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ZiRAi iSTiHSALA TIMIZI 
MUTLAKA ARTTIRACAGIZ 
Hükumetimiz Köylüyü Sevindirecek 
çok güzel, isabetli kararlar almaktadır 

Ankara : - Memlekt'limizde zi
raati makineleştirme meıuu üzerinde 
çalışmıya, esaslı bir surette daha beş 
on sene evvel başlanmış ve bilhassa 
hafriyat sistemiyle tohum ıslahı me
selesinin makineleştirilmesine esaslı 

ı
: miş olacağı şüphe götürmez , Bu · 

makinelerin de !olıumluk temini 
hususunda vasi miktarda yardım
ları göz önüne alınmıştır . 

l 

1 

.. 

Antakyadan bir glrUnUf 

bir veçhe verilmiştir . j 
Ezcümle köylüye 200.162 lira kıy

metinde 7677 pulluk levzi edilmiş ve 1 
prim verilmek, ikrazaatta bulunmak 
ve hariçten giren pullukların 100 ki
losuna I O lira resim almak suretiyle 
de yerli pulluk imalathanelerinin in
k!şafma çalışılmıştır. 

Türk ç'fçisinin elinde bulunan to· 
humun safiyeti gittikçe bozlumakta 
ve mahsul avrupa piyasasındaki eski 
mevkiini bulmakta olduğundan cum
huriyet hükumeti, tohumun seri ve 1 mihaniki surette temizlenmesine ehem-

1 
miyet vererek muhtelif senelerde I 
memleketin şarıJ;mna uygun olanların · 

dan 912 adet kalbur makinesi satın 1 

almış ve bunlarla köylü tohumunu 

Selektörlerde ayni zamanda ilaç
lama tertibatı da bulunduğundan 
temizlenecek tohumun ilaçlanması 
suretiyle hastalıklara ve bilhassa 
sürme hastalığına karşı kati ve seri 
bir mücadele lemin edilmiş olur. 

932, 936, 937, 938 senelerinde 
185 selektör satın alınmış ve rnuh 
telif istihsal mıntakalarında faali· 
yette bufundurulmu~tur. Bunlarla 
çiftçinin tohumlukları parasız olarak : 
seçilip tr.mizlenmekte ve çok iyi 
neticeler alınmakta, çiftçi bunlara 
fevkalade alaka ve ra~bet göster· 
mektedir. Ziraat vekaletimizin teş
kilatiyle faaliyette bulundurulmakta 
olan bu selektörlerle şimdiye kadar 
86,828,160 kilo tohum temizlen
miştir. 

mesaileriyle muhitlerindeki tohum. 
luklara hakiki bir vasıf vermekte. 
dir. Ancak bu selektörlerle memle

ketin hakiki ihtiyacını karşılayacak 
miktarda olmadığından bunların 
adedinin artırılması ve bu husustaki 

faaliyetin bütün manasiyle memle
kete teşmil edilmesi zarureti vardır. 

Bu gayenin kısa bir zamanda tahak· 
kuk ettirilmesi prensip of arak kabul 
edilmiştir. Bu suretle ziraat velcale· 

timizin müsbet mesaisi meyamna 
giren stlektör İşi her sene daha 
genişletilmiş bulunacaktır. 

1 T A L y A I Asılsız haberler karşısında 

Arnavutluğu Hatay meclisi Türkiyeye 
1 Ş G A L 

1

iltihakkararıveriyormuş 

temizlenmiştir. 

Ziraati motörleştirmek ve binne. 
tice islihsaliiıı çogaltmak maksadiyle 
muhtelif senelerde 573.545 lira kıy

~elinde 221 adet traktör alın:ırak 

çiftçiye müsait şarllarla da~ılılmış, 
çifçi elinde bulunan traktörlerde kul
lanılacak yanıcı maddelerin gümrük 
resminir. iadesi için 6,762.920 liralık 
muafiyet resmi verilmiştir. 

Ziari istihsalatı çogaltmak gaye
siyle takip olunan motörleştirme 

mevzuunda daha ucuz mahrukat ya· 
kan motörlerin tamini için yanıcı 
maddeler muafiyetinin kaldırılması ve 
eski motörler salın alınarak ucuz 
mahrukat yakanların itası gayesıle 

1710 numaralı kanunla mevcut trak· 
törlerin kullandıkları senelerin amor
tisi hesap edilmek suretiyle 3,5 mil· 
yon lira tazminat verilerek bunlar 
kullanılmaktan kaldırılmıştır. 

Kuraklığa karşı bir tedbir almak 
üzere sulu ziraat sisteminin lamim 
ve ayni zamanda memleketimizde 
bahçe ziraatinin teşvikine çalışılmış 
ve sura tulum'alarına da yanıcı mad. 
deler muafiyet rüsumu verilmiştir. 

Bazı mühim ziraat istihsal şube
lerinin makineleşlirilmesi esasları da 
Cümhuriyet Hükümeti zamadında ka
bul ve tasdik edilmiş ve başlıca pi
rinç pamuk, istihsal edilen mıntaka· 
larda kullanılmak üzere pirinç har· 
man makineleri, pamuk mikrezleri ve 
çapa makineleri tevzi ldilmiştir. 

Çıftçinin fazla hasılat elde et
mesine müessir olan faktörlerden 
birisi de tohumdur. Tohum ne ka. 

dar İyi , muzir ve yabancı nebat· 
la~dan ari bulunursa o nisbette te· 
mız ve fazla istihsalat elde edilir. 

Türk' · · • . 
t h ıyenın zıraı şartlarına uygun 

Selektörlerln artırılmasına 
ç•hfıfacak 

Tohum temizleme müesseseleri 

936 senesinde zirai kömbinalar 
ihtiyacı için 999,965 liralık tahsi-

latla 155 traktör, 42 harman ma
kinesi, 7 biçer dö~er ve 246 pulluk 

satın alınmıı ve bunlar ziraat veka. 
letimize batlı müesseselere tevzi 
edilrrck bu müesseselerin makine 

ihtiyaçlarının mühim bir kısmı temin 
edilmiş iş ve istihsallerinin genişle· 
tilmesine büyük imkanlar verilmiş
tir. 

Irak Kralı· bir otomobil 
ka7.asında öldü 

Polis tahkikatı 
derinleştirmektedir 
Cenaze töreni bu hafta yapılacak 

Alt 

ırak kralı Birinci Gazi 

Bağdad: 4 (Radyo) - Irak kralı 
Birinci Gazi dün gece yaıısı bir oto· 
molil kazası neticesinde vefat et
miştir. 

Kaza hakkında henüz bir mahi
mat verilmemektedir. Bu hususta 
Bağdad zabıtası ve Bağdad adliyesi 
derin tahkikat yap:r ağa başlamıştır. 

Kral Gazinin ölümü bütün dahilde 
büyük bir teessür uyandırmıştır. Kra· 
im cenazesi bu hafta içinde yapıla
cakbr. Cenaze merasimi için büyük 
bir program hazırlanmaktadır. 

EDiYOR 
. L~ndra : ~ (Radyo) _ Royte

rm dıplomatık muhabiri ltalyamn 
Arnavutluğu işgal etmek niyetinde 
olduj'u hakkındaki şayiaların resmi 
mahfillerin tekziplerine ratmen te· 
yid eder vaziyette olduğunu bildir· 
mektedir. Bridizi mıntakasında 20 
bi? ~adar İtalyan askeri tahşit edil
mıştır. ltalya Arnavvtruğu, Kral Zo· 
gonun muvaf aka tile işgal edecek 
v ... Arnavutlutu himayesi altına ala· 
caktır . Havas ajansı da Parise, 
muhtelif kaynaklardan gelen haber
lerden ltalyanırı ya kında Arnavut
luğa asker göndermek niyetinde 
~J~uğunu Arnavutluğu haberdar et
tıtı ve İtalyan askerlerinin 6 veya· 
hut 7 Nisanda Valonadan karaya 
çıkarıfacaj'ını bildirmektedir. 

Macar • Slovak işi kati 
olarak neticelendi 

Budape~te : 4 ( Radyo ) _ Ma· 
car - Slovak müzakereleri kati 
olarak neticel~nmiştir. Macaristana 
te~k edilen saha hakkmda tanzim 
edılen muahede bugün imzalanacak· 
tır. Bu. ar~zi paskalyadan evvel iş 
gal cdılrnış olacaktır. 

Eski Suriye hariciye 
nazırının bir müracaatı 

Paris: 4 ( Radyo) - Su•iyenin 
eski hariciye nazırı Bay Sadullah 
Cabiri Fransız hariciyesine bir tel. 
graf çekerek Suriyede vaziyetin 
vehamet kesbettiğini ve binaenaleyh 
936 muahedesinin tatbiki ile işlerin 
düzene sokulmasını talep etmiştir. 

o um: j 
Islah .. -------------:--

r .. muesseseıerimiz. memıeke- Fransız hava 

Romanya lıaricige nazı
rı Türkigege gelecekmiş 

ın zıraı Şartların 
hrın eld d' a uygun tohumluk-
!" ı e e ıımesi için ıstıfa usu· nazırı Londrada ıy e çalışmaktadı A 
çiftçi elinde b 1 r . ncak bugün 
lukların 'h ~ ~nan IJozuk tohum-

mı anıkı ve . b" . d teınizlenrn . serı ır şekıl c 
esınP. de h . verrnek e cnımıyetle yer 

zarurelind . B 
tohum te · 1 eyız · u yüzden 
. mız eme v 

şırndi>'e k d e ayırma işinde 
en seri ne:· ar yapılan denelLelerde 
rinin verd· •~eyj selektör m k" 1 
k •Q-ı g" .. a ıne e· 

lı şekil ve hor~lrnüştür. izafi ağ 
k .. •cırnı . ır rara yuzde °" crınc g .. 
• "'-::1 t . ore ayı-

temın etmckted· eınızlilc s· f' . 
d d. ırıc, a ıyetı 

el e e ıleck 111 L • Btı toh 
1 · d •ıquı.. um a 

veznı e artrnı1 L. 1 ura hekt 1• . . uu tına- o ıtre 
binnetıce tıcari kı" ----•dı.ır.1.,.d ılaletj d • ·• •n 

~ )l:L. ..qeJ. 

Paris : 4 ( Radyo) - Fransız 
hava nazın bugün bir tayyare ile 

L draya gitmiştir. Nazır Londrada 
on d 1 ·ı· "k' - kalacak bu esna a ngı ız ı ı gun . 

askeri hava şubesi şeflerıle temaslar 

yapacakb. ! 
Bohemya ve Mora~y~da 

asayiş temin edıldı 

B 1. : 4 ( Radyo) - Bohemya 
er m d'ld' 

ve Moravyada asayiş temin e_ 1 ı-
ginden Alman kıtaatı bugunden 
itibaren geri çekilmeğe başlamıştır. 

Harp gemilerinin, ·harp vukuunda 
boğazlardan geçmesi meselesi .. 

ANKARA SiYASİ MAHAFJLi VERiLEN HABERLERDEN 
MALÜMATTAR DEGILDIR 

Ankara : 4 (Telefonla) - Bir 
Fransız gazetesinin yazdığına göre, 
Romanya Hariciye Nazırı Bay Safen
ko bu yakınlarda Ankarayı ziyaret 
edecekmiş. 

Ayni gazete, bir harp vukuundı, 
Romanyayı müıtereken müdafaa ede· 

cek devletlerin harp gemilerinin bo
ğazlardan geçmesine Türkiyenin şim· 
diden muvafakat cttiti yolunda bir 
haber ne§retmcktedir. 

Anadolu ajansı bu neşriyat üze
rine tahkikat yapmış ve bu hususta 
Ankara mahafilinin hiç bir şeyden 
malQmattar olmadagaaı 11of etmfttı. 

60,000 gişilik bir Türk ordusu 
Hataya girmek üzere imiş 

HÜKÜMETiMIZ BU HABERLERi TEKZiP EDiYOR 

Ankara : 4 ( telefonla ) 
Buraya gelen haberlere röre, Pa. 

'risdu çıkan Figero tazetesi bazi rnem 
balardan alarak neşrettigi bir haber· 
de Hatay parlementosunun Türkiyeye 
iltihak kararını vermek üzere oldutu 
ve 60,000 gişilik bir Türk ordusunun 

Hataya ğirmek üzere hududa tahıit 
edilmiş bulundu~unu bildirmektedir 

Anadolu ajansı bu aynen neşrettikten 
sonra, hükümetin bu haberi tekzibe 
anadolu ajansını memur ettifini not 
etmiştir, 

POLONY A-LiTVAN
y A MÜZAKERELERi 

r 
Almanyanın 

••••bbUelerlnl 
önlemek için 

1 ~izli A 

1 sıyası 

büyük 
faaliyet 

bir 
var 

Roma_ Berlin mihverinin 
sarsıldığı söylenmekte ! 

Ortaokul ve liselerde 

TALEBE 
TEŞKiLATI 

Gençlik için bir de 
nıecmua çıkarihyor 

Maarif vekaleti muhtelif tahsil 
müessescleıinde okuyan çocuklaun 
gerek kültür, gerekse muhtelif ihti. 
yaçlarını karşılamak üzer~ okullarda 
talebe teşekkülleri yapmıya karar 
vermiş ve hazırlıklara başlam~tır. 

1 b · · · ızam Üniversite ta e esı ıçın n 
.. · "t aenç· namesi hazırlanan unıversı e 6 • 

lik teşkilatı bu bu tahsil çağındakı 
talebenin bütün ihtiyaçlarını karşr 
lanıiya çalışacaktır. 

Orta okullardı ve liselerdeki 
talebeler için de yapılacak teşkilata 
ait maddeler _yakında tesbit edile· 
cektir. 

GençJitin of dutu kadar memlc 
ket balkan da kültürünü yük~elt 
mek v•zil..W üzerine ılın Maarif 

Paris : 4 - Siyasi mahfillere re· 
len haberlere göre Polonya ile Lit• 
vanya arasında mühim müzakereler 
cereyan etmektedir . Bu müzakere• 
)erden maksat Almanyanın yeni bir 
teşebbüsünü akim bırakmak için bir 
anlaşma yapmaktıı. 

Londra · 4 - Polonya sefiri , 
Hariciye Nazırı Lord Halifaksı ıiya
ret ecf erek B. Chamberlaynin Polon· 
yaya dair Avam Kamarasındaki be· 
yanatiyle bazı gazelelerin neşriyatı 

arasındaki farktan bahsetmiştir. Ha
riciye Nazırı, Başvekilin Avam Ka
marasındaki beyanatının lngiltere hü· 
kumetinin düşüncelerine tamamen 
tevafuk elti~ini söylemiştir. 

Paris : 4 -· f yi malumat ıJan 
mahfillere göre, Polonyaya ait tnri· 
liı garantisi , Polonya Hariciye Na. 
zırı B. Bek'in Londrıyı ziyareti es· 
nasında tavzih edilecektir • R. Bek 
Pariste Fransız ricaliyle iki memle· 
keti bağlayan bağların takviyesini 
görüşeceklir . 

Londra : 4 - Siyasi mahafile 
gelen haberlere göre İtalya, Alman· 
yanın Polonya üzerindeki tazyikini 
muvafık buln.amaktadır. 

Gazetelerin neşriyatına ratmen 
Berlin - Roma mihverinin son za. 
manlarda sarsıldığı anlaıJJmaktad!,.:. 

hilıi mecmuaları dı nepetmele ka· 
rar vermiftir. 
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Politik Bahisler 
İ-·-·-·- Vll -·-·-·-; 1 ş '® lhl Ü lf 

ÇUKUROVANINY AŞI,.----------·-' 
Üç Ay 

içinde 
Karkamış mıntakasının ehemmi

yetini biraz daha teharüz ettirebil 
mek İçin Fırat - Dicle ve Akdeniz 
sahillerinde azıcık gezmek lazımdır. 

_, __ R_. Y_vA_azL_a~_I_N. __ \
1 

Halkevinde iş yerlerinde işçi 
resim Kursu JJ mümessi eri seçilecek Ç ok geçmeden • Ukranya tara· 

fından baş gösterecek : üç 
aya varmaz, Hem bu seferki 

tehlike diğerlerinden daha korkulu 

Bu mıntaka Şimali Anadoludan akıp devirde gidenler yine ana} urdlarına 
gelen Fırat'ın üzerinde Aleviye, Ga- dönmüşler ve Lütün bu hercümerç 

Halkevimiz resme hevP.sli olan 
gençlerimizi yetiştirmek üzere bir 
resim kursu açmağa karar :vermiş· 
tir. Şimdiye kadar bir çok müraca· 
at edenler olduğundan kayıd mua
melesi yakında kapanacaktır. istek
li olanların bir an evvel Halkevi 

Seçim iki aya kadar bitirileck 
ve daha çok nifak doğurmıya müs
taittir. Fakat bu tehlike karşısında 
demokrasiler öyle lafla protesto 
etmiyecek: Avrupada kıyamet işte 
o zaman kopacak. 

marna, Akkat, Babil ve nihayet(Sus)a ile tarihe daima karışıklık V'1miş. 
kadar uzanıp gelen Fırat sahille· 1- )erdir. 
rini yalayarak Basra körfezine kadar 

ı,çı algortaaı kanun projesi Uzerlnde tetkikler yapmak 
Uzere memleketimize gelen Mlllaller cemiyeti mesai bUrosu 
mUdUrU Osvald Ştayn Ankarada bir hafta daha mesaisine de· 
vam edecektir. 

akıttığı topraklar, bütü ilk medeni 
yetin temel taşlarından süzülüp gel 
mektedirler. 

Bilhassa Firat ile Dicle arasında ı 
kalan ( Telhalef ) bu eski devirlere ! 
ait materyalleriyle mıntakaya birkat 
daha şöhret vermektedir. 

Çukurovanın yaşını ve eskiliğini 
isterseniz birazda Yunan devirlerin
de arayalım : Etrafa çok dağılma· 
mak şartıyle bu mevzu. makalemize 
ılık bir cereyan da verebilir zannın 
dayım. 

• Heredod • lskendeıun köıfe· 
zinden ta Yunanislana kadar uzanıp 
giden sık, sık adalarda ve Ege'de 
meskun halk için : ( Bunlar küçük 
Asyanın otokton yani : en eski kül· 
tür insanları - abalisindendir) der. 
Bu kısa tarih cümlesi Heredod'un 
ağzından dinlenilirken Yunan ırkının 
ırkının ( Eski Grec ) yüzde sekse
ninin adalılardan müteşekkil oldu· 
ğunu ele alırsak, bu otokton camia· 
ainın mebdei derhal tebellür eder. 
Yinı Heredod'un kasdettiği millet· 
ferin Anadolu, yakın şark ve uzak 
şarktan geldikleri şüpheden vareste 
kalır. 

Dr. Arif Müfid Manscl (Mısır 
ve Eıe tarihi notları) Adlı eserin
de [.] "Tarihi ve mitolojik tetkika· 
tın Trova havalisinin bir taraftan 
EgP. havzasını ve diğar tareftan 
Kıbrıs adasiyle pek sıkı rabıtalar 
arzetıiğini, tekmil bu havalinin yek· 
diğerleriyle akraba ve küçük asya 
kavimleriyle meskun olduğunu gös 
!erebilecek bir mahiyette olduğunu 
söyliyebiliriz.,, Dedikten sonra bu 
mevzua vuzuh için, devam ederek 
"Bu tarihi erıgüstik diller miladdan 

1 
önce (ili) iincü binde Kıbrıs, Ana 
dolu ve Ege havzasının yeknasak 1 

bir kültüre malik olduğunu gösteren 
arkaolojik vesikalar teyid etmekte· 
dir . ., diyerek bitirir. 

Bizde bu kayıd üzerinde ısrarla 
bundan önce başka alimlerin de A
rif Müfid ManseHn bulduğu (5000) 
yıllık yaşa inanmak zaruretindcyiz. 

Daha yakın bir Yunan devrini 
gözden geçirirken Miken istılisın
dan eve) Çukurovada (Kikfiıtlar, 

Kilitler, Lelegler, Karlar, Akalar, 
ldoller) in de yaşamış olduğu tarih 
Hhifelerinde yazılıdır. Bu yazılar' 
içinde bir isim çokça benzerlik iti· 
bariyle ruhumuza sıcaklık ; vermek· 
tedir. Mersin ile Silifke arasında 
halkın "Kızkulesi,, dedikleri (Kori 
kos) şehrinin adını (Turkos) olarak 
okuyoruz. Turkos tahlil edilirse 
rumcada (Turkos kelimesiyle bir 
ahenk ve bir köktedir. Çünkü Tur 
kos (Türkler) demektir. 

Teksiye'nin rivayetine göre bu 
şehir : Miladdan (80-100) yıl önce 
Pompey ordusunun İşgali sıraların· 
da yapılmıştır. Halbuki Roma dev 
rinde böyle bir munis şehir adına 
az rastlanır. 

Belki adaları> yerleşmiş (Aka· 
lar) Miliddan (1200) yıl önce Ak· 
deniz kıyılarına, bilhassa lskenderun 
körfezine yeniden geri dönerlerken 
bu şehri ihya etmiş olabilirler. Aka· 
lar'ın Anadoluya döndükleri zaman 
adlannın Mik~n olarak değişmiş ol· 
duğunu söyliyenlcr vardır. 

Görüyoruz ki: Anadoludan her 

,<\na Dilin• onu 

.dur. 

Omiros'un meşhur kasideleıine 
bakacak olursak[ •• ] kadim Yunan 
ırkları dilleıi gibi üç büyük bölü 
ğe ayrılmışlardı. Bu dillerin sahip 
leri önce Anadoludan bilhassa Çu
kurovadan ve ondan öncede Oı ta 
asyadan geçip gelen büyük Tüık 

akınlarının belki son kafilelerinden 
sayılırlar. 

Grec devirleri böyle geçtiği tak 
dirde bu bahse Roma'lılan hiçte 
karıştırmak muvafık olmaz. Çünkü 
Roma devrinde beşeri hayat ve psi
koloji ile : dil fevkalade çığrından 
çıkmış ve ve (idealizm ceryanlara 
girmiştir. Onun için bu devirde çok 
eski tarih izlerini bulmak imkansız 
olmuştur. 

işte Karkamış tetkiklerinden 
istifade ederek Akdeniz ve Ege ile 
adalara kadar yaptığımız bu küçük 
dolaşma mevzuu; bize Karkamışın 
ve Çukııtovanın yaşadığı devirlerde 
cenubi Avrupanın daha ~genç oldu· 
ğunu ortaya koyacak mahiyette· 
dir. 

1 •• J Cihan tarihinin ana halları 
(Cild 2 • Sa. : 20 40) 

Çukuro~ a harası Direk- 1 

törlüğünden : 

sekreterliğine 

lazımdır. 

müracaat etmeleri 

Portakallarımızın 
nakliye primi 

Devlet Demiryollari idaresi, por 
takal ihracat tacirlerinin, portakal 
ihracatının daha siir'at ~·e daha 
kolaylıkla yapılması için girişeceği 
teşebbüsü nazaıı dikkate alarak Yu 
nan ve Bulgar hatlariyle mühim bir 
anlaşmaya karar ~ermiştir, 

Bu karara göre, bu sabahtan 
itibaren mer'iyet mevkiine r girecek 
olan tarife tadilatı ile Is tan bul Drag · 
oman hudut mesafesini geçmek 
suretiyle 939 eenesi 13 şubatı ba· 
şından 940 senesi 13 şubatı akşa· 

mına kadar olan bir senelik müd. 
det zarfında 1500 ton veya daha 
fazla portakal sevkedcn mürsillere 
Türk, Yunan ve Bulgar demiryol-

Alakadarlara tebllO edilen 
ı, ıslahı nizamnamesinin tat
biki için ı, daireleri hazırlık. 

larda bulunmaktadır. 

işçiler le iş verenlerin arasında 
çıkan ihtilafların halli için bütün iş 
yerlerinde seçilecek mümessillerin 
iki aya kadar seçilmiş olmaları la 
zımgelmektedir. Bu husustaki inti
hap için iş dairesi hazırlıklara 1: aş· 
lamıştır. Mümessiller bilhassa iş 

verenlerin adamlarından veya onlar 
la sıkı temas eden kimselerdr n ol
mıyacaktır. 

·-RADYO 
• BugUnkU program • 

Tiirkiye Radyo dıfüzi) on p<ıstaları 
Türkiye Radyosu - Ankara Rad)'Osu 

ÇARŞAMBA 5 - 4 - 939 

12.30 Program 
)arının mer'i doğru müşterek tarife 
mucibince yüzde 25 ikramiye veri 12.35 Türk müziği Çalanlar : 
lecektir. Vecihe, Cevdet Çağla, Refik Fer-

940 senesinin l 3 şubatından san. Okuyan : Radife Neydik l -
sonra bu mikdar veya daha fazla Rast Peşrevi. 2 - Refik F ersanın 

- Rast şarkı - Yakdı cihanı ateihracat yaptıklarını demiryolu sevk 
makbuzlarile isbat eden ihracat ta- şin. - 3 Udi lbrahim - Rast şar-

H k · · t · t · · cirleri bu primi geri alacaklardır. kı - Sevmediklerimle gönül avut ara mer ezının envıra ı ıçın I 4 L R 
t t .. ·ı· t" 1 ' Bu sabalıtan ı"tı"baren başlıyacak ma. - eminin - ast şarkı -mevcu mo ore ı ave sure ıy e tanzım 

d ·ı k 1 kt 'k t · 1 1 olan bu yenı' tarı'fe tatbı"katının şı·rn Sazın gibi Sinem dahi. 5 - Cev e ı ece e e rı esısatının yapı ma 
sı 15 gün müddetle açık eksiltmeye diye kadar daha ziyade deniz yo det Çağla - Taksim. 6 - lbrahim 
konulmuştur. Keşif bedeli 2394 lira luyla yapılan portakal ihracatını efendi - Mahur şarkı - Sabah ol 

sun. 7 - Mahur saz semaisi. 50 kuruştur. Bu işe ait keşif, proje şimendiferle yapmağa çevirecaktir. 
ve şartnamesiyle sair evrakı hergün Bu suretle portakallarımızın çürüme 13.00 Memleket saat ayaıı, a-
Hara Müdürlüğünde görülebilir. lha den sür'atle ve daha ucuz olarak ajans ve meteoroloji haberleri. 
lesi 18-4-939 salı günü saat 15 

1 
ihraç olunması mümkün olacaktır. 1 13.15 - 14 Müzik (Riyaseti 

de Adanada Nafia Müdürlüğü bina· ---·-----------' Cümhur Bandosu - Şef : Ihsan 

sında toplanacak Komisyonda yapı· 
lacaktır. Muvakkat teminatı 179 lira 
59 kuruş olup Hara veznes'ne ya
tırılacaktır . isteklilerin 2490 sayılı 
artirma, eksiltme ve ihale kanunuru 
2 ve 3 cü maddelerinde yazılı vesa. 
ikten başka elektrik işlerini yapabi
leceklerine dair laakal ikinci sınıf 

ehliyetnamelerini komisyona vf'rme
leri lazımdır. 10467 5-8-12-16 

Bürücek köyü 
heyetinden: 

ihtiyar 

Köyümüzün 939 senesi bütçesi 
tasdik edilmiştir. 938 senesiııe ka 
dar salmadan borcu olanların niha 
yet 15 gün içinde borçlarını yatır 

roadıkları takdirde köy kanunu 
mucibince haciz yolile tahsil edile· 
ceği ilan olunur. 10468 

s 
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Kadın vücutları yavaş ya 
vaş tabii şekline dönüyor, 
iskelet haline gelmiş vücut
lar moda olmaktan uzak
tır. Fakat bu, şişmanlığın 
moda olması demek değil· 

dir. Formunda vücutlar be· 

ğeniliyor. Onun için zayıflamak bil· 
hassa şişmanlamak bugünkü kadın 
düşüncesinde dahi hali çok mühim 
bir yer işgal etmektedir. 

Bugünün kadını zayıflamak is
tiyor; fakat bu hususta ne doktor
luk, ne de sıhhat kaideleri kati ve 

Babıali Caddesi Künçer) ı - o. Guillon - Marş 
2 Johann Strauss - Viyana Kanı 

Caddenin asfalt olarak 
inşasına başlanacak 

lstanbul : 4 - Babıali caddesi· 
niıı Divanyolundan Kapalıfırına ka· 
dar uzanaıı kısmının asfaltı evvelce 
inşa edilmişti. Bu köşeden Sirkeci· 
ye kadar uzanan kısmının telefon 
hava gazı. su, elektrik kablolorından 
bir kısmının yerleri değiştirildiği 

halde henüz bu inşaat tamamlan
mamıştır, Bu itibarla yolun asfalt 
inşasına başlanamamaktadır. Maa· 
mafih yirmi güne kadar bütün in
şaat ikmal edilerek asfalt inşaata 

başlanacaktır. 

Diğer taraftan Babıali ve An 
kara caddelerinden çıkacak parke 
taşlar vilayet dairesinden defter
darlığa kadar uzanan dahili yolun 

1 

İnşasına tahsis edilecektir. 

(Vals) 3 - Auber - Tacın elmas· 
ları operasının uvertürü 4 - S. Jo. 
nes - Geisha operetinden potpuri 

18.30 Program 
1 d.35 Müzik (Balo rnuziği -· Pi) 
19.00 Konuşma 
19.15 Türk müziği (Fasıl Heye• 

ti) Celil T okses ve arkadaşları. 

20.00 Ajans, meteoroloji haber· 

!eri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müziği Çalanlar: 

Vecihe, F aire F ersan, Refık F ersan. 
Okuyanlar: Mustafa Çağlar ve Sema 
hat Ôzdenses. 1 - Hüzzam Peşre· 
vi. 2 Etem efendi - Hüzzam şarkı 
- Eşki çeşmim hasretinle. 3 - U 
di Hasanın - Miistear şarkı - Git 1 
ti yar elden. 4 Şevkı beyin - Hüz- ı 
zam şarkı - Küşade tafiim. 5 -
Vecihe - Kanun ~aksimi. 6 - Hüz 
zam Türkü - Sanada Yaptırayım 

Uyku, Zafiyet 
vücuda zararı olmıyan bir rejim tav 
siye etmiyorlar. Ekseriya birbirine 
zıt bir çok tavsiyeler söyleniyor .. 
Bu tavsiyeler o kadar çoktur ki 
F ransar.ın tanınmış kadın muharrir 

lerin.Jen biri "zayıflamak için tav 
siye edilen çarelerden her hangisi· 
ne baş vurmak mümkündür, aksini 
yapsanız da olur,, diyerek zayif bir 
nükte yapmıştır, 

Zayıflık ve şişmanlık mücadele-

si üç bin senediı devam ediyor. 
Eski Yunanlılarda şişmanlık kadın 
güzelliği için tn'.büyük kusur sayı
lırdı Şark şişman vücutlara kıymet 
verirdi. "Bir dirhem et bin ayıp ör· 
ter,, darbı meseli bu zihniyetin mem 
leketinıize kadar gelen ifadesidir. 

Son seneler bir çok deh mo 
da değiştirdikten sonra tabii vücut 
da karar kılındı. Vücutları bu şek· 
le sokmak için profesör doktor 
Hekelin yepyeni bir sistem tatbiki 

İnhisar suçlarına ait 
para cezaları 

inhisarlar Umum müdürlüğü, 
kaçakçılık suçlarından dolayı mah · 
kemelerce, tütün ve tütün inhisarı 
kanunundan evvel vilayet ve kaza 
idare heyetlerince hükmolunan para 
cezaları tahsilatından, tahsil edl'll 
idare, muhafaza ve tahsil memurla 
rına yüzde beş aidat vermeyi ka 
rarlaştırmıştır. 

Nahiye müdürlerine 
hayvan yem bedele 

Dahiliye vekaleti nahiye müdür· 
ferinin nahiyelerindeki köyleri sık 
sık dolaşabilmeleri ve köylülerin ih 
tiyaçlarını l\nlıyabilmeleri için hay· 
vanı olan nahiye müdürlerine her 
ay altışar lira yem bedeli verilme· 
sini kararlaştırmıştır. 

Vekaletin bu iş için 1939 büt
çesine koyduğu tahsisat kabul edil
diği takdirde l Hazirandan itibaren 
nahiye müdürlerine ayda altı lira 
yem bedeli verilebilecektir. 

HAVA V AZIYETI 

Şehrimizde dün gök yüzü bu 
lutlu hava rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcak 22 derecedir. Geceleri 
en az sıcak 7 derece . 

naciyem. 7 Udi Ahmedin - Acem 
kürdi şarkı - Bir Vefasız yare. 8-
Mustafa Çavuşun - Nikıiz şarkı -
Elmas senin yüzünü gören. 9 - Şev. 
kı beyin - Hicaz şarkı - Kış gel
di fırak. 10 - Saz semaisi. 

21.00 Memleket saat ayarı; 
21.00 Konuşma 
21.15 Esham, tahvilat, kambiyo 
nukut borsası (fiyat) 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Temsil (Dengi Dengine 

- Komedi) Yazan - Kemal Tö 
zen, 

22.00 Müzik (Küçük Orkestra 
- Şef : Necip Aşkın) 1 - Wafter 
Noack - Romantik Üvertür 2 -
Azzoni - Sabah şarkısı 3 - J. St· 1 

rauss - Çardaş 4 - Franz Abt 
- Ormanlarda, ve Ninni 5 - Sch· 
neider - Tirol dağlarının Halk şar
kı ve danslarından potpuri. 6 -Ma
inzer Serenad 7 Benatzky - Bebek· 
ler Perisi - Filminden ·- Neşeli· 
yim şarkısı. 8 - Leopold - lspan 
ya melodileri - Potpuri. 

23.00 Müzik (Cazband - Pi.) 

23.00 - 23 Son ajans haberle· 
ri ve yarınki program. 

Üç ay zaı fında Almanya, Çek
ya' yı hazmedecek, organize bir ha· 
le getirecek, tıpkı Avusturya ve 
südetlerde yaptığı gibi. 

Fakat demokrasiler, Alman 
nasyonalizminin dinamizmine karşı 

mali marıevralarla mı cevap vere· 
cekler? Öyle ise aynı mesele Ro
manya ile Polonya için de yenile. 
necek. 

Unutmamalı ki, gerek Romanya, 
gerek Polonya, teknik noktainaza
rından ~Çekoslovakyanın vaziyetin· 
dedir: Polonyada üçte bir Alman 
tkseriyeti vardır. Roman) ada ise 
mühim miktarda azlık vardır: Bil 
hassa Macar. Alman, Bulgar .. 

Acaba Reich, başka yerlerde 
muvaffak olduğuna göre buralarda 
da bu nüfus üzerinde nasıl bir oyun 
oynıyacak. 

Qeuvre 

Talebe teşkilatı 
- Birinci sahifeden artan -

Bu mecmuada muhtelif bilgiler 
herkesin anlıyabileceği sade bir li· 
sanla yazılacaktır. 

Memleket kültürünü yükseltmek 
noktasından bu mecmuaların müııim 
roller oynıyacağı muhakkak göı ül 
mektedir. 

Maarif vekaleti mecmuanın şek. 
lini ve içine konacak yazıları tesbit 
etmek üzere yakında mühim bir 
toplantı yapacaktır. 

Bu gece nöbetçi, eczane 
Yenicami 1 civarında 

To. os eczahanedir 

Kadirli icra memurlu
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ğundan: w 
Kadirlinin Araplı köyünden Ha· ; kçi 

tice vekili Kamil Akçalı ile Kadir· ferdi 
linin Araplı köyünden ölü Mehmet bir 
oğlu Ahmet Gövel ve Hayri velisi ~edj 
aynı Kadirli kasabasında ölü Abduf ızabıı 

Bu Jah oğlu Küçük Kamilin kardeşi 
Arif aralarında tahaddüs izaleyi şu· t ba1 
yu hakkında cereyan eden muhake · 
me sonuıxla alacaklı vekili Kamil ~e n: -
Akçalı tarofmdan vaki talep üzerine ıor, 
Kadirlinin Bağ mahallesinde kain Ma. 
şarkan Hatice ve Ahmet ve Hayri Dişti. 
velisi aynı bahçesi garben mnhacir -
Şerif hanesi şimalen mahalle yolu ınızı, 
cenuben yol ile mahdut üç odalı Mel 
bir bap hane ve Kadirli esnafından rniyc 
Darendeli Hacı Hüseynin tahtı ica· 
nnda olan bu hane önünde 20· 1 O k- 1 

e ıa ta 
~ metre nıurabbaında bulunan bu han ıd· 

ne _b~şladı. ~u usulü g~rip bir esa: 1 arsasile birlikte (700) lira kıymet tııı~:r. 
sa ıstınat edıyor. Ve bır tek kelı ' takdir edilerek ka~ifi taksim tolııır ı· . ı 

·ı h··ı· d·ı· Z fi k · · ıstın me ı e u asa e ı ır: ayı ama ıçın } an bu hanenin satılmasına karar lı . 
k H 1 d . enım uyuma ... ıç o mazsa uyuma an verilmiş olduğundan birinci artırıııa hi . 

yatmak. Tabii bu usulde de diğer nın 1 mayıs 939 pazartesi günü s'' Y~ır 
rejômlerde takip edilen gıda perhi- t d K d' 1. . J · · d 1·ha' 1 

a on a a ır ı ıcra aıresın e 
zine riayet ediliyor. Fakat yalakta 1 . I ğ h kı 
kalındığı İçin vücut yorulmuyor ve esı yapı aca ı ve mu am:n.en ,. 

fi k ·· ·· d b' k h t metinin yüz le yetmiş beşını bulııı 7 
zayı ama yuzun en ır ço ra a d d . l 

ı ki b ti ·· ·· .
1 

ığı takdir e ıkinci artıımanın 
sız ı arın u sure e onune geçı 

9 9 
. .. .. t 

00
d• 

miş oluyor. mayıs 3 pazartesı gunu saa • 

- ( 

ıiyorsı 

ı,;ay k 
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Eı.kıi Profesör Hakelin bu sistem pek icra kılınacağından daha fazla fil\ 
beğenilmiş ve birçok güzellik ens. itimat almak istiyenler 51 nuınr~ tuştur 
titüleri uyku ile zayıflamak için hu · dosyaya müracaat eylemeleri il3" Me 
susi yatakhaneler açmışlardır. olunur. 

10465 



•• 
BH 

Elinde bir mektup olduğu halde 
İçeri girerek karısına dedi ki: 
. Melahat, şüphe ediyorum, sana 

b.r mektup var .. 
Versene .. 
Üstünde ne yazılı biliyormusun?" 

,ususi,, 
Ver artık canımı sıkıyorsun. 
Beraber okuyalımmı? 

- Kabil değil' .. 
Nedim karısın kandıramıyacağını 

1 
ınlaymca yazıhanesine gitmek üzere 
;ıktr ı 

Melahat mektubu açlı ve birkaç 
lefa okudu. Ara sıra,, ah yarabbi 
fiyordu bir aralık bağıracağını:zan 
ıetti sonra birden bire kalkarak gi 
•indi sokakda zihnini altüsüt eden 
>U birkaç satırı okumak için durdu 
.endisine tesadüf eden ahbabların 
lan birine bakmıyarak geçti, 

Mektupta kendisine verilen adres 
>İr çıkmaz ~okakta 6 numarydı. 

Melahat buraya gelince derin bir 
h çekti, çünkü buraya penceresi 
ıin kenarına oturup da 'karşı'eve gi 
ip çıkanları göre bilecek ne bir 
ıastahane, ne de bir kahve vardı 
ıer tarafında muazzam binalar yük· 
elen bu sokakte küçücük bir dü
an bile yoktu. 

hissetti ve gözleri yaşla dolu olduğu 
halde: 

- Kocam .. , 
Diye, başladı Madam Roza Ol)Un 

sözünü kesti: 

- Evet, dedi anlıyorum aşk ile 
vukubulan her izdivaç sonra imzasız 
bir mektup oturun güzel kızım. sizi 
buraya Aallah gönderdi ne yaparca 

ktınız bakayım kocauıza? 1 
- Benim yerimde siz olsaydınz 

ne yapardınız? 

- Benim başımda da ayni vaka 
nın geçmediğini ne biliyorsunuz? 1 
şüphenizin tamamile doğru olduğunu 
öğrenmekten ne kazaııacaktınız? Ya 

hut, buradan hiçbir şey görmeden 
gideceksiniz bu da sizi tatmin et
miyeck şimdi benimle bir çay içi· 
niz pencere kapalı olduğu halde tat 
lı tatlı konuşalım belki perdelerimin 
pek kalın olduğuna dikkat etmişsı· 
nizdir bunları mahsus sokağı hiç 
görmemek için koydurdum en ma. 
kul hareket böyle perdeleri kapı· 
yarak ve bir kitap nlar&k sobanın 
karşında oturmak sokakta aeçenleri 
düşünmemektir. Bir şüpheniz var 
niçin bu şüpheyi katiyete çevirmek 1 
istıyorsunı? ne delilik yahut da şüp-
heden büsbütün kurtulmak söylenen 1 

Genç Kızlar, Hakımıer , Avukatlar ve Buıun Aueıer 

T N SiN 
BU AKŞAM -------.... ----------

Göstereceği, Fransız Edfbl KLOD FARRER' in kUçUk elçiler 
Romanından iktibas edllmlş vo ibretle seyredllecek 

bir mevzua sahip ' 

Fransızca SözlU Hissi, ve Müessir Fllml gôrmelidlrler 

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

· teşkil edecek mahiyetedir 
BAŞ ROLLERDE : 

Komedi Fransezden, Madeleine 

Ayrıca: 
Renaud ve ( Constanst Remy ) 

KEN MAYNARD 

Tarafından temsil edilen Heyecanlı Bir Kovboy filmi 

unu 
0 1.kkat .. Sinema Saat 8.30 da Başlar 

Telefon Tan 266 

BUGÜN 2.30da DEANNE 
Sondefa Olarak DURBiN'in 
Şaheseri 100 Erkeğe Bir Kız ve 

Çiftlik Kanunu 
1043~ 

1 

Asabiyetten tihiyen Melahat kar 
aprtmana girdi. kapıcı kadıua: 
Madam dedi, üç lira kazanmak 

ıtermisiniz? 

şeyin doğru olmadığını anlamak bu 1 

da başka bir delilik .. bir şüphe ' ----------------------------
daima zevkli hayata neşl" tat verir 

- işine göre .. 
- Bu evde saat dörtle beş ara· 

ında bir pencerede oturmağ ibtiya · 
:ım var-

- Bir alayını geçecek? 
- Hayır, sizde bır kadınsız. ne 

1aksatla geldigimi anlarsınız. 
- Yukarda madamn Rozanın bal 

:onlu obası var. Bu kadın her per- 1 

embe günü dört buçuk matinsine 1 

İnemaya gidiyor ihtiya olduğ için 
'eceleri çıkamıyor . hizmetcisile an- ' 
aşabilirsiniz 

vaktın geçmesine yardımeder , son· 
ra ıusan evvela ağladığı şeya gül
mez her şeyi bilen kadın can sıkıcı 

bir kadırıdır. konanız gene size ge· 
yol verecek tem:ımen teslim olmayı
gelecek ve nız ona her şeyi söyle

meyiniz yani hesabın hepsini ğörme 
yiniz küçük bir taksit veriniz .. 

* * * 
Melahat eve pek geç ve pek bü. 

yük bir huzur Ve si.ikun bulmuş 

olduğu halde gel diCkocasının yüzün 
den hiç bir şey anlamağa çalışmadı 
fakat Nebim endişe . içindevbi. ; 

Kapıcının delaletile iş halledildı 
Melahat kalın perdelerle örtülü 

:aranlık bir salona girdi perdeleri 
ıçtıfar' Melahat balkonun gerisıne 
'etleşti 6 numaralı eve girip çıkan· 
~rı _buradan ko'aylkla görebiliyerdu 

1 

-Neredeyim neredeydin?söyle .. Se 
nin gıbi ğüzel ve genç bir kadın .bu
vakta kadar hem bugün aldığım 
mektup o hususi mektup? 

Bır aralık elinde demetile bir çi 
ekçi kız gelince: " işte NeJimin gön 
lerdiği çiçekler,, diye düşündü son· 
a b~r posta müvezzii içeri girince 

Diye bağırıyordu. Melahat: 

- Hiç dedi aldığim mektup öde· I 
meğe nıyetim olmıyan bir hesap ,, 
pusulasıydı! 

edırn mutlaka gelmiyecek vicdan 
zabına uğradı,, dedi. 

Bu sırada hizmetçi kadıu gürültüy ,I Kahkaha ! Kahkaha ! 
bapıyı açtı: 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 
(D A N E L L E D A R l E R U X) 

Paris S c- rgisin in birinci mükafatını kazanan 

---------., 
Suiistimal 

v a s l 1 d a 

................................. 
MWlTEŞEM TEMSiLiNi VERMEK ÜZE.RE 

l_PE_K __ Y A_KINDA 1 jPEK ~KINDA 1 f"PEK y AKINDA 1 --
Asri • 

sınemaya 
Ci l . 

ı e y o r 
Fazla tnf sil at İçin lıer vakıl açık bulunan kişe} e müracaat 

Telefon 250 ASRI 
10464 

- Ah hanımefendiciğim dedi· 
em·· h' ' , 

ut ış hal .. bizim madam gelior. 
iki saat müt rmadiyen kahkaha ı~--------~ ----..." a::::::ıı:ıa-= ...... ----------

f stanbul Beled!Jesi Şehir Tiyatrosu Madam R k . 
işti. oza artı ıçeri bile gir-

- Benim b lk J n a onum a ne yaptı-
ızr, ne arad ğ 
Melaha 1 ınzı anlayabilirmiyim 

l ne cevap .... b. miyordu r· . verecegını ı 
- a· 1 ıtrıyert"k kekeledi· 

ır şey ·· 1 

- H h gormek istiyorum da 
a, a ... anladım B . 

kta kad · enım geç . ar eve gelmiy . . 
ıyordu. Halbuk' . ecegırnı zan· 

ı dtğiştirm· . ı sınemada proğra
stin filmi vıştı ~evn_ı ~diğiın bir ar 

. ar. ıçerı . . 
enım "at" gırnıenıze ' urre ... 

Lorel Hardi 
fsviçrede 

Tabii Jckorl:u artısında en gü
lünçlü en güıel eserlerini 

yarattılar . Size de 

Bu akşam 

Al aray 
Sinemasında 

( Darülbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

IL~K TEMSiL 
11-Nisan-939 salı akşamı 20,30 da ı 

1 iyetiırı Yok. ye Yakalanmağ hiç 
Madaın 

- Madam ... . 
- Giriniz a ... . 

<:anım 
yorsunz ne b ' oturunuz t't 

Bir kahkaha ve neşe akşamı 
yaratacaklardır 

Iıave olarak : • 
En yeni dünya haberlerı 

(Bir Muhasip aranıyor) / 
Komedi 4 Perde 1 

• Oş fik• 1 • 
ay ketırcnc ... ır... Marj bize 

Hizmetci kadın 
. 'k J A b Perdele 

lekt11ı anı asını Yak r kap;\dı 
d V d tı Sob .c 

uştur u. e ışarı çıktı ay, lu 
Metahat , izahat vcrnı~k .. 

h.ııuınu nu 

Çarşamba 2,30 da 
1- Kır çiçeği 
2- Kontes Volevska 

-....___ 10462 ı 

Loca ve nu laralı yeri rinizi şimdiden tewin ediniz . Fazla 
her v .. lcıt açık bulunan kişeye müracaat ediniz. 

Telefon 10433 

taf ilat için 

250 

1 

Üçüncü büyük .... 
program başlıyor!.. 

Asri • 
sınema 

Bu akşam 
Sayın müşterilerini , Sin:ma kainatının g~z .. kamaştıran kadını, 

yirmincı asrın canlı venusu 

( Dorothy Lamour ) 
Ve arkadaşı 

'· 

( Ray Milland ) ı 
Bütün cihana parm~rtan, orijin~baştan başakii) 

( Ormanlar Perisi ) 
Sinema teknik harikasiyle davet eder 

Ayrıca: En son dünya haberleri 
K. h k t kt r Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz ışe er va ı açı ı . 

5 N. ç ba gu"ndüz 2 30 tenzilatlı halk matinesinde - ısan - arşam ' 

1- ( Markopolonun ) 
( Müthiş aşk maceraları ) 

2- Esrarengiz otomobil 
Telefon Asri 250 

10463 

Vakıflar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli Ofo7,5 Teminat .. 
Mikdarı Mevkıı 

Numarası 
Cinc;i Vakıf Belediye 

Lira Lira K. 

400 30 00 Karşıyaka Dükkan 12 19 
Karataş yolu 

3~0 25 75 " " " ,. 1 17 

Yukarıda yazılı vakıf gayri menkullerin mülkiyeti 20 gün müdd~tle .. v.~ 
. . 1 'h ı ı · 17 4 939 Pazartesı gunu peşın para ıle artırmaya çıkarı mıştır. ı a e erı " .. 

saat 13 de Vakıflar idaresinde yapılacaktır. lsteklilerın Vakıflar Mudur• 
lüğüne müracaatları. 

28-1-5-9 10437 

yeni çıkan kanun ve nizamlar ı 

Hava T l Karşı Işıkların Sondurülmesi aarruz arına . 
Karartılması Nizamnamesı ve 

2 
/\.a ramamr .\ u: 10316 

_ Dünden artan · 

· ·a t:tsizlık aykırı hareket edenler hak-
Bu nizamrıame htikümlerıne rı y' K ' h"'k" 1 • t tb'k olu-'f K oma anurmnun u um er ı a ı larında Havaya Karşı Pası oru 

nur. I Havaya Karşı Pasif Korunma Kanunu· 
Madd~ 44 - ~502 n~mar:a~ırlanan ve D~vlet Şurasınca görülen bu 

nun 12 ncı maddesın~ goreA G t d basıldığının ertesi gününden yü 
nizamname hükümlerı Resmı aze e e 

rürlüğe girer.' hükiimleri İcra Vekilleri Heyeti 
Madde 45 - işbu Nızaınnamenın 

tarafından yürütülür. 
(SON) 

İş ihtilaflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 
Nizamnamesı 

J 
fi. aranıamc \ o: 10.5tı.> 

BiRiNCi KISIM 

Mümessil işçiler seçimi 
na tabi işyerlerinde işverenle İşçiler arasında 

Madde 1 - iş Ka~unu ,
8 

(toplulukla) iş ihtilaflarını uzlaştırmaya 
zuhur edecek (tek baş ı) -~e} h r iki senede bir, mart iptidasından 

1 k "d · · yapmak uzere, e . . . 
ça ışma o evını . . inde iş Kanununun 78 incı maddesı mucı-
M a kadarkı devre ıç 1· . ·ı . 1 . . ayıs sonun . "d . . apmağa ehliyet 1 ışçı erın gene seçımı ya-
bince mümessil işçı 0 evını y 

pılır. 6. . . maddede yazılı genel seçimler bittikten sonra 
Madde 2 - ırıncı · · · f ı· b 1 d • 'h . k · , lerinde seçim, ışyerının aa ıyete aş a ıgı tarı ten yemden açı laca ış} er 

. 'b .. aıfında ikmal olunur. 
ıtı aren uç ay z . I · ·ı · .. ·ıı·k "d · · 

B 1 sonradan .;eçilmış o an ışçı erın mumessı ı · o evını yap-
u suret e . . . d .. d k . .. 

k 
'

Ah' ti i yeni genel seçım netıcesın e taayyun e ece yenı mu-ma · sa a ıye er , 
messil j ilerin vazifeye haşlamalarına kadar devam eder. 

MadşJe 3 _ Yılın her hangi bir devresinde faaliyetini artıran işyer· 
!erinde eskiden mevcud daimi işçilerle bunlara ilaveten, işbu fazla faali • 
yet devresine mahsus olmak üzere, alınan yeni işçilerin yekunu iş Kanu
nunun 78 inci maddesindeki nisabları aşarak ona göre mümessil işçiler 
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OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
danı) 
verwiştir. 

hesabı'la tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi
desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

Keşideler 25 Mart ve 25 Ey ifil tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık: . 
1 adet 1000 Liralık 

SOdOn kayma~ını 

tamamen çıkarı r 

Kolay işler. 

Yapıhşı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

4 " 5 " 25 

250 
" 100 " 50 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

Ömer Başeğmez ticarethanesi " " 50 " 25 
" 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

. 

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

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

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

iNCi 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir • 3 

Kolonya, Losyon Ve 
esanslarında bulursunuz 

Adana Borsası Muameleleri 
. 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

CiNSi En az 
1 

En çok Sahlan Mikdar 
K. s. K. S. Kilo 

-X-oza 9,50 
Piyasa parlafl • 32,87 34,75 
Piyasa temizi • 30 

r 
Klevland 39 • 39,70 

·-
YAPACI 

Beyaz 

1 1 1 Siıı:ah 

Çl~IT 

Yerli "Yemlfk,. 
• •Tohumluk,. 4,62 

HUBUBAT 
Bukday Kıbns 1 

• Yerli 3 1 

.. Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi -Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 -

UN -Dört yıldız Salih .. üç "' • :.Ö D Dört yıldız Dotruluk ftl 
.:ıı: u:: üç ..2 c:: "' • 
.~ 4i Simit 

" ::at > Dört yıldız C::umhuriyet 
CN G ,... üç 

" " 
Simit 

" 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

4 / 4 I 1938 iş Baukasından alınmaşbr. 
Peııc Santiıa 

Hazır 4 92 Lireı 

Rayiımark -- -
Vadeli 1. 4 55 Frank ( Fransız ) -3 35 -4- 40 Vadeli il. Sterlin ( İngiliz ) -s 93 
Hind hazır 4 09 Dolar (Amerika) 126 67 - 00 Ne~ork 7 84 Frank C iıviçre) --00 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 

Adana Sulh H. mah
kemesi satış memur· 
luğundan: 

Adanacfa oturan ltalyan tabasın 
dan~Lik Triçeri ile fabrikatör Hakkı 

Salih Bosnaya ait Sultansokağanda 
lstiklil mahallesinde kain doğusu te. 

rikiam ve kısmen Tiriçeri batısı su). 
tan bahçesi şimalen Dudu Haoım 

kısmen Lik Tiriçeri kaydı uki Tar· 
sus yolu ile çevrili katlı iplik fahri· 

kasının müstemilat izalei şüyu su· 
retiyle satılmasına karar verilmiş ol 
duğundau mezkur fabrikanın boya· 

hane kısmındaki beton akJamiyle 
partırkısımlarımn fabrikasının müş. 

temilitından olup boyahanedeki di· 
ğer keşif raporuuda münderiç hak· 

kı Salih şahsına ait olan ilet ve 
edevat hariç tutulmak şartiyle fab· 

rikanın dijer müstemilitiyle birlikte 
(39784) lira kıymet tc.kdir edilmiş 
ve müzayede günü olan 3 nisan 939 
tarihinde 10,000 liraya müşterisi ta
rafından çıka.nlmıı olup muhammen 
kıymetinin yüzde yetmiş beşini dol· 
durmamış olduğundan taahhüdü ba· 

ki kalmak üz~re on beş gün müd 
detle temdit edilerek son ikinci 20 
Nisan 939 perşembe günü saat on 
üçte başlıyarak on alb buçukta 
kat'i ihalesi icra kılınacağından ta 

lip olanlann yüzde yedi buçuk pey 
.ııkçasiyle birlikte belediye mezat 

salonunda hazır bulunmaları ilin 
olunur.: 10466 

LlMON, ÇAM, İlkbahar ko· 
lonyalarile Şipr, Fujer, Leylak , 
Revdor, Ful , Şebboy, Yasemin , 
Zambak Losyonları ~ayanı t avsi· 
yedir. 

Ferhat· inci 
Osmanlı Bankası Karşısı 

8 10431 

Adana Sulh birinci hu
kuk mahkemesinden: 

Silifkenin Sökön K. den Ahmet 
oğlu Mevlut ve Hüseyin vekili avu 
kat Deheri Gültekin ile Eskihamam 
M. den Mehmet kızı Müstakime 
arasında mütehaddis izalei süyu 
divasınrn müddeaaleyhin gıyabında 
yapılan açık duruşması sonunda 

taraflar arasında müşterek ve Ali· 
dede mahallesinde kain tapunun kü· 
tük 303 pafta 2 ada 78 parsel 49 
No. sunda mukayyed gayri menku 
lun açı1c artırma ile satılarak bede 
linin hissedarları arasında hisse nis 
betlerin~ göre taksimi suretile şü 
yuunun izalesine karar verilmiş ve 
müJdeaaleyhin ikametgahı meçhul 
bulunduğundan müddeaaleyhe ili 
nen işbu hükum fıkrasının tebliğine 

mahkemece karar verilmiş olduğu n
dan H. U. muhakemeleri kanunu· 
nun 437 nci madd~sine tevfıkan 

işbu ılinm neşrinden itibaren müd. 
deaareyhin onbeş gün içinde tem· 
yiz hakkını kullanabileceği ve aksi 
takdir.de hükmün kati yet kes bede· 
celi ilin olunur. 10469 

----------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistan, Sey1in, Çin ve Cıvadan dotıudan doğruya müessese na. 

mma getirilen rn müntebap, taze ve kc.kulu çaylardan \'ukuf ve itina ile 1 
yapılan baımanlardır. Her zev .. c göre detişrn numaralı trrtipleıi vardır.; 

'Muhtelif dns ve bü)üklükte Lutu \'e palretler içerisinde sablır. Ambalaj-: 

ı:mdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefaset ve halisiyetinin ttminıtıdır. 

== = rn 

Türkçe-Fransızca-lngilizce-Almanca dilleri üzeri 

Resimle büyük higat 
12 liigat kitabı bir arada 

ABER ı•zete•I memleket kUllUrUne bl .. hizmet olmak Uz 

11 rııayıs 939 
Tarihinden itibaren her gün HABER gazetesi içinde forma forma 

bu kıymetli eserin neşrine başlıyor 

Eser hakkında f a:da tafsilat almak isti yenler 
" l•tenbulde HABER gezete•I lda .. ehene•I ., ad .. ••lne 

bir keı ti• mUracaat edeblllrler 

ii • lt\lUJIMt~A1DiA 
. L. CAN .V(LJQTAQIQ 

T. 
G' .~11 

o, . . Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast. 
başlamıştır. 

Geceleri de vaki olacak muracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenchan~ıi: Divanyolu cümburiyet mektebi 

Adanada : Ali Riza Kel!eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

·--------------------------------------------~ Umumi depoları ; latanbul Talımiaönü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 

karıısında 

77-156 10116 Numara: 200 

altı a) 
Babçekap1 Dördüncü vakıf hanı karŞJSında No. 71 

Telgrlf adreıi : ALBAYRAK - lıtanbul • C. 

Umumi neşriyat müdii 

Macid Güçlü 
Adana TürklÖZÜ -~ 


