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B. Göbhels 
ne diyor? 
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*----"' 
Hariciye vekilimiz şeyahat intibaları hak 
kında gazetecilere beyanatta bulundu -- - - --

Na•yonaı Sosyalizmin Ar 
manyadan Fransaya veya. 
hud lngııtereye, Amerika· 
ya ihraç etmeyi AllAh bize 
göstermesin "' _____ ..; 

Bütün Kürtdağı Suriye 
hükUmetine isyan etti 
MURiTLER UÇ JANDARMAYI 

BALTALAR iLE KESTiLER 
---·----- - . 

• 

Dolmab~hçeden 

Alman propaganda bakanı dok
tor Göbbels'in Fölkişer Beobhter'de 
neşrettiği "lngiltere'de harp mi belir. 
dı?" başlıklı makalesinden : 

Bu mmtık, bizim anlıyamadığı
mız b:r ma•tıktır. Bunun manası ne· 
dir? Bu siJahlanmıya bir mana ver 
mek liizımge:iyorsa, bu şu d emektir 
ki, muvafık görülecek olan bir anda, 
otorıter devletlcıi malı vctmeğe açık· 
tan açııt• azmctm;şJcrdir. Malümdur 
ki, b zler, demokrat memleketlerden 
hiç bir şey talep etmemekteyiz. Bi 
zim onlarla halledilecek hiç bir ihti· 

lafımız yoktur. 

Halep: 3 (Hususi muhabirmizden)
Afrınden şu haberler veriliyor. 
. . MüriUerin ikinci rei•i Şeylı Hane· 

fı ıle cllı ka.dar mürid n hile ile ya· 
kalanarak sılfıhlariyle birlikte Haleb 
se~~edHmeleri, Kürtdağındaki bütü~ 
muııtlerı ayaklandırmış ve hepsi de 
dağa çı~arak Suriye hükümeline is 
yanları ılan etmişlerdir. 

SURiYE 

PARbE 

ALI KOMiSERiNiN BU HAFTA iÇiNDE 

HAREKET EDECEGI BiLDiRiLMEKTEDiR 

kümele karşı açıktan açığa diş bile· 

mektedir. Şam: 2- Ho Komiser Gabriyel 
fi> dün tığle üzeri Beruttan buraya 
gelmiş ve Salihiye köşkünde yenı 
kabine er\dlnını kabul etmiştir. 

I müstenittir. Bu itibarle Fransız-Suriye 
münasıbalının atisinden ve Fransa 

J hükumetinin muahede meselesindeki 

\ 

hüsnü niyetinden emin bulunuyorum. 

Ha-Komiser Şamdaki görüşmele· 
rinden pek iyi intibalarla ayrilmıştır. 

Ha-Komiserin Ceziredeki tetkik. 
!erini de bitirdikten sonra: Suriyede 
takip edeceği siyaset hakkında kati 
talimat almak üzere Parise gideceği 
söylenmektedir.! 

Yeni kabinede maarif vekı\letine 

İstanbul: 3 (Telefonla)- Haric:ye 
vekilimizi Yunanistandan getiren Sa· 
varona yatı dün akşam üzeri saat 
17 de Dolmabahçe önünde demirle. 
miştir. Hariciye vekilimizi istik~al~ 
seryaveı Celal, ve kor general gıtmış 
!erdir. Şükrü Saracoğlu Yata gelen 
motora binmişler ve dojtruca Dolma 
bahçe sarayına giderek reisicumhuru 
muz milli şef ismet lnönüne mülaki 

olmuşlardır. 

Şükrü Sarncoğlu, komşu" ve müt 
tefiklerimizin devlet adamları ile ta• 
nışmok fırsatını bulduğu bu seyaha

hatından çok memnun olduğunu, 
Türk milletinin her tarafta itibar gör· 
mekte olduğunu ve Tilrkiyenin sulh 
idealı peşindeki mesaisinin her taraf· 
ta takdirler uyandırdığını balkan bir 
Jiğinin ise günden güne kutlanmakta 
ve nüfuzunu arttırmakta olduğunu 

söylemişlerdir. 

Otoriter devletlerin ideoloj•k bir 
haçlılar seferine girişecekleri, bir 
masaldır. işimiz gücümüz yok da, 
manevi ve siyasi nüfuzları sayesinde 
Almanya ile lıa\ya'ya bu kftdar bü
yük muvafakiyetler kazandıran nosyo· 
nal • sosyalizmi yahut faşiımi başka 
devletlere zorla kabul mu ettireceğiz? 
Milletleri içten kııvvetlendiren ve var
lık mücadelesinde kendilerine kalkan· 
tık eden bir devlet prensipini başka 
devletlere zorla, desise veya had'a 
ile kabul ettirmek için hiç bir sebep 
görmüyoruz. Nasyonal · Sosyalizmi 
Almanya'dan Fransa'ya, İngiltere ve
ya Amerika'ya ihraç etmelij allah 

bize göstermesini 

Geçen çarşamba gecesi kırk ka· 
dar Müıid Zeytunek köyündeki jan
darma karakolunu hasara' k k \ . .. ara o 
kumandanı ıle iki n~feri ko b ,. 
1 

.b. b 
1 

. yun o,.az 
ar gı ı a ta ıle kesmişler ve b . . 
d 

. 
1 

eşını 

e esır a arak dağa kötürm .. 1 d" 
B I d h uş er ır. 

un arın a ayatından haber kt 
B h"d" - . yo ur. 

.'.ı a ıse uzerıne Kürtdağındaki bü 
tun yollar kesilmiş h"ç k" . ' 1 ımse evın 

Havas aiansı muhabirinin bildir 
di!ı'ine göre, Ho·Komiser kabine aza 
sını birer birer tebrik ettikten sonra 
bazı meseleler üzerinde fikir taatisin 
de bulunmu,ş bunların dostluk ve te· 
avün dairesinde halledilecejtini söy· 
!emiştir. Ha-Komiser Suriye kabinesi 
azasına Fransa -Suriye münasebatının 
takviyesi yolundaki temennilerini ve 
Suriyenin va2iyeti hazırasından dola 
yı duyduğu memnuniyeti bildirerek 

şunları ilave etmiştir 
-Fransanın bu memleketlerdeki 

siyaseti. halkın arzularının tahakkuku 
emniyet ve adaletin temini esasına 

tayin edilmiş eski vekillerden doktor 
Abdurrahman Keyali, son dakikada 
mazeret beyan ettiğinden yerine Ha· 
lep mebusu doktor Hasan Fuat tayin 

olmuştur. 
Oektor Hasan Fuat milli blokun 

Halep merkezi reisidir. Sadullah Ca. 
biriye muariz olan gurubun başında 
bulunmaktadır. 

Hııriciye vekilimiz Dolmabahçeye 
gidırken Balkan seyahatı intibaları 
hakkında gazetecilerimize beyanatta 
bulunmuşlardıa. 

Hariciye vekilimiz akşam yeme· 
ğini cümhurreisimisin sofrasında ye

mişlerdir. 

Madrid şehri 
bombardman 

Dün 
edildi 

Halk teşkilatı henüz bozulmadı, 
Cümhuriyetçi hükumette iş başında 

Madrid : 3 ( Radyo) - Madrid 
şehri bugün Nasyonalist tayyareler 
tarafından çok şiddetli bir surette 
bombardman edilmiştir. Şehı in mer· 
kezinde bir çok binalarda yangın çık· 
mıştır. Ölenler vardır. Yaralananl-rın 
çok olduğu söyleniyor. . 

Madıiddeki halk müdafaa teşkı• 
liitı henüz bozulmamıştır. Teşkilat 

sonuna kadar müdafaaya devam el· 
mek kararındadır. Hükümet iL faal 

bir haldedir. 
Atin• : 3 ( Radyo ) - Yunan 

hükümeti onbeş sene evvel kapatıl· 
mış olan ispanya elçiliğini yeni-len 
tesis etmeğe karar vermistir. Bunun 
için bir heyet bugünlerde ispanyaya 

gidecektir. 

intihap hazırlıkları 
~------

Salı 
•• •• 

Teftiş Heyeti gunu 

çalışacak 
tekrar toplanıp 

başlanacak Yoklamaya bugün 
1 

Mebus intihabı hazırlıklarlyle 
Bu ayın içinde yapılacak 0 1a~ de hararetle me,gul olun· 

her yerde olduiu gibi ,ahrlm zHee .,etınce defterler mUndere· 
duğu malOmdur . Saçtın Tefti• ı t te

tkik edllml• ve emamen 
cat111a kar,ı yapılan ıtırazlar 

INGİL TERE'DE 

Taarruzlara karşı tedbir 
Londra; 3 ( Radyo ) - Avam 

kamarıısının son toplantısında sivil 

halkın taarruzlara karşı sıhhi ko 

runma tedbirleri meselesi mevzuu· 

bahs edilmiştir. Verilen malumata 

göre, bir taarruz vukuunda Londra 

sı~ı ıaklarına 11,000,000 kişi sığa· 
bilrcektir, 

neticeye batıanmı•tır . Heyeti 
Tettı•IY• önUmUzdekl Salı gU· 
nU tekrar toplanacaktır ve in· 
tıhaP ı,ıarl Uzerlnde görU•· 
meıerd• bulunacaktır • DUn 
eldıtımı:ı maıomata göre,yok-

bugun ba,ıanacaktır. 
ıamaya 

Bu işlerin layıkile görüle~ilmcsi 
. . ·ı·veten bir milyon sterlın tah 
ıçın ı a 1 . t' konulması hakkında yapı an 
sısa ~ 1 d"l . t' 

k
rf ekseriyetle kabu e ı mış ır. 

te ı ld k" "t" d işçi partisinin bu yo a t ı ıraıı re 

ı edilmiştir· 

Öyle ise, otoriter devletler için 
sözde bir tehlike teşkil eden şey ne· 
rededir? Biz onlara saldırmak isle· 
miyöruz. Biz onlan Nasyonal · Sos
yalist yapmak niyetinde değiliz. Bu· 
na rağmen onları tehdit ediyoruz! 
Onlar bizden, bir dosluk esti yahut 
enternasyonal mesai teşriki istiyor· 

den çıkamaz ~ir hale gelmiştir. Dün ' 
akşam _ve bu _sabah Halepten 200 ' 
k~dar ıan~a.rma kuvveti Afrine gel- 1 
mış ve Murıtlerin bulundugu ınınta
kaya dojtru gitmişlerdir. 

lar. 
Demokrat memleketlerin, 1918 

den 1933 yılına kadar, Almaııya'ya 
reva gördükleri zillet ve ezanın, dün
ya tarihinde daha bir eşi yoktur. 

Almanya' bu ümitsiz vaziyetten 
kurtulmasını, sadece kendi kuvvetine, 
onu güdenin cesaret ve Cİ;iplinine, 
kendi milletinin birliğine borçludur. 
Ne yapacajtımızı şaşııdığım•ı o gün · 
lerde, yükümüzü hafıfletmek için, de 
mokral devletler kıllarını kıpırdatma. 
dılar. Bu i ibırla, dosluk jesti yap· 
mak y ıh ut ent~rnasyonal mesai teş
riki için fedakarlıkta bulunmak kime 
düşer, Almanya'ya mı yoksa demok
rat devletlere mi? 

Gi Z L • 
1 

•• 
RADYO 
FA A L 

.... -· .... . -

Orta Avrupadaki bir 
istasyon Suriyeyi is
yana teşvik ediyor 

lskendeınn: 3 ( Hususi ) - Son 
haftalar içinde gızli bir radyo istas· 
yonu türemiştir. 31 metre kısa dalğa 
üzerinde ve Arapça neşriyat yapan 
bu istasyonun nerede oldujtu hak
kında şimdiye kadar bir çok tah. 
minler yapılmış ve bir zaman Suri· 
yede, sonra Tarablusgarpta kuruldu. 
ğu tahmin edilmiçtir . 

Suriyelileri Fransa aleyhine mü . 
sellah bir isyana teşvik ve her gece 
muhayyel ve esrarengiz rakamlardan 
bahseden bu istasyon saat 20 ile 20, 
30 arasında dinlenmektedir . 

Evvel~i akşam bu esrarengiz is· 
tasyonun spikeri neşriyatın sonunda 
saati söylemiş ve; " Saat şimdi altı 

.. Dönen şayialara göre Müritlerin 
reısı Şeyh lbaahim H l'l S . .. k. r . a 1 • « urıye hu 

ume ı şımdiye kadar beni aldattı 
fakat hakkından geleçeğinı» diye ı.Ü 

!ran Veliahdi 
Iskenderiyede 

• • 

ıran veliaht! ve Mısır Prensesi 

Kahire : 3 ( A. A. ) _ Mısır 

Kralı F' arukun hemşiresiyle evlen· 

mek üzere Mısıra hareket etmiş 

olan lran V eliahdi bugün lskender 

yeye gelmiş ve Mısır Veliabdi Pr,,ns 

Mehmet tarafından kabul edildikten 

sonra hususi trenle Kahireye hare. 

ket etmiştir. 

buçuktur ,. demiş, fakat akabinde 
yaptığı gafın farkına vararak tekrar· 
" affedersiniz yanlış söyledim saa; 
sekiz buçuktur ., demişlir . 

Orta Avrupa ile Suriye arasında 
ki farkın iki saat olduğuna nazaran 
bu gizli istasyonun Orta Avrupad~ 
olduğunu kuvvetle tahmin eylemek 
mümkündür • 

BAZI MÜFSİD GAZETELER 

HALA HATAYLA 
MEŞGUL OLUYOR 

lskenderun: 3 (Hususi muhabiri• 
mizden ) -- Bazı müfsit Suriye gaze. 
teleri hala Hatayla meşjtul olmakta· 
dır. Hatay gaıetelerinde buna dair 
şöyle malumat verilmektedir: 

Suriyede bir takım kiralık, uşak 
ruhlu yardakçı gazeteler, Hatayın 

' . h.. · eti istiklal! k&vuşlu~u sı adetı, urrıy . • 
hasılı tam bir sükün ve huzuru bır 
türlü, çekemiyor, hala uluyup duru

yorlar. Bunlar arasında bilhassa (Lak 
ronik) (Elinaş) gibi paçavralar, akla 
hayale sııtmaz yalanlarla, kardeş Su 
riye halkını aldatmağa çalışıyorlar. 
Nitekim bu Lakronik paçayrası ve 

· "'eçen 
ondan naklen Elinşa gazetesı 6 

sayılarının birinde koyu cehillerinden 
bulunmaz bir vMikası der n hama· 
katlerinin şahe~er bir örneği olan 
bir haber uçurmuş, bunda, Surıye 
hududu üzerinde bulunan (I) Cebel 
Musalı Hataylıların H•tay bayrağına 
hücum ettiklerini, hükumete karşı 
koyduklarını yazmışlardır. Biz ?s~s 
itibarile kulak vermek istemedığımız 

1 eu~cııN 
• 

il 

1 

iç sahıteıerımlzde 

SömUrgeler için tsklp 
edıten hedef 1 

( Politik bahisler ) 

• 
Hava bsreııarı 

(Askerlik balı.isleri ) 

• 
Kaçı• ( Hikılye) 

• 
Fıkra v. s. 

bu hezeyanı bahse bile dejter bııl· 
mamıştık. Fakat üç sayın mebusurnu· 
zun bize gönderdikleri bir tekzibna· 
meyi aşa!rıya dercetmek suretiyle 
"Yalancının mumu yatsıya kadnr ya· 
nar ... olduğunu bir de bu vesile ile 
göstermek mecburiyetinde kaldık. 

Sayin mebuslarımız Mihran Ke · 

şişyan' Marsel Balit ve lsa Kayan· 

cıyandan aldığımız tekzibname ay· 

nen şudur. 
23 - Şubat 939 günlü Lakro· 

nik gazetesinde Cebel Musa Nahi

yesinde Araplar ile Ermenilerin Ha

tay Bayrağı üzerine silah ile hücum 

ederek parça parça ettiklerini ve 

kuvve! li jandarma müfrezeleri sevk 

edilerek onlarında birşey yapama• 

dıkları ve bugün Hatay bayrağını 
asmak mevzuu bahis olmıyacağının 
yazıldığını hayretle okuduk. 

Bu havadis baştan başa yalan 

ve bir fantazidir. 
1 - Cebel Musa nahiyesinde 

esasen Arap mevcud değildir. 
2 - Toplu veya münferiden 

Ermeniler biç bir makama ve mu· 

kasdesata hücum etmemişlerdir. 
3 - Bir sarhoşun attığı ve tü· 

fengin saçmalarından bir ikisi kara. 

kola tesadüf etmiş olduğundan fail 

ciheti adliyeye verilmiştir. 
Mevaddı sulbiyeden olan bu ha

reke• için kefalete rapten salıveril· 
miştir. 

Binaenaleyh tekzibi keyfiyet 

eder bunun gazetenizin ilk çıkacak 
nusbasında dercini rica ederiz. 

lıkcnderun mebusu 

Mihran Keşişyan 
lskenderun Mebusu 

Marscl Bali lsa Kııanctyan 
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Sömürgeler için ta
kip edilen hedef 

1 Ş ~h Ü lr h c§.\ lb> e lr 0 e lr Ü ıı-H-er-şey 
'--------·-------------·--_., moda! 
Belediye park ve 

gazinoları 
Belediye Et Kaçakçılığı 
ile şiddetli mücadele de H aogi kıyafetin, 

mtin, hangi ze 

istikbalde Sömürgeler meselesi ne şekil 
alacaktır? almanya neler düşünüyor ? 

------ Yazan , _____ _ 

Seyhan kenarındaki yazlık 
yerler bu yıl yeniden 

kiraya veriliyor 

Et kaçakçılarına ağır para cezası veriliyor 
Hastalıklı Et satanlar Adliyeye teslim ediliyor 

dası devam eder? En sürek 
nm ömrü galiba bir iki se 
memektedir ve bu biraz ( 
mucitlerinin işidir. Çünükü 
da çıkarmasalar onların 

sürecektir. Yeni kumaşlar, 
zilikler: ortaya atmak Jazıq 
devam etsin ... 

Piyer Mille Belediye, Seyhan kenarındaki 

yazlık park, gazino ve barı ve Ulus 
parkmi bu sene yrniden kiraya ve· 
recektir. 

Bir Kasabın dükkanı kapatıldı 

M eselc şu ~uretle hü'asa edilir· 
se pek balaya düşülmü~ ol· 

maz : Alman nasyonal - sosyaliz· 
mi şunu dtmek istiyor: " içeride 
sosyalizm ve dışarıda genişleyici 

nasyonalizm. ,. Hindi Çini yüksek 
komiseri B. Andre T ouzet Sömür. 
ge meselesi ve dünya sulhu İsimli 
eserinde bunu sahici vtsikalar ve 
şüphe götürmez misallerle vahın 

bir surette göstermekledir . 
..... f çerde sosyalizm. Bunun !a · 

hakkuk ettiririlmi~ tasavvur ve tor· 
mulü askeridir. Bir Amerikan mu· 
harriri, daha 1886 da, " mtcburi 
hizmetli militarizm ,, ile sosyaliz 
mln günün birinde ister istemez 
birleşeceklerini haber v~rmişti. P· 
rolder bir askerdir ki, sanayide 
veya ziraatte, kendisine ekmekten 
başka müşterek ve dirije bir he 
yecan tali meden her nevi eğlence 
ve temaşalar temin eden asgari bir 
ücret mukabilinde hizmet et mi ye 
mecburdur. Bunun fili neticesi şu· 
dur ki, bu proleteris bu " milli ,, 
sosyalizm usulünün mevcut olduğu 

Almanya'da Rus>a'dakinden daha 
z i ya de karnı doymuyor. Fransa'da 

kinden ve bilhassa Amerika'dakin
den çok daha az doyuyor . 

Fakat kapitalist ve endüstriyel 
de sulh zamanında " harp tkoni· 
misi ,, şartları içinde yaşıyacaktır . 
Ka alı ekenomi, yarıi karları mab· 
dut ve murakabeli olduğu için o· 
tarsi, " rantiye ,, ler git gide aza · 
lacaktır. Scrbtst mesleklere kendi· 
ni veren insanlar tn ziyade rantiye 
sınıfı içinden çıkardı. Bir serbest 
mtı:slek zihin istiklalini kuv .. etlen· 
dirir. Bu zi~ in istiklali de sulh için· 
de v~a tehlike halinde " harp e 
konomisi diye adlandırılmak lazım 

gelen halle tezat halindedir . 

B ir mazeret mi bulmak lazım 
dır? Bu mazeret o kadar an· 

ti - en~ivüdüallist ki netice itiba· 
rile sosyalist - materyalist olan 
muhakemelerde bulunacaktır ( nas. 
yonal - sosyalist programı madde 
19 ). Demek ki " meteryalist ,, ci· 
han nizamı emrinde bir müşterdc 
Alman hukuku olacaktır: Bu cihan 

tsasına istinat etmektedir. Ari ırkın 
tahakküm etmiş olduğu adamlardan 
bahsederken bizzat Hitler şöyle 

demiştir: 

" Saf ırktan olmiyanların hepsi 
ancak, rüzka• ın süpürmesi lazıma-e· 
len saman çöpleridir. ,, 

Sonra , Almanyanın Orta Av. 
rupa üzerindeki Hegemonyası beş 

altı seneye kadar tahakkuk ettiril· 
diği zaman , bizz&t Hitlerin sözle· 
rine göre, bu vaziyet bir sömürge 
imparatorluğunu icabettirecektir. 
Bu hir tezat gibi görünmektedir . 
Fakat 14 Mein Kampf " diyalekti 
bu tezat içinde bir hükme varmak 
iddiaı,ındadır . Okuyunuz: 14 Aşağı 

adamların mevcudiyeti üstün kül 
türlerin teşekkülii için esaslı şart· 
)ardan biri olmuştur •.. Muhakkaktır 
ki insanlığın ilk kültürü rloğuşunu 
ehli hayvanlardan ziyade aşağı in 
sanların kullanılmasına borçlu ol 
muştur .. Fatih sıfatiyle o ( Arya ) 
aşağı adanılan tahakkümü altına 
aldı, ve b:ınların pratik faaliyet· 
!erini onları kendi emirleri ve ira· 1 

desi altına almakla tanzim etti . Bu 
suretle mağlupları güç fakat fay
daJı bir f aaliyele doğru sevketmek 
le yalnız onların hayatını kurtarmış 
olmadı, belki onların hayat şart· 
!arını da ıslah etmiş oldu . " 
B u suretle Alman sömürgecili· 

ğinin hedefi bir nevi mahallin· 
de köleliğin tesisi olacaktır . Bir 
yerli elit ttşkili düşüncesi Alman 
tasavvurlarından tamamiyle uzaktır: 
• Kabileler ananevi içtimai biye 
rarşi usuliyle idare edilecek birkaç 
ueyaz memur tarafından kontrol 
edilectktir. Bunların hayatları kendi 
ritimlerine göre , modern Avrupa 
alemiyle hiç bir tt·mas ormadan g 
çecektir . ,. 

Fakat en garibi, B. Andre Tou 
zet'in de İşaret ettiği gibi , Alman
yanın ayni zamanda diğer devlet· 
ferin sömürge halkını sömürge sa· 1 

hibi devletlere karşı tahrik etmiye 

1

1 

devam etmesidir • Almanya 14 Sö 
mürgeciliğin sonu n nu ilan etmekte 
ve Asyada, Şimali ve Cenubi Af 
rikada bu hususta tahriklerde bu 

Belediyemiz, ~u mahallerdeo 
halkın daha ucuz bir ~ekilde isnfa
de t t nesini temin için buralardaki 
tarifeleri ucuz bir şekilde tesbit 
etmektenir. Bu şerait altında icara 
verilen bu yerlerde müstecirler ta· 
rifeden daha bahalı satış yapamı 

yacaklardır. 

....,..... Şehrimiz Beıedlyesl et kaçakçıUOı ile ,ıddetll bir mUca
deıe yapmaktadır. Bu günlerde tutulan et kaçakcaları 25- 50 
Ura gibi eAır para cezalarlle tecziye edilmektedir • 

Sinemada böyle ... En ~ 
filmlerin modadan düşüıül 
ediyor ki yenisini ortaya a 
kanıhasıl olsun .. En çok 
lerden memlekete gelen bi 
alalım: Pamuk prenses, B' 

Bunların kaçak olarak sat-
ı takları etler eAer hastalıkla gö

rUIUrse imha adlldlAI gibi ken
dileri de derhal MUddelumu
mlllAe tesllm edllmektedlr • 

Bisiklet yarışları 

Bu gibi hastalıklı et satanların, 

Hıfzısıhha kanunu mücibince allı 
aydan aşağı olmamak üzere hab
sedilmeleri lazım gelmektedir . 

J)ün, Mezbaha harici kaçak 
hayvan kesildiği anlaşılan Kasap 

Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğünden gelen programa uygun 
olarak her hafta yapılacak olfln pi
siklet mukavemet yarışlarına bu 
hafta da devam edileceği , yağmur 

· Mehmed, on beş gün sanatından 
men suretiyle cezalandırılmıştır : 

yağsa dahi gene müsabakanın ya· 
pılacağı ve P rtzar günü saat tam 1 O 
da Adana S~adyomundan bisiklet 
çilerin hareket edeceklerini Bölge 
bisiklet Ajanlığından öğrendik. Bi · 
sikletçilerimizin iyi rekorlar elde 
etmelerini dileriz. 

lunmaktadır. Şimdilik hedef 11 Esir 
milletleri " beyaz insanlığa lcaı şı 
ayaklandırmaktadır • 

Bir tezat daha mı diyeceksiniz? 
Hayır. Çünkü ayni tehlikenin eski 
Alman sömürgelerinde varit olmı
yacağını düşünmektedirler . Bu sö· 
mürgeler o suretle idare edilecek· 
!erdir ki ebediyen ayni halde kala· 
caklar ve kendi mukadderatlarına t 
sahip olmayı akıllarına getirmiye 
ceklerdir. Bu suretle Almanya eski 
sömürgelerini ele geçirecek ve mu
hafaza edecek, bu esnada Belçika, 
Fransa, lngiltere , Felemenk kendi 
lerininkileri kaybedeceklerdir. 

Ağaçlanan caddeler 

Belediyemiz, şehrimiz Kolordu 
caddesi üzerinde bulunan röfuj üze· 
rine F eniks ve tap mazı aldırmıştır. 

Bu aiaçlar, şehrimizin iklimine 
pek uygun bulunan bir hususiyet 
arz eden nebatlardan olduğu için bu 
caddenin manzarası güzel bir hale 
jİrmiştir. 

Halkımızın bu ağaçlara itina 
göstereceği tabiidir. 

HAVA V AZIYETI 

Dün şehr!mizde hava kapalı , 
yağmurlu ve rüzgarlı geçmiştir . En 
çok sıcak J 1 derece idi . Geceleri 
en az sıcak 3 derece. 

Bir alacak yüzunden 
çıkan kanlı kavga 

Durdu o~lu Şerif isminde birisi, 
bir alacak meselesinden dolayı mü
nakaşaya giriştiği Mustafa oğlu 
Ahmet tarafından ağır surette ya
ralanmıştır. Suçlu yakalanmış, hak. 
kında kanuni muamele yapılmıştır. 

Bir dükkan soyuldu 

Şaban oğlu Ali ve ortağı Sali· 
hin eski İo;tasyorı civarındaki kalay· 
çı dükkanının kilidi kırilarak tence· 
re, saban gibi bazı e~yaları çalınmış 
tır. Zabıta hırsızlığı yapanları ara· 
maktadır. 

Çürümek tehlikesinde 
olan direkler 

P. T. T. ye 
aid değil 

Türksözü gazetesi müdürlüğüne 
Adana 

2-3- 939 tarih ve 4368 sa 
yılı nushanızın birinci sahif enizin 
altıncı sütununda ( Dikkatler ) baş 
lığı altındaki yazıda]bildirilen direk 
lerin idart-mize ait olmadığını tav· 
zihan bildiririm saygılarımla . 

P. T. T. Vilayet müdürü 
K1:nan Onat 

Osmaniyede bir 
Kulübü teşekkül 

Spor 
etti 

Aldığımız malumata göre Os 
maniyede Gençliği daha faal bir 
hale getirmek ve çalıştırmak için 
14 7 Kanunusani Spor Kulübü " adlı 
bir teşekkül meydana gelmiştir. 

Kulübün idare Heyeti de seçil
miştir . Gençlere muvaffakıyetler 

dileriz . • 

Ceyhan'da 

Köylerde idari ve zirai 
faaliyet var 

Bunlar Avrupada, 
da çok muvaffak olmuşt 

Prenses üç senede yapıl 
Londrada bir sene bi'ainlC 
mıştır. Bu bizde de en çok 
filimlerdendir. Hele Büyük 
methediliyor. 
boşaldı. 

Sinema amilleri 
Pamuk Prensesin yenisi 
ismi altında çıkıyor. Film 
dir. Tabii eski filmden isti 
lecek. Yalnız Cüceler isim 
2-iştiriyorlar, Belki bir iki 9 
çası da de~işmektedir. . 1 

Büyük Valsın yerine de 
Valsı, Adiyöl yapılmıştta 

Marta Egeıt oynuyor. Ma 
dayı değiştirmektir . 

Bunlar da haftalarca Ol 
halk biraz eğlenecek, faka 
cılar biraı daha çok kaza• 

RADY 
• BugUnkU progra 

Türkiye Radyo dıfüzi) 011 

Türki)e Rad) osu - Arıl.ara 

Cumartesi 4 - 3, 

Ceyhan : 3 ( Hususi muhabiri- 13,30 Program 
mizden )- Ceyhanm doksan dokuz 13,35 Müzik Dans -
köyünde yeni muhtar ve ihtiyar ı 14,00 Memleket saat a,Y 
heyeti seçimi yapılmıştır. Köy büt· 

1 
ve meteoroloji haberleri 

çelerinin de yeniden tanzimine baş · 14,00 Türk müziği ( 
lanmıştır . sikisi - Halk türküleri 

Ceyhan köylerinde gtçen yıl havaları . ) Sadi Yaver 
p1rLuk mahsulleri hava tesiratı do· tarafından . 
layısiyle harap olan köylüye yardım 14,40-15,30 Müzik ( 
olmak üzere pamuk tohumu veril· Pi · ) 
mesi hakkında çiftçiler Ziraat Ve· 17,30 Pragram 
kaletine müracaat etmişlerdir.Ümit 17,35 Müzik ( dans saat 
edildiğine göre bu çiftçilere çiğit 18, 15 Türk müziği ( 
yardımı yapılacaktır . şık Üeysel ve lbrahim ) 

nizamı "ırkçılık,, esasına istinat r,------------------------- 13,35 Türk müziği ( 
ettirdiği için, mantıkan cihan şü ------------------------------, heyeti) Tahsin Karaku 

Burada bütün dünyaya şamil 
bir tahakküm ve iktidar iradesi gö 
rülmcktedir. Çünkü o zaman Alman 
donanma ve hava kuvvetlerinin sa · 
hip olacakları istinat noktalarını 

düşünün. Bu tahakküm hırsının Av 
rupada tatmm edildikten sonra Al 
manyanın bununla iktifa edeceği 
sanılmasın . Bilakis: Asıl o zamandır 
ki sömürge meselesi bütün genişliği 
ve neticeleriyle ortaya çıkacaktır. 

1 1 
1 1 

Kısa bir zaman zar Ha ba · ı mu o amaz . Askerlik va raJ ar tur. Derman, Eşref Kadri, Ha 
Y B hl ı 1 fında dünyanın as eni nasyonal - sosyalist ve a 9 er keıi olduğu kadar Hasılı, havada sis ve bulutlar a- Basri Üfler, Hamdi Toka 

ırkçı hukuk da " amme hukukunu rasında, yavaşça hareket eden bü· l 9,00 Konuşma ( Dış 
h A h k k d sivil manzarasını da de"İştirmiş olan 1917 de Semm~ meydan muhare· muh f za altına al nmat..a b 1 d ususı u u tan ayıran sed i ha· ~ - a a 1 5 aş 8 1 yük bir güvercini andırmaktadır. hadiseleri ) 

1 bo.nbardıman tayyarelerine kar11ı üç b · d k d'I · d H b b h d h vaya uçurmuştur. rkın temizliğini v esın e, en ı erı ~ Ü)man tayyare- ar ın sona ermesi, u sila ın a a Fakat asıl silah balonun kendisi de· 19,15 Türk müziği ( M, 
türlü müdafaa ">İlahı vardır: biri av. amme kuvveti eşhasının hukukuna, !erinin tehJidi altında gören balon ziyade mükemmelleşmesine mani ğil, onu tutan ve ancak bir kaç mi ri Halil Poyraz ) Klasik r 
cı tayyareleri, obürü tayyare defi- ld bilhassa evlenme hu~ ukuna müda · rasıtları etraflarına, ufak balonlar o u. limetre kalınlığ. ında olan ince halat randan seçil mi;; parçalar. 

h 1 d 
top'arı, bir diğeri de balon barajı. 

a e e er.. lrkcı medeni ka'· d uçurup ana balona bağlıyoılardı. Bu baraı·, muhtelif noktalardan tır. Bu halat, kendiliğinden de"il, edenler: Refik Fersan, Fat 
ır. Saydığımız ilk iki müdafaa va 5 nun ve ceza kanunu milli cerefi B d k 1 b' k ·b· k 1 k Mesud Cemı'I v s t h k · b"ld·v · 1 d. f un a i maksat arıı uçurulan uçurulup yükseltilen balonlarla tesis ır urşun gı ı uçara ge en ve a san, · 

muhafaza etmeyi ve Alman özünü 
1 ası er esın 1 ıgı şey er ır; a· edı' lm .. ktedı'r, Bır makaradan bıra · natlariyle ona dokunan tayyare sa 19,45 Türk müzigvi ( lk 

k kat, üçüncüsü henüz bilinmiyen bir küçük balonları ana balona bağlıyan ... 
. ~rum;:ı en mühim hedef bildiği silahtır. Avcı tayyareleri ile tayyare ip saye~ inde düşman t~yyarelerioi kılan ince bir tel halatla, 300, 500, yesinde öldürücii bir silah olmakta la saz eserleıi) Refik Fers 
ıçın, iman topluluğuna faydalı defi toplarım do"uşlarınm daha ilk kendilerinden tutmaktı. Hatta hava 1.000 hatta 5 000 ve 10.000 met· dır. Çünkü, evvela, halat kopmamak ut Cemil 
olan şey kanunidir, ona zarar ve· li t k IA t·k· tı· ) k 20 00 A" t 1 günlerinde ve hususiyle Cihan har elverişli olunca, bu küçük balonların reye kadar yükseltilirler. Bu makara a, gevşe ve e as ı ıye ı o ara • • ıans, me eoro 
ren de gayri kanuni ,, b d · b' l 1 k lhavada sarkmaktadır. Tayyare te- lerr, ziraat borsası ( fiyat 

ın a görüp öğrendik. Balon ba yerme uçurtma 1 e uçurtu ara • ay aynı zamanda, balonu tesbit eden 
Diğer pratik neticeler aıumda • 

1 
mas eder etmez, aşağıda makaranın 20,15 Temsil ( Dimyat 

raıına ge ince b!Jnun hakkındaki ni maksat elde edilebiliyo du. çapalık vazifesini de görmekte 
şu da vardır : "Devletin vatandaşa bildiklerimiT, İngilteredeki neşriyat d' freni otomatik olarak açılmaktadır: giderken .... ) Yazan : 
çalışmak ve yaşamak imkarıını ver· 1 - d Alınan neticeler pek büyük mu ır ' Bu andan itibaren, halat, ilerlemek Menuau Adapte eden : E 

tan oğren iğimiz noksan malu nat f b b ı b ı meyi teahhüt etmesini istiyoruz . vaıfakiyetlrr vadetmişti. Nitekim, bir Bu vazi eyi aşaran a orı, i · te olan tayyart-nin kmadmı bir des şit 
tan ibarettir. Bununla beraber, öyle 

bütün halkı beslemek mümkün ol I 
1 

müddet sonra, bu metot, geniş bir diğimiz sabih balonların sekizde bi tere gihi kesmektedir. 21,15 Memleket saat a 
an aşı ıyor ki, bu yeni vasıta mü 

mazsa, yabancı milletlerin tebalnı k sistemle fabrikaların bava hücumla- ri kadar olup, sepet ve tayfası yok- Madeni kanadlar da bu halata 21,15 Esham, tahvilat, 
emmelleştikten sonra, hava tehli· 

hudut haricine çıkarılmalıdır. k rına karşı korunmasında tatbik edil tur. Biçimi aerodinamik oldutu için, mukavemet edememektedir. Halat - nukut borsası ( fiyat ) 
t-si yakın bir atide aı-gari bir had. 

Fakat şu halde, Almanyanın sö d . d di. Mütemadiyen düşman tayyare· rüzgarın tesirine pek az maruz kal · pervaneye rast gelecek olursa, yal· 12,25 Folklor ) Halit ~ 
e ın irilmiı olacaktır. 1 l mürgrlere sahip olmak arzusu nasıl lerinin hücumuna maruy kalan Sar, maktadır. Üst kısmı oksijen !I~ d~ nız pervane param parça olmakla netgen - Aşiret musikisi , 

meşru görülebilir? Çünkü irilik Balon barajının da başlangıç Loren gibi yerlerde bulunan cep· ludur.: dört hücreye ayrılmış olan kalmıyor, tayyarenin motörü de ye 21 .40 Müzik ( Küçük ( 
prenıipr ,.a1nız Yahudi dej'il, fakat günleri Cihan harbına düş'Dektedir. ane fabrikaları balon barajlariyle alt kısmı ağır hava ile doldurulmuş rinden fırlıyor. - Şef : Necip Aşkın ) 1 · 
" · ~ripiq de •• •ptllak" ı ----·'1!""--...-....... ----· ...... --..-.ıı.-.ı1111111 ....... lll!ll!l!!_. .. !!mmll!!l!IB!!l ......... ._ __ .... _,_ ___ ııwııııımııı..,..,.._ ... _____ mcr - Kırlangıçların ved 



TORKSÖZÜNÜN KÜÇÜK HiKAYESi 

' • 1 A 
"Şahab t Sen 

parti kurultayı Kaput bezi ve 
iplik~ narhı kaltı 

=-------------------------.---------------Umumi Bu akşam 
20,30 Suvarede 

Telef on: 250 
----------

Asri 

ar z u 
. . . 
uzerıne 

• 

Bugün gündüz 
2,30 Matinede 

1 Telefon : 250 

sınema 
Sabahat, yatak 

dasındaki boy ay . • •• •• • .. lazan • • J 
nasıl delice sev
diğimi bilirsin. Fa 
kat bu derin sev· 
ginin bundan böy 
le temadisine bir 

11 asının karşısında 
on bir defa daha 
cnd· 

L. .: ~~G?~E~. 
ıne baktıktan 

ıni 8~nra, daha gündüzden hazırlamış 1 
ıi ~ du~u valizini eline aldı; Merdiven 

tali oyunu mani oldu. Kızımın ara
mızda olan münasebetimizden ha· 
beri yok. Bundan bir kaç gün ev· 
vet sana karşı içinde büyük bir 
sevgi hissinin doğduğunu benden 
gizlemedi. O anfta ne hale girdi· 
ğimi bilemezsin Şahab. Fakat bir 
arıa olduğumu da düşündüm. Beni 
kati yen aram:ıyın. Ve esasen bula· 
mazsınız, <.mu mesud et. Ve kızım, 
artık annesini ölmüş bilsin! Seba-

izhar edilen dilek ve 
temenniler hüki'ıınete 

tevdi edildi 

Ankara: 3 (Telefonla) - Mayıs 
ayı içinde :toplanacak olan cümhu· 
riyet halk partisi büyük kurultayı 
için hazırlıklar yapılmaktadır. Bu 
cümleden olarak parti vilayet kang 
relerinde izhar edilen dilek ve te· 
menniler parti tarafından hükumete 
tevdi. edilmiştir. 

Ankara : 3 (Telefonla) _ lk· 
tisat vekaletinin verdiği bir karara 
göre, evvelce kaput bezi ve iplikler 
üzerine konan narh kaldırılmıştır. 

Bu karar resmen alakadarlara teb· 
edilmiştir. 

Zaferlerin zaferini kazanan ve sayın halkımıza unutulmaz hatıralar 
• bırakan ( ŞEKISPIR ) in ölmez eseri 

( Romeo ve Juliyet) 
Harikalar harikasını göstermektedir. Fırsatı kaçırmayınız.Mutlaka görünü 

AYRICA : Ölümden yılmayan ... Kavgadan kaçmayan ... • erden a,., w • d' 
~nı nır agır ın ı. 

~i du Bir taksi dışarıda onu be~liy~r-
. Sokak kapısını yavaşça orttu ve 

c ı otomobile girdi. Köşeyi dönerken 
~i · Yaşlı gözle ı le köşke uzun uzun baktı. 
k Artık oraya . dönmiyecekti. Bu 

ece, hayatının sonuna kadar sürecek 
bir y I 1 o cu uğa çıkmıştı. 

hat,, 

Her vekalet bu dileklerin kendi 
sıni alakadar eden kısımlarını tetkik 
etmektedir. 

Pi Xll 

Yeni Papalığa 
Paçelli seçildi 

Yumruklar savuran .. 

( fred Skot) 
Tarafından temsil olunan 

( Hem Yumrukçu - Hem Şarkıcı ) 
Kişe her vakıt açıktır. Yerlerinizi , Localarınızı erken temin ediniz. 

Sinema sobalarla ısıdılmaktadır. 
250 lk· Sabahat, genç, zengin b.ir. duldu. 

ik B ı senedenberi Şahapla sevışıyordu. 
a u münasebet hala da devam ediyor 

du Son zamanlarda evlenmeyi bile 

Genç adam, mektubu bitirdiği B. Hitlerin iş 
adamlariyle 
yaptığı temas 

. R~mba.: ~ ( Radyo ) - Papa 
seçımı ıtmış ve netice alın t y . I mış ır. 

Telefon Asri 
10339 

karerlaştırmışlardı. 
Sa baha tın 17 yaşlarında bir kızı 

b, v~rdı: Suna. Genç kızı, anne.si Ame 
rıkada okutuyordu. Sunq tatil· 
rnünasebetiyle yanına gelmişti. Bu 

r akşam genç kız, Şahapla bcıaber 
v biloya gitmişti. Gerek Suna, gerek 

Şahap Sabahata okadar ısrar et
tikleri halde 0 baloya gitmemişti, 
Hafıf nezlesini mazeret olarak gös 

iki termiş ve evde yalnızca kalmıştı. 
Sabahat, Şahabın, evlerine sık 

1~ sı~ gelip gidişini, unaya eski ~ir 
8' aıle dostluğunun vesilesi olarak gos· 

termişti. Bu sebeble genç kız, Şa· 
habı bir aile dostu olarak tanı 

1 il) 

Yordu. 
*"* 

Suna ile Şahap sabaha karşı 
balodan döndüler. genç adam Su 
nayı annesine teslim etmek maksa 
dile yukarı salona kadar onunla be: 

raber çıktı. 
Baloda çok eğlenmiş1erdi. Genç 

kız tafsilat vermek için annesinin o 
dasına koştu. Fakat yata'ıc odası bom 
boştu. "Kütüphaneye gitti, Fakat 
annesini orada da göremeyince sa· 
lon1 koştu. Vaziyeti Şahaba soluk 
soluğa haber verdi. Genç adam da 
bu vaziyete hayret etmişti. Sabahat 
baloya gi<lerken evde kalmıştı. Na 
sı] olurdu? Köşkün bütün odalarını 
beraberce aradılar, fakat ortalıkta 
biç kimse yoktu. Aşağı indiler: 

zanıan mırıldandı ; 
- iki yangın, iki ateş arasın· 

dayım . 
Ve ilave etti : 

- Fakat bu ateşin birisi kül ol· 
mağa mahkum. O, böyle arzu edi · 

yor . 

* * * 
Bir kaç ay kadar geçti. Suna 

teselli buluyor, Şahab Sabahatı u· 
nutmağa çalışıyordu. Evlenmeleri 
de bunu takip etti . 

Ringa balığı 
1 

Eğer Rınga balığının yum t 
Jadığı yumurtaların her birind ir 
Ringa balığı çıksaydı, drnizler do 

!ardı. 
Bir dişi Ringa balığı ilk sene 

2000 yumurta yumurtlar . Bunların 
yarısı dişi, yarısı erkektir . Her dişi 
ilk sene iki bin yumurtlayacağına 
göre, sene sonunda 2 milyon Ringa 
balığı peyda olur. Üçüncü senenin 
sonunda ilk dişi 2 milyar toruna 
sahiptır. On sene sonra Ringa ba· 
lıklarının sayısı şöyle yazılır : 2 
ve 30 tane sıfır l 

Bu balıkların hacmi kürt!mizin 
hacminden biiyüktür . Bereket ver 
sin, 2 bin yumnrtadan ancak birkaç 
yüz balık çıkıyor. Bunların da bir 
çoğunu büyük balıklar yutuyor. 

Berlin : 3 ( Radyo) - Alman 
devlet reisi Bay Hitler Almanyanın 
büyük iktisatçılarına dün gece bir 
ziyafet vermiştir. Davetliler arasında 
fakirlere 2,000,000 rayişmarklık 
bir yardım toplanmıştır. Hitler ikti. 
satçılarla muhtelif iş mevzuları da
hilinde uzun görüşmeler yapmıştır. 

Filistin yahudileri 
yardım istiyorlar 

İngiliz, Fransız, Amerikan 
işçisi şeflerıne telgraflar 

çekildi 

Kudüs: 3- Filistinde umumi va 
ziyet çok gergindir. Yahudilerin sen 
dikaları Telavivde toplanarak lngiliz 
Fransız, Amerika lişçi teşekkülleri 
şeflerine birek telgraf çekerek in 
giliz planına karşı yardımlarını talep 
etmiştir. bu telgraflarda iddia edil· 
diğine göre Filistinde yeni İngiliz 
planının tatbiki yani mandanın lağv 
ve müstakil bir Arap hüku neti teş. 
kili milli yahudi yurdunun mahvol. 
masma sebebiyet verecektir. 

Yalnız En BUyUk Artlslerln En BUyUk Fllmlerlnl C!löeteren 

Hizmetçiyi uyandırdılar. Fakat 
onun da bir şeyden maliimatı yoktu .------------------------------9! 
"Hanım efendi yukarıda değil mi ? .. 

nS 

li~ 

diyordu. 
Sunayı hudutsuz bir merak, Şa· 

bab da büyük bir şüphe bulutu 
sardı. Sabaha kadar göz yummadı· 
lar . Büyük salondaki şezlonklara 
Utanarak Sabahati beklediler · 

... * • 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

iLAHi VE ŞAHANE YILDIZ 

DANİELL DARRİEUX,nın 
Haııkalı Bir Tarzda Yarattığı ve Bugüne Kadar Görülen Filmlerinin 
En Muhteşemi, En Güzeli ve Fevkalade olanı Prenses BIBESKO,nın 

Meşhur Romanından Muktebes 

Katıa 
RUS 

enı .pa~a ığa Paçelli seçilmiştir. 
Paçellı Pı xıı adını almıştır. Bu mü. 
nasebetle büyük bir dı'nAı . merasını 

yapılmıştır 

MALTA'DA 

T opcu kuvvetleri 
tezyid ediliyor 

~ondra : 3 ( Radyo ) - Malta 
dakı topçu kuvvetlerinin artırılma-
sı kararlaştırılmıştır Bu h M . . . · usus al· 
taya bıldırılmiş ve faali t ·ı . . ye e ge-
çı mıştır. Maltalılardan b' k .. 

··ıı.. ır ço go· 
ııu u yazılacağı bild'ı ·ı k d' B .. rı me te ır . 

u gunlerde topçuya aid bir ok 
malzeme buı adan M it ç d' a aya sevke · 
ılecekt.ir. Ayrıca, Londradan M l· 

taya bırde to u S b a ... kk pç u aylarından 
muıe ep b' h . ır eyet gıdecektir . 

__________________________________ .... ______ _,,, ______ __ 

Alsa ray 
• 

sın em asının 
(Bu akşam)Gala müsameresi olarak takdim edeceği 

10330 
Romanya h · · arıcıye nazırı 

Varşovaya gidiyor ------------------------' 

Varşova: 3 (RadyQ) - Ro 1---------------------------ı 
hariciye nazırı bay Zoçenko ~~~~a Y enİ çıkan kanun Ve nizamlar 
martta buraya •gelecektir· N or 
V arşova · · azırın . yı zıyaretı münasebet· 1 
uır p ğ h ıy e ro ram azırlanmıştır R 1 · · · omen sl~~::ı}~ na~~rı ~~~gün kaldıktan Tu••tu··n ve Tütün İnhisarı Kanunu 
B mar a u reşe eönecektir 

Kabul tarilı i: lU 6119.38 

r\cm tarılw25 611938 
ay Bekle Polonya . Romanya . .' 

nusebetleri hakkında t 1 mu-I emas ar yap· 
ı ~~aktı~. Nazır şerefine, ikameti 
muddetınce ziyafetler zerilccektir. 

Zenci Çocuklarının 
rengi ? 

z . encı çucukları ae reukte do 
ğarlar? .. Kapkara diyec k . . d 
ğ. 1 '? H e sınız e-

ı mı ayır • 
Uzun zaman Afrikada . 1 -l . ınce c 

mb'e'edr .yapak~ Alman doktorlarından 
ııı ıyor ı : 

- Zenci çocuğu doğar doğmaz 

~~·' .~vr~.palı çocuk rengindedir . 
ı uç gun sonra teni esmerleşme 

ğe başlar, yavaş yavaş eflatuni O .. aşır. 
n gun sonra açık kestane rengi 

olur, uzun zaman bu renkte k 1 .. d" a ır, 
uç art ay sonra kararmağa baş-

lar ve altı aya basınca kapkara 
olur . 

Karımı l\'o: 3437 

• Dünden artan · 

yabancı memleketlere çıkarıldığı 66 ncı madde mucibince isbat edilince
ye kadar tamamen 

0 
tüccarın mes'uliyeti altındadır. Şayet tüccar, malını 

başka bir tüccara satmış ve alıcı üzerine devir muamelesi yapılmış ise 

bu mes'uliyet alıcı tüccar üzerine geçer. 
Aynı Şehir ve Kasaba dahilin~e. tüccara ait bir depodan .diğ_crine 

nakilde, nakliye teskeresi almağa. ıhtıyaç yoktur. Şu kadar kı, tüccar 
nakilden evvel nakıedeceği tütün ınıkdarını ve nereden nereye naklede· 
ceğini inhisarlar idaresine yazı ile birdirmeğe mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğer b.ir. şehir .ve kasabaya .veya yaba.acı 
memlekete nakil veya sevkedilmek ıçın, lnhısarlar ldaresınden naklıye 
tezkeresi almak lazımdır. 

Tütün çiftçileri ve tütün çiftçi teşekkülleri. ~e a:ni hü~me tabidir. 
Madde 65 _ Bir şehir veya kaaabadan dı~ır bır şehır ~eya kasaba-

y
a ki ı tütünlerin gönderildiği yerlerdekı depoya teslım olunduğu. 

na o unan .. _ I . k d k 
nu, inhisarlar idaresinin Salahiyetli ~emuru tulun erın çı tığı yer c i 

inhisarlar idaresine hemen bildirec ktır. 
Madde 66 - Denizden yabancı memleketlere gönderilecek tiitünler, 

g
ü "k memurunun kontrolü altında gemilere yükletilir. Tüccar, tütünle. 
ınru .. .. "k ·ı · · k 

rin gemi,ıe yükletildiğini gosteı en ve gumru memurı e gemının aptan 
• tası tarafından tarafından tasdık edilen bir vesikayı, tütünlerin 

veya acen .. . . I . I . yükletildiği tarihten itibaren en çok on b'ş gun ıçmde nbısarlar darcsı-
ne getirib teslim etmeğe m~c~ur~ur. . . 

Bu vesikayı teslim etmesı uzerıne vesıkada )'azılı mıktar borcundan 

indirilir. Karadan yabancı memleketlere gönderilecek tütünletin hududu geçti-
ğini, hudud gümrük memuruna tasdik ettirmek lazımdır, Bundan başka, 
tütünlerin gönderildiği yere vasıl olduğunu isbat için Türkiye Konsolosu 
ve olmayan yerlerde mahalli ticaret odası tarafından tasdik edilmis bir 
şehadetnamenin tütünlerin hududdan geçtiği tarihten itibaren en çok 91 
gün içinde inhisarlar idaresine teslim olunması lazımdır. 

Bu müddetler geçtiği halde vesika veya şahadetnameler inhisarlar 

idaresine getirilmezse, depodan çıkan1mış tütünler kıçata Bitmiş sayı· 
lır. 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-
- -

KiLO FIATI 
CiNSi En az 

1 
En çok 

Satılan Mikdar 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 9,50 -
Piyasa parlağı '• 35,50 il 
Piyasa temizi • 35 ' ·--

1 
Klevland 42 1 42.50 

YAPAGI 
Beyaz 

1 1 1 Siyah 

ÇIGIT 

~I Yerli "Yemlik. 

• "Tohumluk. 4 62 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbrıs - 1 

Yerli 3,25 -·-·--Men tane • 
Arpa 
Fasulya 1 

- Yulaf 
Delice 
Ku ş yemi 
Keten tohumn !-Mercimek 
Susam 

UN --- -
_ Dört yıldız Salih - -

~ üç • • 
:.E -= Dört yıldız Doğruluk "' ~ ;,.= üç ::ı • . - " o - Simit :: ~ .. 
:><: > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 

"' <> üç ..... .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgrafları - · Kambiyo ve Para 
3 I 3 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Santim 

Hazır \-5 27 Liret 

I= Rayişmark 
--

Vadeli 1. 

ı-+ 
88 Frank (Fransız ) 3 35 

Vadeli il. 86 Sterlin ( ingiliz ) -5-93 
Hind hazır 1 3 71 Dolar ( Amerika ) !26 40 
Nevyork 1 8 60 Frank{ İsviçre) 00 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındistzn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan doğruya müesstse na. 

n ına getirilen en müntthap, taze ve kc kulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan haı manlardır. Her zevı..e göre değişrn numaralı tertipleıi vardır. 
l\ı'.uhtelif cins ve tÜ) üklükte l.utu ve pal<etler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
.. tikeli nefaset ve halisiyetinin trnıinatıdır. 

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

Umumi depolaıı ; ı~tanlul Ta~miscnü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
altında) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

~--------------------------------------------------

Ana LJırn rr 

c re . dur. 

l~lUJ1MllB>A1~A -~~ 
CAN lt<UQTAQIQ 

T O R K S 0 Z 0 ...,_,.,....., __ ..,_.....,......, ___ ....,.......,..., ....... __ !!!!!!1!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!1!1!!!!!!!!!!!!!!.,,.__...., 

# Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki E•kl muayeneheneelln istiklal mek 

t~ilsr~dLAR'i~I ~SE1R2iy(;öNe~Asu~a~~E~11r. I 
~5-26 10195 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

51-156 10116 Numara: 200 

8-15 10269 g.a 

~------------~------------------------~! 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 

5 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Yeni eczahane 
Belediye karşısı 

Yeni, temiz ve ucuz ilaç satmakla şöhret kazanmıştır. Reçeteleri 
biiyük dıkkat ve ihtimamla hazırlayan eczahanemizde yerli ve yabancı 
bütün müstahzarat bulunur. 10305 3-10 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast arını kabule 
başlamıştır. 

~--------------------~----------------------------

--------------~----------------------------------~. 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun :üd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalarını Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12-8, öğleden sonra 

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

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediyemizin Ceyhanda yaptıracağı elektrik tesisatı ve 
binası inşaatı ( direkler hariç ) 35428 lira 40 kuruş bedelli keşif 
rinden eksiltmeye konmuştur. 

2 - Elektrık direkleri şartnamesinde yazılı evsafa uygun oları 
lediyemiz marifetiyle tedarik ve iş yainde ihzar ve müteahhide t 
olunacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 
4 - Eksiltme, kapalı zarf usuliyle 5 - Nisan - 939 Çarşambl 

saat 15 de Ceyhanda belediye salonunda yapılacaktır. 
5 - istekliler, bu işi yapabileceklerine ait Nafia Vekaletinden 

ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhitlik vesikası ile 939 senesi 
Odası kayıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya 
mektubunu teklif mektuplarına lef etmiş olacaklardır • 

6 - Teklif mektuplarının, 2490 sayılı kanunun 31 inci mad 
uygun surette bazırldnmış ve eksiltmenin açılmasından bir saat e 
kadar belediye reisli~ine verilmiş olması meşruttur. 

7 - Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
8 - Proje dosyası on lira bedel mukabilinde belediyemiz mub 

sinden verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak isteyenler her gün mesai saatı İ 

belediyemiz fen işleri bürosuna müracaat e:lebiliıler . 
10 - Mektupla sorulara derhal cevap verilir. 

17 - 26 - 6 - 18 

.'KUmbar~ biri 
1 

1 
1 

( 

1 TORKl'.11! 

~lRAAiBANKASf 

,_,_-------------~ 

Türksözü 1 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 
1200 
600 
100 
100 

1 -Dış memleketleı için Abone 
bedeli dekişmez yalnız posta masrafı 
zammedilir. 

2 - ilanlar için ıdareye müra· . 
caat eclilmelidir. i 

Seyhan Nafıa Müdür
lüğünden: 

1 - Adana tayyare meydanı 
i~tasyon binası ve hangarında ya· 
pılmayan eksik işler keşif tutarı o· 
lan (2570) lira (02) kuruş üzerinden 
açık eksilmeye konulmustur. 

2 - Eksiltme 20/31939 T. ne 
müsadif pazartesi günü saat 11 de 
nafia dairesinde yapılacaktır. 

3 - lsteyenter bu işe ait keşif 
evrakını görmek üzere nafia daire
sine muracaat edebilir. 

4 - isteklilerin ( 192) lira (26) 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve 
bu işi yapa'ıileceğine dair ehliyet 
vesikası almak üzere ihale gününden 
8 gün evvel vilayete muracaatları 

ilan olunur. 
4-8-12-16 10337 

Bu gece nöbetçi ec 
Yeni cami civarında 

Toros eczahane 

Beden terbiyesi Se 
bölgesi Başkanlığırı 

Eski posta ve Telgrafb 
nasının altındaki eski Mem 
kantasının işgal etmiş oldo 
15-Mart- 1939 dan 14-
1941 gününe kadar ( yirmi 
müddetle icara verilecektir 
nameyi görmek istiyenler 
saat 17,30 dan 18 e kad 
Telgrafhane binasındaki b& 
Sekreterlığine müracaat el 
ve , taliplerin de 13-Marl 
Pazartesi günü eski Posta ' 
grafhane binasında bölgeıııİ 
kanlığı odasında yapılaca~ 
saat 17,30 ) daki münakasl 
rak etmeleri ilan olunu•. Mii 
ya iştirak edeceklerin müna~ 
en az bir gün evvel ( 60 ) t 
lira dipozito akçaları:ıı C. 
tisinde Beden Terbiyesi • 
Bölgesi kasasına emanet S~ ., 
yatırarak makLuz almaları 1 

· 

-==---~·=-=-=---....../ 
a·ri 

Umumi neşriyat mii 
0 

Macid Güçlii 
Adana Türksöıü ınatlı" 


