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jltııı' Sulhu temin 
decek şartlar 

POLONYA HARiCiYE NAZIRI 
VERDi 

''Adanada • 
ış borsası,, 

8. HiTLERE CEVAP Jşdairesi genel müfettişi Sait Aydoslu 

ıe~ 

akl 

NEVZAD GÜVEN 

~ ~ merilca Cumhurreiıi Ruzv•lt'in 
~ ~i~ler ve Musoliniye gönder· 

• f dıği mesajdan sonra, Anupanm 
1

1 mulcadderatın1 Hitlerin vereceli Cc-
et• vapd b ·ı a ulacağımızı sanmıştık. Hıt er 

28 ni•anda Rayiftağ'ı toplıyaralr. Ru•· 
e kı Vclt'c bir nutukla cevap verdi. iki 
dii~ •aat yirmi dakika •Uren bn nutuk 
öret Avrupanın, içinde bulunduğu vahim 

•aziyette hiç bir deiıiıiklik yapmış , 
.. ~ olmadı. Yani bu vaziyeti ne biraz 1 
U daha kötuleıtirdi, ne de salaha doğru 
birt '>ir adım atılmış oldu. 

aatı Filhakika Hitler, bu nutukiylc 
58 iki mukaveleyi daha yırttı. Bunlar-

dan birisi Almanyanın lngiltcre ile 
olıın deniz anlaşması, dilteri de Al· 

JJll manyarun Polonya ile olan ademi te
cavUz paktı dır. Bu mukavelelerin 
feshi ile demokrat devletleri tehdid 

1. ı edebileceğini zanneden Hitlerin al· 
8ıs j d&ndıgı ~uphesizdir. Çunku, lngi· 
va !iz - Alman deniz anlaşmaımın or· 
ve 1 tadan kalkmasında lngiltereyi tela~a 1 

da 1 duşurecek bir nolı:ta yoktur. Sebebi 
uri şudur: 

ur. Almanya bu mukavelenin kendi· 
•İne bahşettiği imkanlardan, bugUne 
kadar, ancak yUzde otuz nisbetinde 
İ•tifade edebilmiş, yADi mukavelenin. 
.Yapmasına mUsaade ettiği harp gemi
lerinden ancak ,yuzde otuzunu .)'4pa~ 

bilmiştir. Daha bir hayli uzun za
man için, Alman \'anın malt imkinları 
lngiliz donanmasına rakip bir donan· 
ma mc)"dana cct1rnıe!'JİDc iruk8n vcr

mi~·cccktir. 

Polon~·a - Almanya ademi tcca· 
vUz paktının feshi de pratik bir kıy· 

ıııl meti haiz deiıildir. Eger, Almanya 
fa ~ Danzig için Polonyaya tecavUzU ka· 

d rnrl:11tırmıı bulunuyor•&, böyle bir 
.! rnuk.avelcnin bu tecavUze bir mini 

teşkil edemiyeceğini de herkes pekilil 
bilmektedir. Nitekim, Almanya bugUn 
ilhak ettiği memleketlerin istiklalini 
de zamanında garanti etmişti. Bina
enaleyh Almanyanın Polonya ile olan 
ademi teca.vUz mis:ık101 bozması, Po
lonya için yeni bir korku ve tehdid 
olamaz. Bu endişe zaten mcvcuddu. 
Ve Polonya eskiden mevcud olan bu 

Fransa Lehistana 
garantiyi teyid 

Paris : 5 ( Havas ) - Gazeteler 

1 

arada Polon)a meselesi de mevzuu 
ve siyasi mehalil, Sovyetler Hariciye bahsolmuştur . 
Komiserı Bay Litvinofun istilası ile Fransız ricali şu fikirdedir ki , 
meşgul olmakla beraber , istila se- j Polonyanın hayatı menfaatlerinin ha· 
hepleri hakkında sarih bir malQmata ; leldar olduğu her dakikada Fransa, 
sahib değillerdir. Paris siyasi meha ı Polonyanı~ yanındadır .. P:ncak , ~~ 
fili bu istilanın Sovyet siyasetinin ana menfaatlen Polonyanın ıyıce takdırı 
ha;ları üzerinde b:r değişiklik yap- ! lazımdır · p 
mayacağı muıaleasındadır. Varşova : S ( Radyo ) - o· 

F 1• • H .. .- _ 1 lonya hariciye nazırı bugün, Alman 
ransız mec ısı arıcıye r:.ncu· . 

meni bugün bir toplantı yapmıştır. yaya hazırlanan cevabı beyanatıle ver. 
Bu toplantıda dünya politikası üze- 1 miştir. Bu cevap hukuki esaslara 
rinde uzun görüşmeler olmuştur . Bu istinat etmektedir. 

INGILİZ HÜKÜMDARLARI 

Bugün Kanada'ya gidiyor 
Londra : 5 ( Roy

ter ) - lngiltere kral 
ve kralıçeai yarın (bu· 
gün) Kanaclaya gitmek 
üzere buradan :hareket 
edeceklerdir. Kral ve 
kraliçe bir vapurla gi· 
deceklerdir. Kral ve 
kraliçeye ,küçük pren· 
sesler ve valide kraliçe~ 
de refakat edecekler· 
dir . 

Kanada Ali komı· 
seri Vaterlo istasyonun 
dan itibaren tirende 
bulunacak ve kral ve 
kraliçeye vapurda da 
refakat edecektir. 

• 
lnglllz Krel ve Kr•· 

llçeelnln son resim· 
!erinden blrlel 

tehdide karşı butun askeri ve siyasi dakarlık ~·apmağa karaı- vermeleri 
tedbirlerini tamamlamak için buyuk kafi değildir. Bunu tamamlıyacak ba· 

Slovakyada umumi 
af ilan edildi b 1 bir farliyet sarfetmektedir. zı diğer muhim şartların da tahakku· 

tJ Bize kalırsa, geçen haftanın. bey· ku lazımdır. Bunlardan en ehemmi· 
nclmilel vazİyt!t Uzcrinde. llitlcrin nut-

1 
yctlisi, İngiliz - Fransız - Sovyct 

kundan daha çok tesir yapan hadi~e· 1 mUzo.kel'clerinin bir anlaşma ile ve 
~i, lngiltcrcnin mecburi n.-tkerliği te- sUratlc sona ermesidir. 
si~ etmesidir. ŞimdİJC kadar, JogiJiz l Soo bir kaç gUn içinde bu mllza-
tRrihinin en nazik zamanlarında. bile ke,..elerin baza guçluklcrc girdiğini 
mecburi askerlik hizmetine mUracaat görduk. Bilhassa ;kı gUn evvel Sov· 
edilmemiş olduğu , bunun çok kökleş· yet llariciye komiseri Litvinof'un 
mi~ bir lngiliz nn'anesi bulundugu ve 

1 
Sovyet politikasının başından uzak· 

nn'anenin [ngiliz hayatındaki derin 
1 

laştırılması çok dikkate deger bir 
tesiri göz önUne getirilecek olursa, in· hadisedir. Bunun hnkikl sebeplerini 
gilterenin bu defa vermiş olduğu ka· henUz bilmiyoruz. Filhakika Litvino· 

Bratislava : S (D.N.B.)- Silovak 

ya başvekili Tisso 14 martdan evv 

el işlenmiş olan bütün siyasi cürüm 

ler hakkında umumi af ilan etmiştir. 

-------
~u suretle tadil <decektir : 

- Amerika, bir harp vuku 
unda muharip devletlere kan· 

1 

•arın ne kadar kat'i olduıtu meydana fun uzaklaşms. .. :ile Sovyet Rusyanın 
çıkar. Filhakika, Alman matbuatının politikasında esaslı bir .değişiklik ol· 

dl vaaıtelerlle nakletmek ••rtlle , 

İddia ettiği gibi, yeni kurulmuş mırııcağı tahmin ediliyor. Ne olursa, 
Uic ordunun ne dereceye kadar bir olsun lngilterenin Sovyet Rusya ile 
harp kıymetini haiz olacağı hakkında anlaşma şansı her halde Mihver dev· 
•kla bir şuphe gelebilir. Fakat, butun !etlerinin Sovyetlerle anlaşma şansın· 
.hayatı mUtemadi bir spor faaliyeti dan çok daha buyuktur. Ve lngilte· 
•cinde geçen, canh, faal ve zahmete renin bu hususta sonuna kadar gi-
dayanıklı bir gençliğin askeri terbi- deccğine muhakkak nazariyle bakı-
~~esi hiç de gUç bir şey değildir. Si· labilir. 
!ablama ve techiz işine geline, lngil- Mamafih lngilterenin kurmak 
t_ercnin maddi imkanları, saJ•ısı mila 1 istediği emniyet sistemi Sovyet Rus
~ onlarda olsa, bir orduyu sUratle harp ya ile anlaşmakla da temamile te· 
~dcbilir bir vaziyete sokmnğa mUsa· min edilmiş olmıvacaktır. 
•ttir. ' 

J •• 1914 de Vilhelmde [mini mini 
kngılız ordusu] ile alay etmişti. Fa· 
•t Fransız topraklarında mukeınmel 

~~ı·ette harp ederek ölen lngilizlerin 
e ~Uk zafer Uzerinde ne kadar mU· 
'>ır old ki u arına şahit olduk. 

Yal ~u suretle lngilterenin mili! lıa· 
lik 

111

1 a mUhim ve buyuk bir değişik-
k o •n m b • k •Luı ec urı as erlik hizmetini 
t ' <tmesi k d' . . d UK.osu en ısının Un.)·.tı .:1ta· 

•u . . h 
niha~·et L Yanı sul u muhafaza için 
dı•ını · Uyuk fedakiirlıkları göze al· 

6 •spat; d 
~Fakat c er. 

iç'ın s d .dunya sulhunu muhafaza 
a ece 1 . - ııgıttrre ve Fransanın fc-

Bu sistemin mUessir ve tam olabil· 
mesi ve Mihver devletlerinin Avrupa 
sulhunu bozacnk yeni bir kuvvet 
darbesine mani olunabilmesi için Bir· 
!eşik Amerika Devletlerinin de kat1 
olarak mudahaleye karar vermeleri 
lazımdır. 

Radyoların Amerika Cumhurrtis· 
!iği mahfelinden bize g•tirdiği haber· 
!ere göre, Ruzvelt llitlerin nutkuna 
sözle cevap vermi,yccektir. Anlaşıldı· 
ğlna göre, Amcri.ka Cumhurreisi bu · 
tun faaliyetini bitaraflık kanununun 

tadili etrafmda teksif etmektedir. 
Yine Amerilcada.n gelen hab'-!rlere gö
re, B. Ruzvclt bitaraflık kanununu 

elllh ve 
cektlr. 

mühimmat eatablle-

ilk bakışta bu· şeklin bir bitaraf· 
hk ifade ettiği zannolunabilir. Fakat 
bu şekille Amerikanın demokrat 
devletleri iltizam ettiği muhakkaktır. 

İo'- iliz ve Fransı~ donanmalar1n1n 
Atlantikde mutlak olan hakimiyetleri 
dUşUnUlecek olursa, İtalya ve Alman· 
,yanın Amerikan harp malzemesinden 
hiç bir suretle istifade edemiyeceği, 

bilakis lngiltere ve Fransanm de· 
niz kuvvetlerinin himayesi altında, 

bazı tehlikeler mevcut olmakla bera· 
bar 1 bundan azami derecede fayda la· 
nacağı aşikardır . 

B. Ruzvelt bitaraflık kanununu 
bu suretle tadil ettirmeğe muvaffak 
olduğu takdirde Hitlere iyi bir ce· 
vap vermiş ve dun.ya sulhunun muha· 
fazasında kıymetli bir rol oynamış 

olacaktır. 

\' c ancak bu şartların tahakku· 
kund3.n sonradır ki, dun~va biraz ra· 
hat nefes alacak. ve .son a.rlarda 
Avrupıının UstUne çöken knra bulut
lar kt'la bir zaman içio de olsa dngı-
lacaktır. 

verdiği 
ediyor 

1 tetkikat yapmağa başladı 
• 

r-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-! ALMANYA-LETONYA l 
! ARASINDA i 
• • 
• • 
? Bir ademi ! 
i 1 

! tecavüz misakı ! 
1 i 
! Berlln : 5 ( D. N. B. ) - 1 
! Almanya- Letonya araeın. 1 
! da bir ademltecavUz pak- ı 
1 • i ti yapılmı•tır. BUtUn Almen ı 
i ıazetelerl bu paktın Le- 1 
i tonyaya verdlOI garantiden ! 
i ehemmlyetıe baheedlyor. ! 
:-·-·-···-·-·-·-···-·-·- ! ·-·-· 
Libya' cıaki as

keri faaliyet 
ALMAN ORDULARI KUMANDA. 
Nl iLE MAREŞAL BALBO DÜN 

TRABLUSA GiTTiLER 

Bu teşkilatın Çukur ova için ehemmiyeti 

· "f tt" i Sait Ay· iş idaresi genel mu e ış 
doslu,. birkaç gündenberi Adana ve 
civarında iş meseleleri hakkında .. let· 
kiklerde bulumakda, alakadar mues
seseln büyük ve küçük çifçiler, [abb· 

· '/eri ve un rikalar senayi ve ziraat ı~cı . . 
!arın miitasatlari olan ve ,.ele• .. denı·. 
len kimsvassıt temaslar yapmaktadır. 
h • .. h'm ik lisadi ulase Adananın en mu 1 • •• 

ve içtimai meselelerinden biri olan ~şcıı 
'h . rette halhnı ı lıyacının muntazam su ı 
her bakımdan ve her türlü ihtimalle· ' 

birlikte araşdırmaktadır. 
Haber aldıgımıza göre, Sait Ab.: 

1 • • de goz duslu, Avrupadaki emsal erını . 
önüde bulundurarak Adananın hususı 
ihtiyaçlarına uyğun bir işci borsssı,. 
kurulması hakkında birde mufassal 

ı.ıroje hazınlamışdır. 
Adanada, etraf dan kati miktard~ 

işci celbi, bunların işlere son tevzıı, 
ücretlerinin tayini ve ihliyaçdan faz
gelerek işsiz kala işcilere yapılacak 

yardımların şekli çok eski zem anlar dan 
beri başlı başına ve hususi karekter
li bir içtimai iktisat meselesidir. . • 

ihtiyaç bir takım ibtidai teşkılat 
be doğurmuşdur. (elçi) denilen muta· 

vassıtlarla, amele komi~yonlan bu me 
yandadır. ancak bunların muntazam 
ve ahenkli işleyemedıkleri de uzun ze 
manın tecrübelerile sabit olmuşdur. 
bundan dolayı, dalı budağı memleke· 
tin birçok mıntıka vila.yetlerne yapıl

mış oıan bu çok ehemmiyetıe dava
nın, içtimaiyat ve iktisat ilimlerinin 
icablaıml ve dünyanın bu hususdaki 
en •on tecrübelerine uyğun ve ayni 
zemanda latbiki kolay ve ameli bir 
tarzda hal edilmesi zarureti, gün geç 
tikce citliyet ve islical ile kendini his 
ettirmekte idi. 

işlerin ehemmiyetine bir misal 
vermek için, Seyhan ve iç vilayetleri
ne başka vilayetler halkının heryıl 50 
60 bin gişinin çalışmağa gelmesini ve 
bunun içın 5 : 6 yüz kadar mutavas· 
sıtın faaliyetde bulunması ve pamuk 
gibi memletetin en mühim istihsal 
maddesinin bahis mevzui olduğunu 
hatırlatmak kifayet eder. 

Elyevm yapılmakta olan tekikler 
yalnız ziraat işçilerine inhisar etmc
yüp' hcryıl yaz mevsimleri işci tutmak 
hususunda ziraat şitletli refakatına 

- Gerisi üçüncü sahifede -

Roma : 5 ( Stefani )- Alman or- KADA SULH 
dulan kumaııdanı general Fon Brau· AMERı• 
chitsch yanında ltalya harbiye müs. _ 

teşarı general Prianı ve Lıbya umu. ET HAFTASI 
mi "ali~~ Mareşal Balbo olduğu halde EMN • y 
Ma, ••rı-.a . fırkasını teltiş etmiş ve 1 } 
fır~anı~ geçıt resminde bulunan Lib· 1 
ya dakı ltaly.•n kuvvetlerinin görmüş 
old~kl~n tahm ve terbiyeyi takdir ı 
ctmıştır. 

Alman generali bundan sonra Ma
reşal Balbo ile Tobruk'a, oradan da 
Trablusa gitmiştir . 

Kahire : 5 ( Royter ) _ Libya 
umumi Valisi Mareşal Balbonun 8 
Ma~ısta Kahircye geleceği haber 
venlmektedir . 

Neşriyat 
• • • 

mesaısını 

kongresi 
bitirdi 

"ÇOCUKLARl!'.-IZ BiR TECAVÜZ HARBİNDE ~SLA 
SiLAH TA~lMAYACAKLAR. FAKAT KENDi MUDA
FAAMIZ iÇiN SONUNA KADAR HARBEDECEKLERDIR., 

Mühim nutuklar söylendi! 

-----

BÖLGEMİZDEKİ 
PORT AKALCILlk 

Vaşington : 5, a. a. - u S~lh 
ve emniyet haftası ,. münasebetıle 
burada bir miting yapılmıştır, 

. Ankara: s (Telefonla)_ Neş· : e~i- port~kal cinsleri 
rıyat .kongresi mesaisini bitirmiştir .. yetıştırılmesıne çalışılıyor 

Mitingde söz alan eski ticaret 
nazırı olup geçenlerde Amerikanın 
Kanada sefiri tayin edilmiş olan 
B. Baniel Roper Amerikanın taarru
za karşı koyma siyasetinin gerisin· 
de sarsılmaz bir surette mevki al· 
ması lazımgelmekte olduğunu beyan 

Maarıf vekili Hasan Alı Y" 1 k j . . uce on-
g. eyı bır r.utukla kapamıştır. 

Bulgaristan ve 
Balkanlar 

Elen mahfellerı Bulgarlaten 
hakkında iyi niyetler besliyor 

Bir şartla ki, Bulgarlar 
fena ve gizli maksadlar 

beslemiyorsa ! 

Londra : S (Royter) - Atina 

dan alınan habrrlere göre, Yuna

nistana ekonomik kolaylıklar gös· 

terilmesi meselesini görüşmtk üze 

re lngiltere tarafından Atinaya gön· 

derilea mütehassısın Yunan-Bul· 

gar siyasetine ait bazı teklifleri ha

mi olup olmadığı hakkında siyasi 

mahafilde tecessüs hasıl olmuştur. 
Bu mahafil lngiltere ve Fransa ta

rafından yapılacak ekonomik yar 

dımları Yunanistanın memnuniyetle 
karşılıyacağı mütaleasındadır: 

Bu mahafil, eğer Bulgaristanın 
Yunanistan hakkında gizli maksad
lar beslcmediğı tahakkuk ederse 
kendisine Yunanistandan: ekonomik 
mahreçler temin edilmesinin müm 

kün olduğunu ilave etmektedir. 

etmiştir. • 
Mumaileyh. Amerik!lnın " çocuk

larımız, bir tecavüz harbinde asla 
silah taşımıyacaklar, fakat kendi 
müdafaamız için sonuna kadar harp 
edeceklerdir,, diye açıkça beyanatta 
bulunması lazım olduğunu ilave 
etmiştir. 

Diğer taraftan Amerika ticaret 
odası eski reisi B. Henry Aarriman 
infirad siyasetinin aleyhinde bulun
muş ve Amerikanın esliha ve mü
himmat da dahıl olduğu halde mal
larının bedelıni ödeyebilecek ve 
kendi gemileri ile nakledebilecek 
her millete satabilmesine medar 
olacak şekilde bitaraflık kanununun 
tadil edilmesini iltizam etmiş, yalnız 

' /> merika ile mevcut muahedeleri 
ihlal etmiş olan veya mutaarrız ol
duğu açıkça tarif edilmiş bulunan 
milletlerin istısna edilmesı şartını 

ileri sürmüştür . 

Bölgemizin ziraat okulu ~ecrü~e 
tatillerinde yeni portakal cınslerı 
üzerinde yapılmakta olan tecrübeler 

hakkında bir arkadaşımızın yaptı~ı ı 
tahkikata n~zaran bir çok narencıye 

1 
cinsleri meyanında bu yıl Filiitin~cn 1 
getirilen Valansya, Şamuti, Vaşınğ 
ton Navel fidanları vardır. · 

Bu portakal çtşi~l:ri. hakkında 
alakadarlardan edindıgımız malum~ 
t .. b' vı' yafa olan şam11dı a gore, ır ne d 
portakalların a~açları orta boy ~r. 
meyvelen büyük ve sulu a~ ~~kır 
deklidir. navel Vaşington cınsımn de 
nışanı Birezifya olup kaloförina, Is 

panya, Cezair, Avustralya v~ Filis· 

- Gerisi üçüncü sahifede-

İngiliz - Amerikan 
konuşmaları 

Ham madde 
mübadelesi ! 

Londra: S [ Royter] - Avam 

kamarasının bugünkü toplantısında 
Başvekil Çemberlaynin beyanatın· 
dan anlaşıldığına göre Amerika ile 

lngiltere, ham madde mübadelesi 

üzerinde bir müzakere açmıştır. 



-
(GOACIŞL iTAL Y AN'LAR, ALMA~ 

DOSTLUGUNOAN HAKi·· 
KATEN MEMNUN MU? 

ŞehJır haberıern Şehrin 
nizam , ..................................... ~ .... lml!!l!l!ll ........... ~ ... ~ .... --, 

iÇiN 
İşci beyannanıeleri l 

BUGÜN 

İtalya 
Türk 

ORDUSUNU BESLEMEK 

günde 
lirası 

400,000 
harcı yar 

lşciler hak\uda vilayete 
gelen bir tanıim 

I; ciler i~in beyanname vermek 
mecburiyeti hakkıda dahiliye veka 
Jetinden vilayetlere bir tamim gön 
derilmiştir: Almanların İtalyan ordusuna ve 

İtalyan idaresine müdahalesil 

''Bir kaç ltalyana ·---YAZAN --- tecilerini nezaret altında 
Hitlerin nutku bulundurmaktır . ı 

hakkında ne düşündük Entransijan ga- Halbuki bunun hakiki 

Umumi, hususi veya mülhak büt 
çelerden helediye bütçelerine tah 
sisat konmak suretile doğrudan dot l 
ruya veya mali yardımda bulunarak I 
dolayısile işletilen iş yerlerinde ça . 
lışan işciler, iş kanununun beşinci j 
maddesinin ikinci fıkrası muhalıf ı 

' 
ıer:ni sordum. Çehrele- zetesinin Roma fakat itiraf edilmeyen 

1 

rindeki mutad .,ü1ne muhabiri sebebi [ Ari Kardcş-
derio bir tevekkül ilave .:o---------· ler] in sadakatine naza· 
edilmiş olduğu halde omuzlarını ret etmrktir . 
silktiler.. ltalyan idare makanizması da , 

Tevekkül ve elden bir şey gel- teşrikimesai [ 1 ) ye memur Alman 
memek .. işte hislerini temamile ifa memurlarının istilasından kurtulmuş 
de eden kelimeler.. değildir. Bu Almanlar , nezaretler 

Bugün ltalyanların ekserisi çok de, fabrikalarda, silah imalathane· 
iyi anlamaktadırlar ki, memleketleri !erinde, elhasıl Almanyayı alakadar 
delice bir hile politikası [mihver po edecek bütün ltalyan müessesele. 
litikası] na angaje olmuştur. Ve rinde çalışmaktadırlar . 
yüzde seksen Almanyanın menfaa- l 

8 ütün bunlar talyada havanın 
tına olan bu politika ltalyayı har- büsbütün müphem, büsbütün 
be ve mahva siirükliyecektir. Fakat mağmum olmasını doğurmuştur , 
acaba Musolini hakikaten bunu 

Ve ltalyanlar bütün bunlara, karak-
istiyor mu? Yoksa Hitlerin nüfu ı 

terlerinin yan Şarklı tarafı olan 
zundan çıkmak istediği halde bu • 

derin bir tevekkül sayesinde taham· 
gün artık buna imkan bula ... amak

mefhumuna levfıkan, anılan kanurıun 
şumulu içine girerler. bu iş yerini 
idare eden memurların iş kanununun 
244 nci meddesi mucibince lulun 
duklan yerdeki iş dairesi teşkilatın 
dan alacakları matbu beyannameyi 
doldurup gene bu teşkilat tevdi 
etmeleri lazımdır. 

Bölgemizde yerleşdirilen 
göçmenle~e pulluk 

verilecek 

Sıhhat ve içtimai muavenre ve 
kileti bölg~miz dahilinde iskan edil. 
miş olan göçmenlere yakın:la pulluk 
tevziine başlayacıkchr. bunun için 
şimdiden hazırlıklara başlaniJlışdır. 

mül ediyorlar . Mihver politikasını 1 
tamıdır? işte it al yanların kendi ken- y h • • 
dil erine sorduğu sual de budur . hiç "bir suretle tasvip etmedikleri eni arazi ta rı rı 

muhakkaktır . Onların istedik-
Bugün Alman ordusu baş ku d h "d bb 

mand anı general Brouschitseh leri a • mu e ir ve daha 
İtalyan Harbiye nazırı 8. Musolini ikiline bir politikadır . çünki 

Ve arazi vergileri 

ve Harbiye nezareti müşaviri Ge- bir harpden son derece kork Yeni sene vergileri hakkında 
neral Pariani ile görüımek üzere maktadırlar. fakat bütün bu düşünce Maliye Vekaleti Vilayetlere bir ta· 
Romaya ıeliyor. Bundan sonra iki ve endiplerine ratmen protesto im· mim gönd:rmiştir: Tahrir neticeleri 
memleket Erkanıharbiyesinin bu şe· kanına sahip olmadıkları için hiç bir katiyetleşerck ilin edilen cüzütam 
kildeki temaslarını sık sık bekle suretle hareket etmelerine imkanda 

1 ların katiyetleşen arazi kıymetle 
mtk lazımdır. Bu şu demektir ki; yokdur. Arnavutluğun işğal edildiği ' riyle tahrir neticelerinin ilim tarih-
lta!yan ordusundaki Alman tesiri gün şimal memleketlerin~e bilhassa leri hakkınJa her ay gönderilmesi 
ve müdahalesi gün geçtikçe faz (Türen) de mihver politikasi aleyhin lazım gelen vaziyet cetvellerinin 
lalaşmaktadır. Hiç kimse iddia e· de bir numayiş dahi yapılmış oldu muntazaman gönderilmesi bildiril-
demez ki, Alman subayları ders ğu söylendi. fakat bu do§ruda olsa miştir. Tahrir neticeleri katiyetleşen 
ve direktif almak üzere Romaya nihayet ehemmiyetsiz ve mahalli cüzütamların vergileri Hazirandan 
gelmektedir. küçük bir hareketden ibarettir. hal- ' itibaren yeni tahrir üzerind"n hesap 

Hitlerin o.vununda ltalyan or- d 1 k ı · k d d 1 k 1 kt ya a po is . uvve~ e_rı ~ a ar fazla I e ı ece ve a ınaca ır . 
dusunun büyük bir ehemmiyeti ve okadar ~ıddetlıdırkı.ber hangi bir 
vardır. Bunun içindir ki, ltalyan 

isyan harekt>.tinin umumileşmesine, 
(1,800,000) kişi silah altına almış 

1 ve muvaffak olmasına bugün 
tır. Ve bu talyaya günde 12 mil

hemen imkan yokdur. üç gişi bir
yon franka (aşağı yukarı 400,000 
Türk lirası) na mal olmaktadır. leşdigi zeman ilk haraketleri kendi. 

ltalyanlar - Kim bilir belki biz· lerini dinleyen bulunup bu'uomadığı 
zat Musolinİ de _ manevra mu- nı &olamak için derhal etrafa göz 

gezdirmek oluyor. 
vaffak olsa •da olmasa da bu oyu 
nun istedikleri zaman durabileceği 

Kı:! enstitüsünün 
v• -

verecegı musamere 

kanaatındadırlar. 

Fakat acaba şu noktayı düşünü 
yorlar mı: 
Naz.iler sitematik ve metotik bir 

surette ltalyan ordusunun içine nü· 
fuz etmişlerdir. Ve bu ordunun sa· Şehrimiz kız enstitÜ!Ü hugün 
yısına, vasıtalarına, planlarına, istih . saat 15 de ve akşam 20,30 da ta· 
tihkimlarına, silahlarına dair bütün !ebeye ve talebe velilerine birer mü 
sırları mükeıamel surette bilmek- samere verecektir. Müsamerenin 
tedirler. Programı şudur: •Kendimizi deni· 

Hatta son zamanlarda kuvvetle yoruı • adh piyes, moooloğ, şiir, 
dolaşan bir şayiaya göre dört Al. şarkı, revend, zeybek, ealci ve yeni 
man fırkası ltalyanın Po vadisini kıyafet • 

Maaş yoklamaları 

Mütekaidin dul ve yetirn maaşı 

alanların yoklamalarına başlarımı~tır. 

Kozanda 

Bir kanlı kavga 

Kozan : S ( Hususi )- Kazamı
zın Çanaklı mahalle.sinden Ahmet 
oğlu Ali ile ayni mahalleden ishak 
ve Bilal bir hiç yüzünden ağız kav· 
gası yaparken Alinin babası Ahmet 
de kavgaya karışıyor, kavga büyü· 

yor; Bu sırada ishak ve Alinin el· 
!erindeki sopalaria Ahınedi başından 
atır bir surette yaralıyorlar . 
Ahmet Memleket hastahanesine 
kaldırılmış ve tahkikata başlanmış 
t&r • 

Hiza Oyman'ın olilmil, 

Komutan 
büyük merasim 

• • 
ıçın dün 

yapıldı 
Valimiz Ali Riza Çevik komutanın e~ine 

giderek ailesine taz•yede bulundular 

Vilayd jandarma komutanı Ali ı 
Riza Oymanın Misiste bir araba ka. 
zası neticesinde hayata gözlerini 
yumduğunu dün yazmıştık . 

Kısa bir zamanda kendisini mu· 

bitte çok sevdiren değerli komuta· 
nın cenaze merasimi dün saat 7;30 
da yapılmıştır. Başta valimiz Ali 
Riza Çevik, vali muavini, belediye 
reis vekili, mektupçu, diğer hükfı
met erkanı ve ş<!hrimizdeki büyük 
ve küçük bütün komutanlar ve as
keri kıtalarla kalabalık bir halk 
kitlesi olduğu halde cenaze büyük 
bir merasimle kaldırılmış ve yenı 
mezarlığa defnedilmiştir. 

SPOR 
Lig maçları 

idman yurdu ... Toros .. .. 
maçı pazar gunu 

Bu hafta Adana Stadyomunda 
t 938· 39 Lig maçlarına devam edi
lecektir. kura mucibince bu pazar 
günü Adana idman yurdu ite Toros 
spor kulıipleri birinci takımlan kar 
şılaşacakbr. her iki kulübe de mu 
vaff akiyetl~r dileriz. maça_ tam (16. ı 
30) da başlanacaktır. 

Güreş birincilikleri 

Kıymetli askerin Mezarı, vilaye
tin, askeri komutanlığın, emniyet 
miidürlüğünün ve müesseselerin çe
lenklerile süslenr:ıiştir . Merasim 
çok hazin olmuştur. Değerli ö!ünün 
hatırası taziz edildikten sonra büyük 
bir yeis içinde şehre avdet edilmiş· 
tir 

Valimiz Ali i<iza Çevik Ali Riza 
Oymanın evine giderek ailesine te· 
essür ve taziyelerini hildirmiş, ken· 
dilerioe tesellide bulunmuşlardır. 

Türksözü ailesi, değerli askere 
tanrıdan rahmet diler ve ailesinin 
kederlerine iştirak ettitini bir defa 
daha teyid eder. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde hara
ret derecesi 33 

Dün şehrimizde hava k~sif sisli 
ve en çok sıcak gölgede .33 derece 
idi. Ankara meteroloji istasyonun
dan verilen malumata gört>, Anka 
rada dün huarat derecesi gölgede 
26 yı bulmuştu. 

Beşkinunusani ilk oku
lunun · müsameresi 

7 Mayıs pazar günü akşamı as 
, i sinemada yapılmasi '!lukarrer 
olan S kanun sani ilk okulunun mü
sameresi bazı sebeb dolayısiyle baş · Beden ter biyesi genel direktör 

lüğünden gderı talimata uygun ola· 
rak bu haf ta gene Adana stadyo 
munda tam saat 13 de Bölgemiz 
grekoromen gürı-ş birincilikleri ya 
pılacak ve kazananlar Ankara'ya 
gidecekir. 

ı ka ifine bırakılmlştır. 

Güreş Milli takımımıza bile ele
man vermiye namzet olan bölgtmlz 
güreşçilerinin bu hafta da iyi güreş 
ler çıkarmalarını beklt'r, bütün gü
reşçilerimize muvaffrkiyetler dileriz. 

Müzikli spor müsameresi 
Şehıimiz erkek muallim mekte 

bi talebeleri bugün öğledel" sonra 
şehir stadında müzikli bir spor mü 
sameresi vereceklerdir. 

Halkevinde konferans 

Bu akşam Adana Halkevinde 
Ankara Hukuk fakültesi Profesörü 
Bay Sabıi Şakir tarafından " Yeni 
hukukumuzda kadın " mevzulu bir 
konfc:ı ans verilecektir . 

Hava postası havanın 

muhalefetinden gelmedi 

Ankara - Adana arası hava 
postası dün havanın pek sisli olması 
dolayısiyle Ankaradan harek~t el 
memiştir . 

Karaisalı Kaymakam 
vekaleti 

Açık bulunan Karaisalı Kayma 
kam vekaletine lstanbul vilayeti 
maiyet memurlarından Bay Naci 
Aktan tayin edilmiştir . 

Liselerde tedrisat 10 
Haziranda kesilecek 

Bu yıl liselerde tedrisatın Hazi· 
ranın onuna kadar devam etmesi 
Maarif V c:kaletince kararlaştınlmış 

ve bütün Maarif Müdürlüklerine 
tebliğ edilmiştir. 

V ürüme , toplanma , ~ör 
bayramlarda , nizamı t . 
v!\zife ve muvaffakıyetinl 

ima zabıt.:a kuvvetl~dnde aramı 

yız.. Halbuki şehrin nizamını temini' 
zabı~a kadar şehirli de vazifeda~ a 

Dün akşam asfaltta bir f"1! 
oldu : Bir otomobil bir motosikli c 
çiğ-nedi 1 

Şimdi. bu seyrisefer kazasın~ v 
zabıtayı mı mesul tutmalı ? Kaı• 
sebebiyet veren şoför bu şehrin 
mı değilmidir ? O da zabıta it 
yollardaki hareket nizamı ile vaı' Y 
dar ve onun kadar mesul oldu~ k 
bilmiyor mu ! 

Eğer şehirli , hissesine dü 
" Şehirlilik .. vazifesini ihmal ede' 
ne Belediyenin zabıta kuvvetleri 
polis kadrosu şehirlerin nizamını 

minde muvaffak olamaz. 
Şehirli yaya kaldırımlarında 

sikletle gezerse, rastgele yerlere ~ k 
atarsa adım başına bir memur 
bir çöpçü sıralamak lazımgelir ~ 
buna imkan var mı ? 

Pazar günleri dikkat ediniz, 
receksiniz ki , Atatürk parkındak~ 
güzel kum yollar ve çiçeklerin a 
fıstık kabuğu ile doluyor . Yazık '' 
ayıp değil mi ? 

Yollarda emniyetlo gezmek, ı 
kimizi okşamak, sıhhatimizi koru 
istiyorsak eğ~r , muhakkak " Şe 
lilik vazifelerimize ,, ııadılc ka 
ğız. Aksi halde, ne seyrisefer, ne 
sıhhat nizamının hakkiyle temi 
Devlet teşkilatından beklemek hak 
ve beyhude olur 1 

~ BUGÜNKÜ PROGRAM 

TÜRKiYE RADYO DIFÜZIY 
POSTALAR! TÜRKiYE RADYO 

ANKARA RADYOSU 

CUMARTESi 

13.30 Prograın . 
13 35 Muzils. (Operet ı-eleksyo 

rı - Pi.) 
14.00 Memleket saat ayarı aj 

ve meteoroloji haberleri. 
14.10 Türk müziği Çalanlar : 

şat E•e~, Refik Fersan, Zühtü 
dakoğlu. Okuyan : Melek Tok 
1 - Şehnaı; peşrevi, 2 - Dellal 
denin - Şehmaz şarkı -· Etm 
bir lahza ihya. 3 - Şemsettin Zi 
nın - Şehnaz şarkı - Hem ald 
dım hem aldattım. 4 - Zühtü 
dakoğlu - Santur taksimi. 5 -
minin - Hicn şarkı - Ne,em e 
lirn. 6 - Selahattin Pınarın -
caz şarkı - Yüzüm gülsede kı 
7 - Saz semaisi. 

14.40 - 15.30 Müzik (Neşe 
laklar) 

17 .30 Program. 
17.35 Müzik {Dans saati -
18 15 Türk müziği (Fasıl he 

Tahsin Karakuş ve arkadaşları. 
19.00 Konuşma (Dış Politika 

diseleri) 
19.15 Türk müziği (Halk til 

)eri ve oyun havaları - Sadi Y 
Ataman 

19 30 Türk müziği Çalanlar.: 
cihe, Ruşen Kam. Cevdet Koı•,. 
kuyan : Müıt:yyen Senar 1 -
peşrevi. 2 - Suphi Ziyanın -
şarkı - Semti dildare bu de 
3 -. Dedenin - Bestenigar şar .. 

işgal etmektedir. Bittabi bunu tah
kika imkan bulamadım . Zaten bu r ~-~~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~~~~-~~--~-~~~~~, Ben seni sevdim sevdim sevel~ .. " 

1 
Kürdılıhicnkar şarkı - Neş~ ıi' 

Eıki Arnavutluk Kralı Ahmet 
nun ne ehemmiyeti var ki , Alman ~ogo mülteci sıfatile fstanbula 
askerleri bugün ister ftalyada mev· gclmış ve yerleşmiş bulunmakta 
cut olsun, ister olmasın muhakkak d ır. 
olan bir şey varsa, o da yarın bir Günün meselelerine ait ~·aptığı 
harp başlar başlamaz , dört , sekiz mız tarihçeler gibi, günün bu mtş· 
belki de elli fırka Alman askerinin hur adamının hayali hakkında da 
süratle Brenneri aşarak ltalyaya malumat verelim : 
girecetidir · Kral Zogo, Arnavut beyleri aile · 

ltalyan idare m•k•nlzm••ında sindendir. 1894 te doğmuştur. Ec· 
ve pollalnd• Almanlar dadının arasında Osmanlı paşaları 

F açist polisinin içinde de Al- vardır, Validesi cihetinden Topbt · 
man gizli polis teşkilatına ni'lere mensuptur. Pederi taritfın 

mensup mühim miktıırda ajan var dan ise, Şimal Mati'sindendir. 
dır. Buna sebep de gfiya ; llalyada Evvelce "Ahmet Mati Bey., di-

Ahmet Zogo 
ye maruftu. 

Manastırda ve Galatasarayda o
kuduğunu birçok matl; u vesaik kay· 
dedi yor. 

1914 te Avustur) a ordusuna 
Snplara karşı muharc:be etmegi mil 
li bir vazife sayan Ahmet Mati 
bey, harpten sonra kurtulan Ar· 
navutlukta siyası harek:\ta karıştı. 
Akrabasından E~ad paşa Toptani· 
nin taç geymesine mani oldu. ilk 
mu.ıtazam Arnavut hükumetinde 

D•hiliye Nazırı oldu (1920'. iki 
sene sonra da Başvekilliğe geçti. 

Lakim memlekette çifçiyi mem
nun edecek ıslahat yapmak, bey 
lerin imtiyazlarını kaldırmak isti. 
yordu. 

Karşısında bir muhalif g.up 
zuhur etti. Bundan istifade eden mu
halifi konsenyör Fan Noli, genç 
Başvekili devirdi. 

ftalyanın müzahereti ile ve Yu· 
ıroslavya ile uzlaşarak, Ahmet Zo-

go adamfarını butun Arnavutlukta .. . - 5 L · · -çen omnımu. - emının 

gezdirdi. Bir inkılap hareketile or dilihicazkir şarkı - Bir kendi 
todoks papazını koğJu (1924) zalimi 6 - Rumeli Türk 

7 sene müddetle Cümhurreisi Koyun benin yükseklere. 7 -
seçildi. fstikrazlarda bulundu. hl•· türküsü - ikide turnam. 
hata girişti. Ecnebi mütehassıslar 20.00 Memleket saat ayarı. 
getirdi. Medeni inkılaplar yap! 1, Bu v.e mete?roloji haberleri. 20.1!

0 

d 1 t dd"d"' ·· d sıl (Geyık avcısı - Geç Osm 
meyan a zevce er ea u unu e Ek R ·t zan - rem eşı . 
men(tti. 

Meclis 7 temmuz 1928 de yeni 
Kanununuc:sasi meydana getirilmesi 
için, kendi kendine feshetti. Mtcli· 
si müessisan kurulunca 25 ağ11stos 
1928 de Ahmet Zogonun birinci 
Zogo ismile krallığını ilin etti. 

21.15 Eshan, tahvilat. kaırıb 
nukut ve ziraat borsası ( fiyal ) 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Muzik ( Sonat ) -

hoven Kreutzer - sonate Keı11 
piyano ) Necdet Remı;i Atak f 
de Erkin 

bulunao Yahudileri ve Alman mül- ____ _. ------------lmlll!I----·-----------------------·--..--~-..-----
22.00 Haftslık posta Io;tusıl 

nebi dillerde ) 



' r------------~, Bölgemizdeki 
portakalcılık Türksözü l, 

Beynelmilel at 
Yarışları sonu 

i d 
~tı Birinci İtalya oldu 
rıd Roma 4 (a.a.) - Beynelmilel 

Mukabelei bilmisil 

lngiliz gazetecileri 
de Almanyadan 

çıkarılıyor 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartlan 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
l Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

rd· at yarışlarının d .. d.. .. ·· ·· ''l1r be .. ~ or uncu ~ n u . 
" mukafatr müsabakasına tahsıs 

edilmiştir. 

İtalyan süvarileri, tam bir mu· 
vaffakiyet elde etmişlerdir. 

Tecrübelerin muvaffakiyet ne. 
Berlin: (D. N. B. - Deyli T elg ' ticelenmcsi için mütahassıs tarafın· , 

rafın BerJin muhabiri iJe diğer beş 1 
dan tazım gelen tetbirlcrin alınmış 

ı -Dış nıeııılek.elleı için Abone 
bedeli değişmez yalnı;ı posta masrah~ 
zammedilir. 

İngiliz 24 mayısa kadar Almanya : oldu~u bildirilmekte ve tecrübelerin. 2 - ilanlar için idareye müra-

Bu müsabakaya kaydedilmiş o· 
lan HO süvariden yalnız altısı ceza· 

ıifı Ya u~ramaksızın muayyen mesafeyi 
u" katedebilmişlerdir. 

hududlarını terk etmek emrini al muvaffakiyetle neticelenecegi kuvveti• -r-aa_t_e_<i_iı_m_e_ıid_i_r. _____ _ 
mıştır. Bu hudud harici edilmek ka 1 tahmin edilmektedir. -.-...; 

-şe Bu altı süvariden üçü lt&lyandn. 
~rf Tasnif şöyledir: 

t Birinci, birıbaşı Filipponi (ltalya) 
ti ikinci, yarbay Bettoni ,, 

Üçüncü, Brinckmann (Almanya) 
Dördüncü, Mülazım Perl Muc 

ç kenberger (Almanya) 
Beşinci, Yüzbaşı Autlrriez (ltalya) 
Altıncı, yüzbaşı Epure (Roman· 

gt ya). 
ki Faşist Fırkası genel sekreteri 
r; Binbaşı Filipponi'yc tunçtan bir 

k ~ ''Roma kurdu,, vermiş ve tasnife 
dahil olan diğer yarışçılau da mü· 

ıe kafatlar tevzi edilmiştir. 
ıJJ' 
hİ Amerikaya 
·rı~ altın ihracı 
1 1 

kS Avrupadan mütemadiyen 

1 E~ altın taşınıyor 
~ Nevyork: 5 (A.A) - Dün Ame 

1 

l'!kaya 1 6.463.000 dolar kıymetinde 1 

altın geJmiştir. Bunun 9.371,000 ni 
.,! f ngiltereden gelmiştir. Bu malumatı 1 

ıllllllll Rezerve Bonk vermektedir. Y oJda 
'I daha büyük bir mikdar da altın 
~ gelm~kte olduğu da bildirilmek 
S tcdir. 

Doktor Rüştü Arasın İn· 
giliz hariciyesini ziyareti 

Londra: 5 (Royter) - Türkiye· 
nio Londra büyük elçisi Bay Tevfik 
Rüştü Aras bugün lngiliz hariciye · 
sini ziyaret etmiştir 

rarJ, İnhilizlerin Londradaki nasyo 
nal Zeitunz muhabirine verdikleri 
ihraç kararına bir mukabelei bilmi. 1 
sildir. 

Londra: 5 (Royter) lngilteredeki • 
bilumum Nazi teşkilatı çok sıkı bir . Devlet Demıryolları 
kontrol altına alınmıştır. I . d 

. sın en: 
----.----~--,,--,,--,.-.. ...... ""!'!'!'~,,,,..,...~-

Adana işletme -

Ali Çetinkaya 

Dörtyolluların 

hemşerisi 

fahri 

15 5.939 tarihinden itibaren 404 No lu TOROS Sürat katarı , Po
zantı - Adana, 504 No. lu katar, Adana - Meydanekbez , 503 No. lu 
katar Meydanekbez - Adana arasında ve bu katarları etinirerlerindeki 

1 
tadilat yüzünden de 407 Na. lu katar, Yenice - Hacı kırı arasında aşa· 
ğıda yızılı olan etinirerlere göre seyrüsefer edeceklerdir. 

Dörtyol : 5 ( Hususi ) - Be· ı • 
lediyemiz Şehir Meclisinin 20141939 
tarihindeki toplanbsında muhabere 
ve münakale vekili Bay Ali Çetin 

Kaya memleketimize fahri hemşeri 
seçilmiştir . 

Meclisin bu kararı kendisine 
arzedilerek kabul buyurdu ki arına 
dair cevap alınmıştır . Kendisine 
çekil~n ve cevaben alınan telgraf 
suretlerini sunuyorum . 

Sayın IJ..ıy .'iti Ç'etirı Kaya - .Mulıa· 
bere ve miinakale v11lcili - Aı\KARA 

Belediyemiz Şehir Meclisi ka· ' 
rariyle yüksek şahsiyetiniz memlc· ' 
ketimize fahri hemşeri seçilmiştir . 

Şirin Dörtyolumuzı:n hemşerili 
ğinin kabuliyle bölgemize şeref ve ; 

rilmesini tazimle arzeylerim. - Be-
lediye Reisi T. Ünel - 1 

Bay Tahsin Ünel -Belediye Reisi-

DÖR1 l OL: 1 

404 No. lu tren : 

504 No. lu tren : 

503 Na. lıı tren : 

Pozantı 

Yenice 
Adana 

Adana 
Ceyhan 
Toprakkale 
Fevzi paşa 
Meydanekbez 

Yenice 
Durak 
Hacı kırı 

Muvasalat 

10,13 
11.24 
11,55 

13,02 
13,37 
15,30 
16,37 

12,07 
13,38 
14, 11 
15,03 

8,56 
9,39 

10,43 

Duruş 

1 
2 

1 
2 

10 

7 
2 

' 
20 

2 
18 

Hareket 

10,14 
1 ı,26 

12,10 
13,03 
13,39 
15,40 

10,50 
12,14 
13,40 
14, 12 

9,16 
9,41 

11,01 

Sayın halkın malumu olmak üzere iıan olunur. 

5- 6- 7 10:80 Hatay devlet reisi 
Hataya avdet ediyor 

Ankara : 5 ( Teleforıla) - Ha· 

Belediye · Meclisinin beni fahri 
hemşeriliğe seçmek suretiyle gös ı 
terdiği nezakete teştkkür eder bu 

1 
mazhariyeti milli bir taltif telakki 1 

ederek kabul ederken cümlenizi --------------------------..:.... __ _ 
fy tay devlet reisi Bay Tayfur Sökmen 
~· bugünkü To•osla Hataya avdet cdi· 
L yarlar. 

hürmetle selamlarım. - Mu haber! 

ve münakale vekili - A. Çetin· 

Yalnız En Büyük Filmler vücude getiren ve yüksek sanat kabiliyetini 
1 

Herkese tasdik ettirmiş olan 

e~~ 

ıl 

!i 

Adana da 
borsası 

• 
iŞ 

Birinci sahıfoden ar tan -

Y' ınaruı kalan dokuma senayii de bu 
~ tetkik çerçivesine alınmışdır, ki bu ci 

het pek mühimdir Adanada kurulan 
işci borsası iş ;i ücretlerine de bir is· 

'~ likrar verecektir. filhakika, her hafta 
3 deg:şen ücret hadleri, yalnlz arz ve 

!alep kaidesin:n normal şeriklerine 

kaya . 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

İki film birden 
:1er sahnesi insana ayrı bir heye· 
can veren ... Ve D !vletlerin bir· 

birleri ile gizlıden gizliye nasıl 
çarpıştıklarını gösteren . · ~ '~net etmekte, bunun .. anarşi,, gelme

, sıle ifade edilebilecek bir halet ruhiye 
5' dali aınil o'.maktadır. o suretJe, ki ne 
ı c·r · ıe 1 ~ıler, ne fabrikaeılar, r.ede o zat 

Görünmeyen Casus 
ışcıler için sabit \'e müstekir bir he-

ı sap y·· .. k . k " 
4 

uuutme ım anı yoktur. 
f Yoktur acil ve mühim bir ihliya 

ı! cın sa~tam bir hal suretine bağlanma
r sı h 

1 
ususunda pek çok geç kahnmış 

~ ~uğunu ilave etmek icabeder. bu 
s ı: ebte iş geuel müfettişi Sa't Aydus 

rıeı?un . tetkiklerinden çıkacak ameli 
, be~~eyı bütün Adana halkı itlaka ile 
l emektedir e • 

" 

Aşk macera filminde .. 
( TALA BtREL - ALLAN 

MARHSHAL) 

lıci gündenbeıi büyük muvaffakı
yetle devam r-den ve en yüksek 

Fransız sanatkarları 

vıvı ı\N ROMANCE - PIERRE1 

RENUIR- LUİS JUVET .. 

Ş 22·30 Muzik ( K" .. k 0 k Tarafından fevkalade bir surette er· N . uçu r eslra-. ecı A M<ıcar da P likm) l - Brahms _ oynanan 
\lss - vt'"l No. 5 - 9 2 - J. Stra- ( A k b h ı . ) 
~- Müı~aua ormanlarının efsanesi Ş a Çe ert 
u1.crine r" - La palama şarkısı Senenin en büyük hissi şaheseri 

23.oo ~nteıi 
2 ı.45 _ U<rik ( Caıb-an - Pi . ) "La Mai son du Maltais,, ' 

t yarınki p 24 Son .ııjan tıalıerleri ve 10581 
ı- rograın . ~...,,,,,,~..;...;..==.......,-'!!!!! ·----

1 

( FREDERİC MARCH) 
MERLE OBERON vE HERBERT MARCHALL 

İle beraber bir sure ti fevkaladede yarattıkları ve 

TAN SiNEMASINDA 
Bu akşam 
Göreceğiniz 

(ÖLÜM PERiSi) 
' 

FRANSIZCA SÖZLÜ, Aşk, Meşakkat ve Istırap Filminde old v 

k d h. b' . J ugu 
a ar ıç ır eserın Je bu k.~~ar da~iıane bir l'emsi! kabiliyeti 

Gosterm Jmıştir. 

BU Film Çok Kuvvetli bit Mevzua istinad ttou:kde olup Ancak 
FREDERIC MARCH gibi müstesna şahsiyetler tarafından 

Canlandırılan Yüksek Şaheserlerden biridir. 

Programa İlav~ten: 
Ateşli ve Kuvvetli Artist 

liEORGE OBRIEN 
Tarafından temsil edilen Kahramanlık ve Vatan severlik filmi 

Amerikanın istiklali 
Dikkat· Bu Akşamki fık Suvarc için Lütfen Biletlerin erken 

• Aidırılması Reca olunur. Telefon TAN 266 

10582 

1 

1 

1 

,, 
l ı 
ı , 

______________ _,.. _______ -------------------------------
Martha Eggertleri, Jannet Makdonaltları unutturan, bütün musiki 

aletlerini şaşırtan tes 1 • • • 

• 
sınema Asri 

Bu akşam 20,30 suvarede 
Baştan nihayete kadar eğlenceli, zevkli, neşdi, zari' ve şen şarkılarla 

süslü büyük Operet komedisi olan ALl\1 !1.NCA SÖZLÜ 

( NiS ÇiÇEKLERi ) 
Şaheserine bütün halkım~zı da ~et etmekle iftihar eder 
ROLDE : ( Sesi adeta bır mucıze olan diger büyük Yıldızları 

sönük bırakan yeni Yıldız : 

( 

(Erna Sack) 
A YRIC.A: Büyük macera, sergüzeşt filmi 

Memnu Kafile ) 
Ôynayan : - Buck Jones 

Kişe her vakıt açıktır. Localarınızı telefonla isteyiniz . 

6-Mayıs - Cumartesi 2,30 matinede 

1_ Bir Mayıs Gecesi (Kate dönagi - Fcrnand Gravey ) 

2- Memnu Kafile ( BUCK JONES ) 

Telefon Asri 250 

10588 

-----------------
Bahar mevsimi nin sihirli 

ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LlMON, ÇAM, llkbahar ~o

lonyalarile Şipr. Fujer, Leylak. 
Rcvdor, Ful, !;)cbboy, Yasemin .' 
Zam bak LoS\'onları iln) :ını t:w~ı-
yedir . 

~ıı;~D rF<e lr ını al 1t 
Osmanlı Bankası Karşısı 

25 10431 

Belediye intihap en·
cümeni riyasetinden 

l - Belediye intihabına mayısın 
17 inci çarşamba günü s:ıoat [ 9 ] da 

başlanacak ve intihap ayni gün saat 
18 de nihayet bul .. caktır. 

il ~ intihap yalnız bir yerde 
yapılacagmdan ve sandık belediye 

altındaki mezat salonuna konulaca· 
ğından bütün müntehiplerin 17 ma· 

yıs çarşamba günü reylerini vermek 

üzere intihap yerine gelmeleri ilan 
olunur. 10550 8 -18 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

Hava taar~u~larına karşı pasif korunma 
Nizamnamesi 

2 
l\.amrtıılllll" ı\o: l06UO 

.. Dünden artan 

. . 'f korunma m'!cburiyetine dahil olsun veya ol· 
Bu t.~~.bırlerın b·aı va pası .. nferid çiftlik ve evler de dahil olmak üzere 

masın Lutun mevkı er ve mu 
bütiin yurda şümulü vardır. · · d k' h"k"' l 

1 • Karartılması Nızamnamesın e ı u um er 
I ki S" d" "ımesı ve . . şı arın orı uru.k 

1 
ve hazar umanmdı nizamn1mesinin emret· 

ıstısnasıı olarak tatbı o unur 
fğ' h 1 ki tedbirler alınır. 1 1 azır ı ar ve 1 d k' m"him mevki veya tesislerin 

Madde 25 - Müsait olan yer er e ı u_ " 
. . benzer bir şekılde kamufle Boyanarak, 

gündüzün gizlenmesı, cıvarına k'll f k d'I k 
•• .. y d'k ' I ek veya sahte şe ı er yapı ara ,, e ı me 
ortulerek, etrafa agaç ı 1 er 

suretile yapılır. .. .. h' kasabaların nüfusunun da sey-
Madde 26 Lüzum gorulen şe ır ve . . . 

. IA I tedbirler hazardan tesbıt edılır. 
ki t. ·ı b'I · · ın azım o an re eş ırı e ı mesı ıç k !anlarında tayin edilir. 

Madde 27 - Bunların tarzı orunma p 

H l im :t ve ve-rme vazifesi il - a >er a 

H b 1 ve verme vazife ve şekilleri Genel Kur 
Madde 28 - a er a na · ··d f G 1 K "D 11 'l talimatına ve Hava Mıı a ıa ene omu· 

may BaşkanlığınınkAI ti "sında tesbit olunan plana göre Nafıa ve Da· 
tanlığı ile ilgili ve a e er 3 ra d h ı . . . . 

1
•
1 

t fındarı hazar zamanın a azır anır. . 
hılıye Vekaletı ıle va ı er ara . 

Al ,, "fayyare hücumlarının,, ılanı ili - arın 

T 
hücumlarının ilanı ancak alınacak haberlere 

Madde 29 - ayyare 'd · .. .. f t ka kornutanları veyahut varsa o mevkı ekı ha 
goıe hava muda aa mın a d 'f · 'f k 

K utan bulunma ığı veya bu vazı enın ı ası se · 
va müdafaa komutanı, orn k ·ı ı 

d. J ı·ıer ve knyına amların emrı e yapı ır. 
t v d ğı tak ır e va ı 
eye ugra 1 y karıki madde uıucibincc yapılacak tayyare hücum. 

Madde 30 - u ,, · · 'dd' 
!arının ilanı o ~ !Vkiin hıva p1sif korulnma amb'ırıneı· aı ı;· 1 b'k 

. . 
1 

zamanında hazır anmış ır p an ve nun a•ın tal ı ı · 
Bunun ıçın 1azar . 

1.. I I bu"tüo tedbırler alınır, na uzumu o an 
Madde 31 _ Alarm üç safhaya .ayr~lır'. 

B. · · ·ı~ . Tayyare hücumu tehlıkesı, (ıkaz) 
ırıncı ı an. .. ,, 

ikinci ilan: Tayyare hücumu Alarm,,, 
Üçüncü ilan: Tayyare hücumu bitti. 
Madde 32 - Biri:1ci ilan: Hava pasif korunma t eşkilleri guruplarile 

(Sonu Var) 9583 



-" 
Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 
KiLO FIATI 

Sablan Mile.dar CiNSi En az f.n çok 
K. s. K. S. Kilo 

Koza --Piyasa parla~ • 35 35,25 
Piıasa temizi • 30 

Klevland 39 1 ti . 
YA P-A (l 1 

Beyaz 

1 1 1 Siyah 
"" çlCIT 

• 

Yerli •Yemlik. 

• "Tohumluk. 4 
. 

HUBUBAT 
Bu~day Kıbns -3;62· 1 

Yerli • • 
• Mentane 

Arpa 31 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18 

u N 
Dört yıldız Salih .. üç • • 

·- D Dört ~ldız Dovuluk .t> .. 
~ tC üç .E c: • • 
..5! .:: Simit 

" ·- .. :.G > Dört yıldız Cumhuriyet " "' ..,. üç .... 
" " 

Simit " . 
-

Liverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 
5 / 5 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. p.,.. &ıntlm 

Hazır 5 24 Ureı - --
Rayişmark 

Vadeli 1. 4 89 Frank (Fransız) -3- 35 
Vadeli il. 4 65 Sterlin ( İngiliz ) "5"" 93 
Hind hazır 4 31 Dolar ( Amerika ) 126 r,·-r 

-
Frank ( isvicre ) 00 00 Nev~ork 8 26 

~---------------------------------· 

Sayın Bayan, 

'llaumann 
~ 

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

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

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

Ömer Başeğmez 
32 TELEFON : 168 

''--------------------------~ 
----~----------~---------------~--

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamtz, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
danı) hesab111a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi

desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 
verwiştir. 

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

Türk liralık: 
1 adet 1000 Liralık 
4 

" 250 
" 5 

" 100 " 25 
" 50 " 50 
" 25 " 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

Aile S d ..., hesabındaki mevduatı kur'anın keşide 

an ıgı edildiği tarihe tekaddüm eden altı ay 
zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir • 15 

. ı 

1 - Bahçe kazasının HaruıııY 
na hi yesin de hususi idareye ait kaP' 
lıcanın bir senelik icarını muayyer 
vakıtte istekli çıkmadığından açık 
artırma 19J9 senesi Mayısın 18 jp· 

ci p,,,şembe günü saat 10/30 a ~·-
dar uzatılmıştır. 10589 

Adana C. Müddei Umu· 
miliğinden: 

Kadınlar ceza evi yapmağa el 
verişli kiralık bir eve ihtiyaç vardı• 
Hüku'llet civarında üç oda ve bi: 
avlusu ve suyu havi evi olup da ki 
raya vermek isteyenlerin memuriY1 

timize müracaatları ilan olunur. 
5-6-7 10586 

Seyhan vilayeti daimi 
encümeninden: 

Adana memleket hastanesin~ 
939 haziranınılan 940 mayıs sooıJI 
kadar ihtiyacı olan bir senelik ertl 
ve mahrukatı açık eksiltmeye kor' 
muştur. 

Açık eksiltme 939 mayısının 1' 
inci perşembe günü saat onbirb< 
Seyhan vilayeti daimi encümenin& 
yapılacağından, isteklilerin evvel~ 
pey akçalarını yatırmış bulunduk11 

rı halde ayni gün ve saatte encüıl' 
ne ve şartnameleri görmek üzere lf 
her gün hastaneye uğramaları. 

30-4-8-12 10569 

Seyhan Vilayetinden: 

1 - 3 ı /5/939 gününde ıniıddeti bitecek olan hş ve emsali oc•klar 
rrsmi 18/5/939 Perşembe günü saat (10) da bir sene müddetle açık ar
tırmaya konulmuştur. 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
2 - Şartnamesi hususi muha1cbede görülebilir. 

3 - Açı" 'rtırma 18151939 Perşembe günü saat 10 d;ı vilayet dai · 
mi encümeniııde yapılacaktır. 

4 - istekli olanların temin1-l rnakbuzlaı ile biri ık te daimi encümene 
müracaatları. 

Lira Kuruş 

5 00 
25 

50 
50 
10 
10 
30 
20 
10 
5 
1 
o 

50 
ıo 

5 
1 
5 

7 
5 

10 
1 
5 

10 
5 

10 
5 

10 

Para 

' ' 

20 
20 

CiNSi 

Büyük değirmen taşı beherinden 

• • • 
Kuyu boncuğu • • 
Mezar taşı beher takımından 

Merdiven • bcherinden 
direk kürsüsü taşı bcherinden 
Cururı taşı 

Taş direk 
Sıra direk taşı 
sofra 

• 

• 

• 
• 
• 
• 

yeşil ecre • 
beyaz cere • 

kiremit (1000) adedinden 
kireç ( 100) kilosundan 
kösre taşı beherinden 
yapı sıra taşı 

Belediye huJudu haricinden getirilccrk 
çakıl ve kum tek atlı arabasından. 

çift atlı ve manda arabasından 

halapa taşı tek atlı • 

• • çift atlı • 
yonu sıra taşı behcıinden 

parke taşı tek atlı arabasından 

• • çift • • 
üstübeç taşı tek atlı • 
• • çift atlı • 
konğulmera tele atlı arabasından 

• taşı çift atlı arabasından 

6-8 - 11-13 10590 

Geceleri de vaki olac ık nıuracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

99-156 10116 Numara: 200 

i~lUJ1~!B,AJDiA 
CAN V<UQTAQIQ 

----------~~----------------------' 
Doktor Operator 

Hadi Kiper 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan dogruya müessese na. , 

mına getirilen en müntehap, taze ve kcl<ulu çaylardan vukuf ve itina ile ..... -----------·-----------------: 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre dctişrn numaralı tertipleri vardır,: 

' Muhtelif ciııs ve büyüklükte ~ulu ve pahtlu içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı ve zarif 
.. tikeli nefaset ve halisiyetinin ltnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kclleşcker ticarethanesi ve iyi cins mal ıatan 
Göml .:.k , _pijama ve iç çamaşırları 

bakkaliyelerde saldır. lstanbuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pıjama ve iç çamaşırlarınızı 

alt ı) mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 
Babçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 1 

mağaza 
Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. l0533 10 1 

-----~--.....;;;;,;;,;.. ________________________ , __________ _.. Belediye karşısı Yeni 

~ 
Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzunf 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Abidin paşa caıldesinılc Musts' 
fat eczahancsi karşısında hergün sabahlı;yin saat 12-8, öğleden 1 

2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. J 
"diir~ Umumi neşriyat mu 

•• 1 / 
Macid G~ı ---- -· b•,,, Adana Türksözü aıat 


