevl r risindeki yatak mahdudur. Yeniden ve şenlıklerle kutlanmıştır. nema gösterilecektir. - Şef: Necip Aşkın ) 4 - BccC 
tüccarın teşe~büsü .. ile bir dispan- 1 yapılan d:spanser binası iki kat ve J _ 25 Nisan Salı giinü Çocuk Biı inci ltalyan süiti 5 Mainzet 
ser yapdırılıyor. Boyle büyük ve 8 - 10 odalı olacakdır. Bu itibarla ' Esirgeme Kurumu tarafından çocuk • Vıyana polkası 6 

- Levine - ~ 
kalabalık bir kasaba merkezinde 1 hem bina genişletilmiş ve hemde çilmesi ve bu hastalığa tutulan va 1 oyun yerinde dolar, salincak vt'saire: moreske 7 - Sidney Jones -
senelerdenberi bir hastane olnıadı - yntak apedi ar~ırılmış olacakdır. Bu tandaşlarında bu dertten kuıtanlma · ' eğlenceler tertip edilecek ve Halke· şa operetinden - Potpuri. 
ğı ;., bu yüzden hir çok vatandaş ı itibarla hem bina genişletilmiş ve sı hususunda çok titiz ve faal dav· vi tarafından Kahvelerde çocuk 13,50 Türk müziği · Çılanl 
)arın hastaları bin bir türlü rnf'şak hemde yatak adedi artırılmıs ola. ranmaktadır. Cevdet Çağla, Zühtü Bardako~ 
k 

· ı Ad 1 • me\Zuu üzerinde konfranslar veri. ı R f k f Ok R d f ~ at ve nıyet c yıı ana veyahut cakdır. Me - Sa. e ı ersm. uyan: a ı c 

O h 
. leceklerdir. d k U k 2 Şe 

da smaniye 1stanesıne götürüle- Beş altı senedenberi Ceyhan hü i . 1- şşa pc·şrevi -
ıek tedavi edilmekte idi. Budispan· kiiın t tabibliğini yapan Dr .Turgut Bölgede bol yağmurlar K -- 26, 27, 28 Nisan günlerin. beyin - Uşşak şarkı - Gülı 
ser tüccJrlanmızJan Bay Saninin ve Ôoay, geldiği gün·Jenberi keııdisini de okullar kendi proğramlarına:gö- nazar kıl . 3 - Leminin - lJş 
recrği - 5000 - lira teberıiila muhite sevdirmiş ve herkesin sem Ceyhan : 22 ( Telefonla ) _ re müsamereler ve eğlentiler tertip şarkı - Siyah ebrulerin. 4 - O 
meydana getiril~cekdir, patisini kıtzanmıştır. Aldığım malumata göre , bugün t>dcceklerdir. det Çağla - K "'man taksimi. S 

Esasen, evvelce Ceyhanda bir Ceyhan havalisinde Frengi has· saat 14 de Toprakkaleden Cey· L - 29 Nisan Cumartesi gürıü · '· · · - Bayati şarkı - Ksr' 
hastahane açılmışdı, fakat bilahara, talığınında p!k fazla olduğu anla· hanın Veysiye köyüne kadar olan 14,30 da okullar arasında Stadyom- yine üzgün. 

6- Mustafa Çavuşu 
yani Osmaniye vilayet olduktan son şılmışdır. köylere yarım saattan fazla bol da spor musabakaları yapılacaktır. Bayati şarkı - Çıkalım saydü~~ 
ra mezkur hastahane Osmırniyeye Dr. Bay Turgud Önay bu men ya~murlar yağmıştır . Ya~murdan M - Bu proğram davetiye ma re. 

7
- · · · · - Türkü - Ela g 

Adana demir sanatkarlarının pek kaldırılmıctır. lerine kurban olduğum 8 - .. , 
k d t d ğ B M 

v hus ve bulaşıcı hastalıgın önüne ge çiftçiler çok memnundurlar. kamına kaimdir. 
ya ın an anı ı ı tornaa ay ecid Saz semaisi . 
evvelki gün öğleden sonra mübtela ~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14,20- 14,3Ö Konuşma ( ~9 

olduğu kalp hastalığından yeni istas 1 1 Sık sık dün· KO f U AdaSI telafet verir. s~ati - Çocuk terbiyesine dair· 
yondaki evinde ölmüştür. Bay Mecid 

6 M~:Z3uN yda haritasını 16.30 P. rogram ,. "dd H ğ' ti" h Yüz bin miktarında olan ahali· ~ 
uzun mu et icaz demiryollarında e ış ren a 16,35 Mil ıi küme musab# 

t b 1 k d d. ı k d sinin ekserisi Rumca da konuştuk- I us~ aıı ı ve epo şefliği yapmış ıse er vu u bulmakta ır. bilhassa ada .. nın büyüklerinden biridir. Hemen her taralı biiğla•la, zey· !arı lison lıalyanca ile kaıışıktır. ları - 19 Mayıs •tadından nak 
ve arp senelerinde sanatile memle 939un şu bir kaça yı içinde neler ol· Cümlesinin şimalinde ve Adiryatik tin ve portakal ağaç!arile o .. rtu-lu'"du .. r. 1 18 15 K ( Ç k t d Sırf talyanca konuşanlar da vardır. , onı..şma ocu • . .., 
kete büyük hizmetler yapmış. son ma 1• kapıcının hemen dibinde bir mevki Dereleri roktur,· lakin yazın kurur. d y k K · d" 1 elw · .. Ahlak ve a etçe unanlıdan ziyadt. geme urunu - reşı ın ey 
on sene zarfında da Adanada sanat Son günlerde dünyanı dikkatinin almıştır. ltalya sah.tinden 100, Ar Buna rağmen toprağı münbittir. ltalyanı andırırlar 18,45 Müzik ( Şen oda (llG 
aleminde kendini tanıtmış ve bu sa· celbeden mevkilerden biri de Korfu navutluk sahilinden 4 ila 12 kilo Hububat ta yetişir. Mermer ocakla Korfu, bir asıırdan ziyade Napoli - lbrahim Özgür ve ateş L;O' 
nat sayesinde memlekete bir çok adasıdır. Vakia )ıer cihetten teminat metre uzaklıktadır. Şimalden Cenu· rı ve bir mikdar adi cins kömür kırallığmın tabiyetindc kalmış, 138 leri ) 
usta ve işçiler yetiştirmiştir • verildi: Fakat harp patlıyacak olursa bu şarkiye doğru uzanmış 70 kilomet madeni vardır. da venedik 'hükümetine intikal etmiş, 19,15 Türk müziği ( Fasıl ~ 
Bay Mecid dün meslek arkadaşları d re bo·rundadır. Havası yazın sıcali., kışın müla· 1797 CÜ F f d d'I yeti ) Çalanlar: Hakkı Derm:ırı.' 1 tarafından evinden alınarak mera· taarruz noktaların an birinin bura e ransa tara ın an zapte ı f d sı olacağı anlaşılıyor: Yalnız şimal kısmı bir dereceye yim ve sağlamdır. · miş, 1314 de logilterenin hiınayf"si' re Kadri, f:Iasan Gür, Hanı ı ı. 
simle ebedi medfenine götürülmüş kadar genişler. Erazisi arızalı ve Şubat ayından sonra ortalık ne geçmiş ve 1863 de yedi adanın kay, Basri Ufler. Okuyan : 'f

91
' 

tür. ÔJ • Arnavutluk sahilleri karşısında, dağlıktır. Şimali ğarbideki en yük- zünuüd gibi yemyeşil kesilir; çiçek diğerleıile birlikte Yunanistana terk Karakuş. 
üye Tanndan rahmet diler, Yunanlılara tabi Korfu adası, ''yedi sek noktası 90S metredir. lerin kokusu t'trafa fevkalede bir edilmiştir. 20,00 Memleket saat ın'' 

fülesine baş sa~lığında bulunuruz. - Gerisi iıçüneti sJa!fı:de --
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GONOMOZON 
EN ÇOK TEK
RARLAN AN 
CÜMLESi 

BiR HARP 
ÇIK~RSA ' • 

Büyük harbi idare edenlerden 
Çörçil neler diyor? Vinst9n 

Bir çok memleketferde heıkes 
Acaba Sinyor Musolini ltalyayı Al 
manyanın yanıbaşında bir harbe 
sür üklemiye mi karar verd:? diye 
düşünülmüştür, 

Bir çoklarınca son on beş gün 
içindeki hadiselerden sonra bu me
sele halledilmiş bulunuyor. lngiliz
ltalya anlaşması en gayri ahlaki 
ekilde yırtıldı. Bir nokta yok ki 

ltalya gözünü tutmuş olsun. İtalya 
libyadaki askerinin mikdarını 30 
binden yukarı çıkarmamayı vadet· 
mişti. Askerlerinden bir kısmını 
çekti . Fakat sonra ttkrar gön· 
derdi. 

ltalya hiç olmazsa dahili harp 
bittikten sonra ispanyadaki asker
lerini geri çekmiye söz vermişti, 
Harp bitti, ltalyan askerleri hala 
orada. 

Akdenizin bugürıkü haritasını 
bozmamayı va fetmişti. Bu haritaya 
Adriyatik de dahildi ve dahil olması 
lazımdı. Halbuki bugün ltalya Ar
navutluğu almış bulunuyor. 

ltalya, askerleri mühim bir ha 

nezaket icabı mecbur bulunuyoruz. 
Vinston Churchill bir harp olur

sa ilk neticenin Akdenizde almaca· 
ğmı, bu neticelerin de Habeşistan· 

da, Libyad~, ispanyada ve Arnavut 
lukta bulunan ltalyan ordularının fe· 
laketi demek olacağını söylüyor, 
ltalya için daha mevcut diğer tehli· 
keleri sayıyor, onun için ltalyanın 
ancak logiltere ile Fransanın müda· 
hale etmiyecl'ği şekilde bir harbe 
girebilec,.ğini söylüyor ve diyor ki : 

lrıgiltere ileF ransanıl', Yunanis
tanla Türkiyeye teminatı üzerine, 
Yunanistana karşı herhangi bir ta
arruz Akdenizde bir harple netice
lenerek ve hiç şüpheıiz şimalde da 
ha büyük bir harbin çıkmasına işa· 
ret olacaktır. 

RADYO 
- ikinci sahifeden artan -

ajans ve meteoroloji haberleri . 

20,15 Türk müziği . Çalanlar : 

r _kete geçtiği zaman bundan, in 
giltereyi haberdar edeceğine de söz 
vermişti. 

Bütün bu taahhütler bozulmuş 

bulunuyor. 

1 Refık Fersan , Reşat Erer , Fahire 
Fersan, Cevdet Kozan. Okuyanlar : 

Hatta Kont Ciano Arnavutlu~ a 
karşı bir şey düşünmediğini lngiliz 
murahhasına temin etmişti. Bu da 
diğer hilekarlıktan başka bir şey 
değilmiş. Meğerse ayni dakikada 
ltalyan gemileri ve halyan askerleri 
kurbanlarının Üzerlerine atılmaya ı 
hazırlanıyorlarmış. 

Böylt' dost bir memleketle daha 
ha yenı yaptığı bir anlaşmayı hi 
çe sayan bir hükumet bu devlete 
karşı düşmanlığım fırsat düşerse 
son haddine vardırmaya daha şim · 
diden karar vermiş diye düşüne· 
biliriz. 

* * * 
Bununla beraber, verilen söı ne 

ne kadar bozulmuş olursa olsun, 
aradaki menfaat yine aynen mev· 
cut ''Menfaat asla yalan söyl'!mez.,, 
bu, on sekizinci asırda söylenen bir 1 

sözdü ve Marlburg dükası Lunu sık 
sık tekrar etmiştir. 

hal ya Akdenizde fngiltrre ve 
Fransa ile bir harbe girecek olur· 
sa şüphesiz ke:ıdi menfaatleri çok 
Z~rar görecektir. Hiç l.ıir devirde 
hıç bir devletin kuvvetleri İtalyanın 
bugünkü vaziyeti kadar dagınık bir 
Va • 

zıyette bulunmamıştır. 
Dört ftalyan ordusu f ralyan kı

~ılarından uzakta bulunuyor. ltalyan 
/ 0 su Akdenizde fngiliz ve Fransız 
;ıoıa.ra tarafından mağlup edildiği 
~kdırde bu :ordularin Anavatanla 

0 an İrtibatı kesilir. 
r 
1 

Diğer tar .. ftım, lngiliz ve Fransız 
ı oları f t 1 f t . a yan ılosundan, mukayese 
B·~.~yelek derecede kuvvetlidir. 
a:kun talyan harp gemilerindeki 

erlerin . h . b' M 1· . olsa b· epsı ırer usso ını 
ler· ıle denizlerin hakimiyetini el· 

•ne al b'J 

Sadi Hoşses, Safiye Tokay . 1 -
. . . . - Eviç peşrevi . 2 - Rauf 
Yektanın - Eviç brste - Halkai 
zülfü siyahın . 3 - Leminin - Fe 
rahnak şarkı - Lerzan ediyor. 4-
Selahaddin Pınarın - Eviç şar~ı-
Göz yaşlıırmız. 5- Cevdet Kozan 
- Ut taksimi . o - . . . - Eviç 
türkü - Şahane gözler şahane. 7-
. . . . - Şu köylünün yosma kızı . 
S- Rif at beyin - Hicaz şarkı -
Niçin bülbül figan eyler. 9 - Udi 
F ahrioin - Hicaz şqrkı - Bahar 
olsa çemenzıu olsa. ıo- Sadeddin 
Kaynağın - Nihayt nt şarkı 
Gönül nedir. 

21,00 Neşeli plaklar - R. 
21, 1 O Müzik ( Riyaseticümhur 

bandosu - Şef : Ihsan Künçer ) 

1- Hubert Bath - Deniz marşı 
2- L. Ganne - Atlılar ( Vals ) 
3- R. Wagner - " Meistusinger. 
operasının uvertürü. 4- M. Ravcl
Pavane pour une lnf ante defunte 
5- F. Liszt - Macar rapsodisi 

No. 6 
22,00 Anadolu ajansı ( Spor 

servisi ) 
2:Z, 10 Müzik ( Cazband-PI.) 

22,45 23 Son ajans haberleri 

ve yarınki program. 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
Zira k a 1 eceklerini düşii:'ıemeyiz: 1 

<; k arşılarına bir çok müşkilat LlMON, ÇAM, ilkbahar ko· 
ı acak tır. ı lon) nlnrilc ipr, Fu jer ' • Le.) ı.ak, 

Urn R d Ful Şebboy, \ nscmın 1 

biri 
0 

l unıi harpte bu müşkilatın hiç zc,· borl, ı .. os"'onlru'• ·şnyanı tnvsi· 
1 aya k , .rı m n t ·' 

daıb . ÇJ manw-tı O zaman· 
era ••• v • ı d" bahriy ogrendiklerinıit de ltaıyan ye ıı. reeırGıla'lt Iln<eD 

·ı· e askeri . . .k. 1 ır 
&ı ıı rmın ı ı veya l:Ç n· 

1 Veya F Osmanlı Bankası Karşısı 
10431 o du7.u ransız askerine muadil j 

ır.· ıs nıı dü .. 21 
ısıl. Bu t şunmemize müsaid de· 1 L-------------:--• 

arzda kıymet biçmeye sırf . 

ır ur ttin 

·-----------... ------.... --------------------------------~ _____ ;._ ______________________________________________ _ .. 
Değerli Halkımızm Göstermiş olduğu Büyük Teveccühe 

Bir Şükran Borcu Olmak Üzere 

BÜYÜK SANATKARIMIZ 

( Münir Nurettin ) 
Ve Kıymrtfi arkadaşlara Tan' uri ve Bestekar SELAHATTfN PINAP 

Kemani NUBAR ve Piyanist FEVZi ARSLANGIL 

23 NİSAN Bayramımız Şerefine 

TAN SiNEMASINDA 
BU AKŞAM 

Son Veda Konserlerini Çok Zengin Bir Programla ve Temamen Halk 
Şarkılarında seçilmiş güzel eserlerle ve Halk Gecesi olarak sunuyorlar 

Yer Bulamayup geri dönen Yüzlerce Musiki Meraklısı Halkımızın Bu son 
Müstesna Konseri dinlemeleri için fiyatlar gayet ehvendir 

Dikkat : 
Numaralı Y etler : 50 Kuruş 
ikinci Balkon .. : 30 

" 
Localar ...... : 500 ,. 

Numaralı Yerler Satılmaktadır. Acele edilmesi r~ca olunur. 
KONSER AKŞAM SAAT 21 DEDiR ........................................ 

. BU GÜN 2.30 da Sinema 

Q~nielle DarriuX ve Charles Boyer 
iiııilllliiiııımlliiiım-•miiim•• ••iiillllllliiiiiiiiiiiillil.· 

in Şahe•erl 

( Mayerling Faciası ) 
' Ve Heyecanlı Kovboy Filmi 

Kahraman Köpek 
10539 

ır , 

Şaheserler serisinin beş· · · ıncısı ••• 

• 
sınema 

Bu akşam 20,30 da 

Muhterem miişteriler;ne, s:ınatın so:ı harikası, servetin yıkıl naz abidesi , 
ı sinemanın muazzam hadisesi olan ve herkesi bilhassa bütün hukuk mün. 

tesiplcrini ilgiliyen, Paris sergisinin birincilik miikaf atanı kazanan 

( D A N 1 E 1.. L E D A R R J U x )un 
Muhteşem temsili 

( Sui istimal davası ) 
Misilsiz eseriyle davet eder 

AYRICA: 
Büyük Aşk, Sergüzeşt , Muzik filmi 

(Süvarilerin Dönüşü) 
Oynayan: - Fred Skot 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve y~rlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

23 _ NiSAN - Pazar GÜNDÜZ 2,30 Matinesinde 

1- Suiistimal davası 
2- Kızıl Denizin Esrarı ( Harri Bor ) 
3- Süvarilerin şarkısı ( fred Skot) 

10514 

or. Muzaffer Lokman 
le hastalıkları müteha sısı 

'5 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını kabule 

1 

Bu gece nöbetçi eczane 
Belediye civarında Türksözü 

başlamıştır. __ __, ____________ ....;, ____________ , ___________ . 
Yeni eczahanedir 

Adana Belediye Riya .. 
setinden: 

1 - Atatüı k parkı içinde yap· 
tırılacak olan Tenis kortu inşaatı 
açık eksiitmt>ye korıulmuştur. 

2 - Keşif bedeli, 1 ')07 lira 56 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı : 98 
lira 67 kuıuştur. 

4 - ihalesi Mayısın 4 üncu 

Perşembe günü saat on beşte Be· 

lediye endimenirıde yapılacaktır. 

5 - Şartname, kf'şif v~ proje· 
leı i belediyt Fen müdürlüğündedir. 
lstryrnler oradan parasız alabilir 
lcr. 

6 - Eksiltm(ye giımfk istiyen 
ler in Lu i in ehli olduklarına dair 
belediye fen işleri müdürlüğünden 

bir vesika alarak ihale gününde ib· 
raz etmeleri lazımdır. 

7 - 1 teklılerin ihale günii mu · 
ayyen zamanda t-hliyet vesik:tsı ve 
teminat makbuzlarile belediye encü · 
menine müracaatları il:\n olunur. 

19 23-27 1 10517 

Kayıp mühür 

Namıma yazılı mührümü kay· 
l:>cttim. Ziraat bankasından başka 
hiç bir kimseye l.ıorcum yoktur. Ye. 
nisini alacağımdan eskisiııin hükmü 
olmadığını ilin eylerim. 10541 

Süleyman oğlu 
Haydar Küçükgül 

ve ··- .. . 
a_k 

' 

Gündelik siyasi gazete 
---------
abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

1 - Dış mcıııleketleı için Abone 
bedeli değişmeı yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 

eaal cnilmelidir. 

, 
idareye müra· ı 

Gözleri kamaştıran bir ihtişam 1 
Zengin tabiat manzaraları ~rasında 

geçen nefis bir aşkın hikayesi 
Eşsiz asrımızın güıel venüsü 

DOROTHY LAMOUR un 

Bütün ince zevkleri tatmin edecek 
ş~kilJe yarattığı en son ve en 

güzel sanat eseri 

(Kasırga) 
Türkçe sözlü şaheseri 

Bu akşamdan itibaren 

Alsa ray 
Sinemasında 

Senenin en son ve en müstesna 
sinema müsameresi olarak takJim 

ediyor 
lıave olarak: 

En yeni dünva haberleri ., 
DIKK AT : Locaların cvvelderı 

aldırılması rica o!unur . Kişe her 
vakıt aı;ıktır 

PAZAR 2,30 DA 

(Kasırga) 
10521 

Yeni çıkan kanuı~ ve nizamlar 

iş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

2 
Kararname \o: J0.565 

_ Dünden artan · 

. . • • . . fından aynı zamancta fş Dairesi Genel Merkezine 
ışbu t~şkılat .amırı ktara usaddak kopyaları gönderilmek suretile, bildi. 
de. nıutefern evra ının m 

rilmesi mecburidir. lan İş itilafının, iş Kanununun 90 ınCI maddesin· 
Şayet bahse m~bv~u 0 lkt"ısad Vekaleti tarafından Büyük Hakem Ku-

d k' h'·k·· 1 ıucı ınce e 1 u um er n. d doğruya Yüksek Hakem Kuruluma nyahut Fev· 
rul~na yahut do~ru ;na verilmesini icab ettirecek mahiyet ve ehemmiyet
kalade Hakem . uru

1
.un .d ·ıse fş Dairesinin mahalli teşkilata amirinin bu 

t ·· ··ı · ·htıma ı varı c: goru ınesı 1 k ·ı et rhal vaki olacak temas veya muha· 
b k ·ı ·ı· ·ıa •et ma amı.e e 

a ımdan ı gı 1 vı } . f' t" lktısad Vekaletine hemen bildirir. 
b . . . de valı key ıye ı 
eresı netıcf'sın 

1 
maddede beyan olunan yazı ile buna ekli zabıt 

Madde 48 - 46 ne d 'h. d · · t. .. •• • • . . .. kkercnin vüru u tarı ın en ıtıuaren uç gun ıçm· 
varakasını alan Valı, muza 1 k üzere iş Kanununun 82 nci maddesi 
d 

' 

. .. etine haş anma ' 
e mese enın ru~ ek (1 ihtilaflara Hakem Kurulu) nu toplantıya 

mucibince teşekkul cdec ş 

çağırır. ı- ti de tl'şekkül edecek iş lhtilaflan Hakem Ku-
Madde 49 - V!kaye Ker ulu kl'ndisine tevdi olunan ~eseleyi iş Dai-

1 B- .. k Ha em ur , 
ru u veya uyu . • d 1 .. ğı evrak ve dosyalar üt.erinde tetkik ede· . . ·ı T t kılatın an a ac.. d 1 k 1 resının ı gı ı eş . b da işyerindeki veya işye~ln ışm a i i~çiler e 
rek. ve taraflaı~o v~ ı~a s:~atile çağıracağı kimseletin ifade ve mütaleala 
şahıt yahut ehlı vu u 

ı k üyet eder. rını a ara r _ il n her şahsın Kurul huzu:una gelerek sorulan hu· 
Bu sıfatlarla ça~ırı e:buridir. Bunlar hakkında Hukuk Usulü Muhake· 

susa cevab vermesı mh'tler ve ehli vukufa mütea ilik hükümleri cari o· 
meleri Kanununun şa 1 

lur. 
49 

madJcde beyan o!unan Hakem kurulları du 
M dde 50 - uncu Di f a fi d biri işveren veya İşveren vekilidir. •ter tar1 

ru malarında tara ar an · · · 1 ki. ş önJcrilen memuıun teklıf ettığı uz aştırma şe ı· 
ise kesin uzlaştırmaya g d kk .. d . . mümessil işçiler en tere up e er. 
na kabul etm.ıyen veya işvc:ren vekili ile müttefıkan tesbit edilip işye. 

Evvelce ışveren 38 . . dd ' b. . b h . . • • • 
1 

an uzlaşma şekline ıncı ma c mucı mcc msa ı aız ış · 
rınde ılan o un . J d 1 · ı T k . . .. d . f dan itiraz edılm:sın :.ıen o ayı ı gı ı m:ı amca ış"erıne gon e· 
çıler tara m kl'f' · · · · ·ı · 42 · •

1 
un kesirı uzlııştırma te ı mı şayet ıtırazcı ışçı enn ncı 

rı en memur · 
(Sonu Var) 9583 

Tanda Bu Akşa 
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rau ..... 

Adana Borsası Muameleleri 
:w 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az 
1 

En çok 
K. s. K. s. Kilo 

Koza - -~-~ 9~50 • -M 

;;J 

Piyasa parlatJ • -33 ---ı-33,50-
Piyasa temiıi • 30 1 

1 
1 .. 
1 

Klevland 38 1 
- ·-- ·~ v-·A P A G f 

Beyaz 
1 1 1 Siyah 

çlCIT 

1 
1 

Yerli "Yemlik" 
1 1 " "Tohumluk" 4 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 3,62: -

.. Yerli 3 

.. -Men tane 
Arpa 2,50 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 1 

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • .. -:c = Dört yıldız Doğruluk c-: 
~ -= üç .E c ,, • 
o - Simit 
~~ " Dört yıldız Cumhuriyet . 

::ı 
C"I (.)o 

üç r--
" " 

Simit .. 
Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

22 I 4 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Pene Santim 

Hazır 5 Ol Liret 

ı---- Rayişmark 
Vadeli 1. 4 63 Frank (Fransız ) -3-35 -4 39 Vadeli il. Sterlin ( iÖgiliz ) -5-93 
Hind hazır -4 23 - Dolar ( Amerika ) 1261 70 
Nev~ork -7 81 Frank ( İsviçre) 00 00 

} .. 

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

mına getirilen en nıüntehap, taze ve kckulu çaylardan \ukuf ve itina ile 
yapıJan haımanlardır. Her zevke göre değişrn numaralı ttrtipleıi vardır.: 

'Muhtelif cins ve l Ü)Üklükte kutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefaset ve halisiyetinin tmıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakk ali yel erde satılır. 

Umumi depoJarı ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( t<uıukahveci hanı 
alt ı a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul . C. 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Sebze Halindeki Dükkanlar Kiraya Veriliyor 

1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile muhammen 
bedeli icarı ve muvakkat teminatları yazılı sebze halindeki 46 dükkan 
1/ Haziran /939 tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar bir sene müd
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 1 tlMayıs/939 Perşembe günü saat 15 de Belediye bina 
sandaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatları yatırmak ve şart 
nameyi görmek üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar bedeli Muvakkat Temioat 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
2•1 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

L. K. L. K. 

Dükkan Sebze Hali 300 00 22 
22 
11 
11 

50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5~ 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
So 
50 
75 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
75 
00 

il ,. 
.. 

" " 
il 

., " 
,. ,, 
,. •t 

" " ,, ., 
" ,. 
il " 

., ... 
" " 
" ., 
il " 

" il 

" ., 
" " 
il il 

il " 

" ,. 
" " 
" il 

" il 

il .. 

,, " 

" w il 

" •• 
" il 

•• ,, 
•• " 
•• il 

" " 
il " 
" il 

" " 
" " 
" " 
" 

,, 

" " ,, .. 
" " 
il " ,, " 
" " 

10540 

Yeni 
Ve 

301) 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
300 00 
300 00 
125 ()() 
l:t5 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 ()() 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
125 00 
125 00 

50 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
ıoo oo 
100 ()() 
100 00 
100 00 
100 00 
1so oo 
150 00 
250 00 
200 00 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

22 
22 

9 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
3 

11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
,7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

11 
11 
18 
15 

23 - 27-30-4 

Kıraathane 
Bilardo Salonu 

Memleketimiz hakikaten muhtaç 
istirahat Salorıuna 

olduğu ntzih ve temiz bir 
kavuşmuştur. 

Eski Postahane Binasında 
Bütün müşkülpesent ve zevk sahibi zevatı memnun edecek 

bir it_ina ile tefriş ve tanzim edilen 

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

sunmakla iftihar duyacaktır . 10529 

3 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

92-156 10116 Numara : 200 

ıı-o _______________________________________________ ..... 

Sayın Bayan, 

Her aile yuvasının muhtaç bulundu~u dikiş-nakış, orgu, çiçek 
ve daha bir çok yrni işleri öğrenmek ister misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türkocağı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makioanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda 
karJıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi 
ğimiz adrese teşrif ib kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

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

Ömer Başeğmez 
24 TELEFON : 168 

( 

.. ,. 

.-_ ..... \" 
"'-· \ 1 ' \ 

~ı 4 ' l 1 • 

1 
' 1 

--.---.. :... ---·------ --- ---------~-

Şık ve zarif 
Göml_k pijanıa ve !Ç çan1aş1rlan 

lstanbuldan yeni geti• ttığiıniz en şık V<! giiz• 1 kum.1şlarla en zarıf ~ 
tarzda yaptığımız k.ulın ve erkek gö nlek, pıj.una ve iç çamaşırlarırı' 

1 

mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağ<1za Ja yaptııır· ız . 

Belediye ka"şıs1 Yeni mağaı 
1 o 5 3 3 2 ,,,,,,,,/ 

ı 

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

Hadi Kiper 
Alman yada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzuP 

det asistanlık yapmıştır. HastaJaı ını Abidin paşa caddesinde Mustafl 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahlt:yin saat 12-8, öğledeP 

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

Umumi neşriyat müdür6 

Macid Güçlü~, 
Adana Türks6zü matb'"' .• 


