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RUZVELTİN MÜHİM BİR İŞARETİ 
-------..--------------
Bütün Amerika 

Matbuatı Orta 

Avrupadaki 

Hadiselerle 

Yakından meşgul 

Tota literle ri n medeniye-
. 

te tecavüzüne Amerika 

Göz 
--------------------- ...... illi ....... 

Yummayacaktır 

Harp önlenebilir; yalınız mütecavizle-i 
re anladıkları lisanla cevap vermeli-~ 

iz mir Fuarı 
Vaşınğlon: 12 (Radyo}-Amerika 

müttehit devletleri Cumhur reisi Bay 
Ruzvelt, Amerikan gazetecHerine çok 
mühim bir işarette bulunmuştur. Ruz
velt, Amerikanın, Avrupaemedeniye· 
tinin tehlikeye atılmasına lakayt ka. 
lamıyadağını kati bir lisanla söylemiş-

SEPTEDEl 

tir. esasen Avı upa meseleleri ile son 
günlerde hararetle meşğul olan Ame· 
rika matbuatı bu beyanatı büyük bir 
ehemmiyetle teşrih etmektedir· 

Neticede, ğazteler şu noktada 
birleşiyoı lar: 

Son hareket 

-« Eğer bütün milleter müsta
cl'len ciddi bir hareket gösterirse harp 
önlenecektir. çünki Totaliter devlet· 
!erin anladığı yekane lisan:kuvvetir. 
harp muhakkak önlenir, elverirki mü· 
tecavizlere anladıkları bu lisanla kar
şılık vermelidir. 

karşısında 

~FAALiYET SOVYET .. iNGiLiZ 
6 •• 
1 Şayanıdikkat 

çalışmalar 
iTTiF AKI LUZUMLU 

Paris : 12 ( Havas ) - Almitnya 
sessizce Şarka dogru açılma siyase• 
takip edr.rken, 1ngilterede garbi Ak
deniz ve Şimal Afrikası meseleleri ile 
yakından af &kadar olmak mecburiye· 
tini hissetmektedir. Çünkü Almanya 
ve müttefiki İtalya, Akdenizde hava 
ve d

0

enizaltı kuvvet ve üsleri mese 
lesini.: her an kurcalıyarak lngiltere 
için hayali ehemmiyeti haiz olan Hin. 
distan \'e Uzak şark yolunu tehlikeye 
sokmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında İngiltere 
Akdeniz meselesinde haklı bir endişe 
göstermeğe başlıımıştır. 

Bilhassaa son günleıde Cebelüt· 
tarıktan L<ındraya gelen haöerlere 
R'Öre General Franko Cebelüttarık 
kaya~ını çevreleyen mıntakaya çok 
büyük mikyasta işçi sevkcderek bü· 
Yük bir faaliyete başlamıştır. 

İagilterrnin gizli ajanları fı;panya· 
r.ın cenubu garp kısmına dort bin 
lllahküm ve yedi yüz elli mütehassı· 
sın ~öndeıilmi~ olduğunu öğrenı;ıi~
lcrdır. Bu m:it::hassısl;ır arasında bır 
Çok Alman mühendislerin bulundu· 
h da söylenmek ted:r. 

Bugüne kadar Ceberüttarıkın 
den· · · k" o~ ıı tarafından fcthı ım · ansız g · 
rr~füyordu . Fakrıt bu hudul HintcrlJnd 
,Cıh •' d y,·ld" e .ınden h·ç de sağlam eliı ır. 

Bir İngiliz mecmuasının şayanı dikkat makalesi 

Londra : 12 - lngilizce " Pic
ture Port ., mecmuası siyasi muhar· 
riri Eövard Fulton , İngiltcrenin bu· 
günkü Alman harekeli karşısında 

Fransa ıle olduğu gibi Rusya ile de 
ittifak etmesi lüzumunu ileri sürerek, 
bugüne kadar höyle bir ittifakı mah· 
zurtu gösterecek mazeretlerin yeniz 
olduğunu muhtelif yollarla münakaşa 
ve isoat ettikten sonra , Şarki Av
rupanın yardımına koşmak için bu 
ittifakın katiycn akdi icabettiğini 

söylüyor , ve mesela : " Ukranyanın 
müdafaası bizim için olduğu kadar 
Rusya için de hayıti bir ehemmiyeti 
haizdir . ,, diyor · 

İngiliz muharririne göre , böyle 
bir itlifakın Almanldr için bir lahrik 
vesilesi olacağından endişe etmek 
doğru değildir. Zira b"gün kuvvetlen 
ziyade zaaf daha çok tahrik sebebi 

1 

olmaktadır . 

Bilhassa son vaziyete göre lngiltcre· 
nin emniyeti günden güne s:tı sılıyor 

demektir. 
Bu vaziycl l.;arşmndn İngiltcrcn:n 

de harekeli beklenmektedir. 

Çinin, Habeşistanın , Avusturya· 
nın, ÇckosJovAkyanın kuvvetleri mi· 
dir ki, kendilerine hücum edenleri 
tahrik etmiştir ? Yoksa onların za
afı , biçareliği mi ? 

Muharrir , bundan sonra sözü 
Balkanlara getirerek Romanya}'! ele 
alıyor ve bugün, medeniyeti mağlüp ' 
edebilecek olan harp vasıtalarının 
tanklar ve ıayyareler olduğunu söy- ' 
lüyor. Dolayısiyle petrol ıhtiyacına 
dikkati çekerek dünyadaki ham pet
rol istihsalatının senevi "t.70 milyon 
ton olduğunu, bunun 170 milyonunun 
Amerikadan, 27 milyonunun Rusya. 
dan , 27 milyonunun Venezuelladan 
14 milyonunun Irak ve !randan çık
tıgını yazıyor ve " geriye 7 milyon 
kalıyor . Bunu da Romanya istihsal 
etmektedir ., diyor . Hitlerin hnrbe 
uzun müddet dayanmak için bu ma· 
denlere ilı liyaç hissettiğine işaret 
ediyor. 

Rusyanın yaı dımını kolaylaştır· 
ınak bakımından Romanya ile hem
hudut olduğunu teLarüz ettiriyor . 

İngiliz muharriri askeri ınevcud 
etrafında bazı_rakanılar ve hesaplar 
gösterdiktC'n sonra soılerini lrıgiliz 
hükumetine te\·cih ede.ek ~öyle bi· 
lirmckledir : 

A t t lerl• ha.A lii ·· Sovyd lıukun. eıı Uükreşıe bir rnavu çe e toplantı yapılm asırıı ilcıi sürmüştür. 
1 J'irriyct şampiyonlarının toplanması 

t •• t • 151.1111 gelen yer cic Uü~ ı eştir. Mister tnukaveme gos erıııor Çeml.ıerlapı tayyaıc ile Oraya gil-
"3 1 mcl;d" . ., 

PERENS Ati VE HÜSEYNiN fDARESlNDEKİ MIKLİ - - -----
KUVVETLER ELBESAN CiVARINDA ÇARPIŞIYORLAR ~ _s_o_ını_~<dl __ ak_I k_a 

~uvakkat idare kuruldu 
loııdr h bE\rf ere göre, Arnavud çete· 
ler; ıt 12 (Royter) - Tirandan alınan a h ketinde berdevamdır 
~iffi ~1Yan kuvvetlerine karşı muka~e~et ;~r;edir. Bu ku kuvvetler 
~lb ·llvvetıer prens Ali ve Hüseynı~n~ı~d:a:._re:....s--==---------
"•rnesan civarında çarpışmalara de· c H p grubunda 

A etlllektedirler. • • __ • ___ _ 

'firarı:~ıca alınan bir habere göre, Hariciye Vekilimizin 
tur. 811 • ınuvakkat idare kurulmuş· izaha h 
rtlücn ıdare, hariçteki Arnavutluk 

cssjıler· b. ı· -derlll· · ıne ır ta ımatname gon-
ıştir 8 t ı· l d .. sille . · u a ıma naınl! e, murnes 

rın . ' 
nam ış arı ahire kadar Arnavutluk 

•\ ına hiç b. . • 1 
l ır sıyası temasla bu un-

11 'kayıtlı bulunmaktadıt. 

A k ra : 12 { Telefonla ) -
na M ı·. 

C H. P. Büyük Millet. e~ ısı ~ru~ 

b. d.. toplanmış ve sıyası hadıse 
u un V k·I· . 

ler hakkında Hariciye e ı ı ıza· 
hatta bulunmuştur. 

OMIDLERI 
ARTTIRAN 
- -~ -~ 

HABERLER 
Londra: 12 (Royter) - fng:ıi7. 

baş vekili yarin avam kama· 
rasında beyanatta bulunacaktır inğiliz 
gaztelerinin yazdlklarına göre baş 

vekilin yapacağı beyanat umumi bir 
tcrzda tespit edilmiş bir iht:\rdan iba 
ret olacak ve inğilterenin doğu ak· 

denizinde her türlü yeni aşkeri icraatı 
hasmane bir hareket olarak telakki 

Bu yıl ecnebi firmaların 
iştiraki fazla olacak 

lzmir: 12 - Fuar hazırlıklarına 
devam edilmektedir. Fuar komite· 
sinin bu sene ilk pavyonunu ve ön 

cep~esini inşa_ etmeğe karar verdiği 
sergı sarayı bınasını. müteahhid mi 
mar 13. Necmeddin Emre 73.000 
liraya deruhte etmiştir. inşaata der· 
hal !.>aşlanacak ve sergi sarayı bi 
nası fuar açılmadan evvd tamam
lanacaktır. 

Bu seneki fuarın açılma mera
simine riyaset etmek üzere Cüm· 
hurreisimiz ismet lnönü, fuar J...omi· 
tesi kararile lzmire davet edilecek
tir. Vekiller ve mebuslar da açılma 
r>reninde bulunmak üzere davet 

edileceklerdir. 

Bu seneki fuara iştirak ıçın 
memleket dışından müraçaat eden 
ecnebi firmarar, pek çoktur. Dahil 
deki sanayi müesseselerimizden d 
· d"d e ş~m ı en müracaatla pavyon yeri 

kıralıyanlar vardır. 
. Memleketimize gelecek, fuarı 

zıyaret edecek turistlere her türlü 
kolaylık gösterilmesi için alınacak 
caaslı tedbirler üzerinde şim 1id _ _ en 
goruşmeler yapılmaktanır. 

Alman yanın 
Propa·ganda 

Nazırı Göbbels 

memleketimizde 
-·-----

Bay Oöbbels 

htnnbul : 1:! ( Tclcfonln) - Al
ınnnymun propaganda nn.t.ırı doktor 
Göbbcl~ bu1;lln san( 1.3 llc tayyn.ıc 1 

ile şehrimize gelmiş ve pernpalasn 
İnmiştir. 

edeceğini bildirecektir. 
Atina: 12 (sabaha karşı) - hal· 

yanın atina maslahat~üzarı baş vekiı 
Metaksasr ziyaret ederek yunanistana 
karşı ğüya itaıyanın bir harekette bu· 
lunacağırıa dair dolanan ve dolaşabi
lecek bütün şayiaların yalan olduğu 
nu bildi.rmiştir. 

. ..,.~ . .,,·~·~·~ ....... . • . • . • Franalz devlet i 
adamları d U n i 
Parlat• son al . i 
yası hadlseler i 
münaaebetlle i 
çok mühim bir j 
toplantı rapmı,. f 
lardır. ı 

Resmimiz dev. ' 
let adamlarını ! 
bir •r•d• git•· ! 
teri yor. ! 

• -... ........... ____ ) 
•• 

MUHiM MÜZAKERAT 
Fransız devlet adamları ve kabine 

mühim görüşmelerde bulundu 

Erkanıharbiyenin fevkalade as
keri tedbirleri tasvip edildi 

Paris : 12 (Radyo) _ f rar.sada yüksek devlet adamları müh~m. bir !op· 
Jantı yapmışlardır. Bu toplantı bir buçuk saat kadar devam etmıştır, Muza. 
kereler çok gizli tutulmaktadır. 

Bu toplantıyı müteakip toplanan Fransız kabi~esi üç sa~t s~ren bir mü· 
zakerede b ı uştur. Müzakere mevzuunda malum olan hır cıhet, Fransız 

u unm l~d k • db' 1 · k b' Erkanıharbiyesini ittihaz edeceği f evka a e as erı te ır enn a ıne tara-
fından tasvip edilmiş olduğudur. '."1üz~kereler~e mevzuu~ahs ol~n ~ter ci· 
hetler çok gizli tutuluyor. Paris sıyası mahafılı de azamı. ketumıyetı muha
faza etmekte ve hiç bir noktai nazar beyan etmemektedır. 

1 SURiYE KARIŞIKLIKLARI 1 

Vatani partisi ·yeni 
kabineye cephe aldı 
Şamdaki biitün çarşılar 
bir aydanberi kapalı! 

SURİYE GAZTELERI, ESKi KABİNEYi 
HESAP VERME~E DAVET EDiYOR 

Halep : 12 (Türksözü m.uha~i
rinden) - Suriye dahili vazıyetın· 
de hiç bir salah yoktur. . . 

Sutiyede, bitaraf bir kabıne?ın 
iktidar meykiin.! ge:mesine ve kabıne 
buhranının sona ermesine rağmen 

d. Şam kaı ğaşalık devam etmeketc ır. " 
33 gündenberi ve Halepte 19 gun· 
denberi kapalı bulunuyor. Diğer Su: 
riye şehirleri de kapalıdır. Vatanı 
kütle yeni Kabineye karşı ceµhe . 8.1• 
mıştır ve çarşıların açılmaması ıçın 
h da dt'vam alk arasında propagan 
etmekte bulunmuştur. . k. 

Suriyt: gazeteleri, Suriyenın c~ 1 

Kabinesi zamanında vı.ıkua gelen b~r
çok suiistimalleri açıklamakta ve yuz 

binlerce lirayı bulan paraların hesa· 
bını sormaktadırlar. 

Bu arada geçe.it sene ••lskende. 
run propagandası , adiyle Suriye Mil· 
li Müdafaa bütçesinden verilen 50 
bin liranın hesabı da sorulmaktadır. 

Bıı parad3n yalnız 50000 lirası 

geçer. ene intihabat esnaMnda şehri
mize gelen Fuad Makraç adlı birine 
gönderilmiş ve mütebakisi ortadan 
sır olmuştur. Fuad Makraç de mez. 
kür 50000 liranın hesabını verme· 
mektcdir. Paraların " deve!,, yapıldı· 
ğını anlıyan Suriye gazeteleri, suiis· 
timakıların hesaba çekilmelerini iıste

mekdedirler. 

Şehir Stadında geniş 
Spor hareketleri 

Atletizm teşvik müsab~kaları 
programı pek zengın 

Onümüzdek pazar . günü şebi~ 
sitadında büyük spor hareketlen 
yapılacaktır. Bölgtnin atletizm mü· 
sabakalarına ait hazırladığı proğra · 
mı aynen a~ağıya koyu;oruz: 

A ) Müsabakalar 16 Nistın 919 
pazar günü saat 14 de Adana şehir 
stad)omunda yap11lacaktır 

B ) Seçmeler 1 J Nisan 939 

perşembe günü saat 13,30 da Adı 
na 'şehir st;adyomunda yapılacak· 
tır. 

C ) Baş Hakem : Beden terbi· 

yesi Seyhan bölgesi Asbaşkam 
Bay Cevdet Benker. 

Ç ) Hakemler : Sait Bölpn. 
Halis Kadri Tokkal, Abdi Atamer, 
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HAMiDiN ÖLÜMÜ 
!f ş elhı ö ır !hı aı b> e ır o e ır ö -İ 
'----------------1---.------------·-------·------' 

Güuün akisleri 

Tekniğe uyan 
tavuklar! 

YAZAN TANGÜNER 

~arın, Biiyük Şair Abdül
lf hak Hamidin ölümünün 

üçüncii yıldöniimüclür. Bu 
\ c k acı yıl dönümü münasebetiyle 
yurdun her tarafında yarın gençlik, 
onu merasimle anacaktır. 

- Hamid kimdi? 

Bunun bir edebi 
çizmek, uzuıı olduğu 
tiir. 

blançosuru 
kadar g~ç-

Hamid,' tabiatla beşerin, ıengini, 
kuvvetini, kokusLlnu ve hakiki hüvi 
yetini belirten müstesna bir deha, 
tükenmez bir enerji idi. 

O, benim, senin ve bizim, an· 
lasak bile anlatamıyac , ğımız hudut· 
suz bir varlıktı. Hamid bizinı değil, 

bütün dünyan-ndı 

Bugün Türk edebiyatında, dün
ya edebiyatın la dt"ğil, beşer ede 
lıiyatın la, tabiJt sahnesinde, kapan· 
maz bir sahne açılmış bulunuyor. 
Boşluğu doldurulamaz , atomla 
ruhtan yapılmış, tı-rkibi sır olan bir 
kııdretio, kalbimiz, gözümüz için dt"ğil, 
fakat elimiz için bir serap olduğu 
nu bir dda daha görüy0t uz. 

Harr.iJiıı ôlümü, her ölüm gibi, 
her kayboluş gibi değil , muazzam 
1 ir " rrana ., nın muhteşem inkıra-

11dır. Tıpkı bir tarihin kapanışı ka 
du rüyük • edebiyat dünyasının 
göçü~ü kadar elim .. 

Biz, onı;nfa beraber edebi fel
sefedeki ruh. sihrin de kaçarak , 
edebiyatımızın atrşıni kaybettiğini 

hissediyoıuz. 

H ımiJ,Ttir.c e fobi yatının gökle 
rinde guruplanan bir g•ineşti. 0,bir 

as' ı yakın yaşadı ; fakat eserleri 

binlerce srnenin renkleşmiş hatıra 

lariyle dolu. 
Büyük şairin, dahi filozofun uzun 

hayatını , çok ve ölmez eserlerini 
ele alıp anlatm·;k icin , ona yakla· 
şabilmiş olmak kudretinin dun bir 
safında olmak ne acı !.. 

Hamirl,Hamiddi .. Ne :Cadar an 
!atılsa, anlatan da, anlatılan da,yaz 
mışlar ve yazılmışlar da onun sa 
tarlarına muadil olamaz. 

Köy işleri 

Bundan böyle yazı ınu
haberatında bulunulacak 

Vazifdeıinin mahiyeti ve ehem 
miyeti itibariyle daimi surette işleri 
başında kalmaları lazımgelen köy 
muhtaılJrının devlet dairelerine ve 
bilhassa karakollara sık sık çağrıl
maları, bir çok köy işlorinin zama 
nında görül ııem•sine meydan ver
mekte ve muhtarların gidip ge 
lişleı ind n mütevdlıt masraflaıı da 
köy bütçelerine yükletilmektedir. 
DJhiliye V ~kaleli bu vaziyete bir 
son vermek üzere yeni bazı karar 
lar almıştır. Bu kararlara göre köy 
muhtarları kanunların sarahatle 
gösterdikleri hususlar dışında dai 
relere V>! karakol:ara çağrılmıyacak 
her hangi bir iş hakkında malumat 
alınması lazımgelen ahvalde küçük 
mikyasta birer belediye demek olan 
köy idarelerinden yazı ile izahat 
i .ıenecektir. 

Vergi cezaları 1 Sıhhat nizamnamesi 

Hayvan sahiplerinin ikazı 

Hayvanlar vergisi kanununun 
mükelleflere tahmil ettiği mecburi 
yellere ve karıuna riayet etmeyen
ler hakkında tatbik olunacak mu
amelelere laikıyle vakıf olmamaları 
yüzünden hayvan sahiplerinin ka· 
nun hükümlerine a}kırı harek l ede 
rek cna gördükleri ~nlaşılmıştır . 
Maliye Vekaletı hayvanlar sergisi 
mükelleflerinin kanun ve m~amele
lere vukufsuz'uk yüzünden ceza 
görmemelerini temin için maliye 
teşkilatıcım mük,.,IJefıeri gazet~ler 
ve sair vasıtolarla tenvir ve ikraz 
etmelerini kararlaştırmıştır, 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün öğleden evvel 
gökyüzü kapalı. öğleden sonra açik 
ve güneşli geçmiştir. 

Hava rüzgarlı, en çok sıcak 
gölgede 19 derece idi. 

ZABIT ADA 

Bıçaklı bir adam 

Yanında haddinden fazla büyük 
bıçak taşıyan Ömer oğlu Abdullah 

adında birisi polis tarafından yaka
lanmış ve hakkında kanuni muame. 
le yapılmıştır, 

Teşekkür 

Memleket hastanfsinde tedavi 
altında bulunan Akçe bağ kaymaka 
mı Bay Hulusi refikası Bayan Nigar 
Hulusi. Kulak doktoıu Bay Reşat 
tarafından yapılan muvaffakiyctli bir 
ameliyat neticesi eyi olmuştur. Ba 
yan Nigar kıymetli dolıtora teşek

kürlerini sunar. 

Tren saatleri 

15 Mayıstan itibaren Edir 
ne yolculuğn 9 saat~ iniyor 

Balkanlar arası demiryolları 

konferansında müşterek tarifeler 
tesbiti için alınan kararlaıın tatbi 
kına başlanmak üz~redir. 

25 Mıyısldn itibaren Avrupa 
trenlerinin gerek lstanbula varış , 
gerekse o r a d a n hareket saat· 

!eri değişmektedir O larilıttn iti· 
baren kowaıısiyonel iteni sabah· 
farı 6,45 te gelecek , akşamları da 

22,35 te hareket edecektir. S•mp
lon ekspresleri de sabahları 7,22 
de gel•c~k , akşamları 22 de gide
cekl:rdır. Yine 15 Mıyıst.n itiba
ren lıug:in 11 saat olan f,tanbul
Edirne tren yolculuğu 9 saate in 
dirilecektir. 

iş kanununun tatbikatından olan 
sıhhat nizamnamesi bugünlerde Aa· 
karadan alakadarlara tebliğ edile 
cektir. sıhhat vekaleti uzun müddet 
tenberi nizamname üzerindeki tet
kiklerini bitirmiştir. nizamname ile 
bütün iş yerlerinde işcilerin sağlı
ğiyl" alakadar tesisat yııpılması ve 
tedbiıler alınmasi mecburi tutula 
caktır. 

Şehir Stadında ge
niş spor hareketleri 

- Birinci sahifeden aıtan -

Ferit Savul, Rıza Saray, Nihad O 
ral, Hali! Aka!, Sırrı Oral, Dr. Şük
rü Konuralp, Efdal, Adli Belger, 
Burhan Başkan,· Arif, Cevad Dip· 
len, 

D ) Müsabaka komitesi : Atle
tizm Ajanı Sait Bölgen, Halis Kad · 

ri Tokkal, Abdi Atamer, Ferid 
Savul, Rıza Saray, Adli Belger, Ce· 
vad Diplen, 

E ) Hakemler b ,yaz pantalon 
ve beyaz gömlekle sahaya çıkacak· 
)ardır. 

F ) Müsabakı:lara 16 yaşından 
küçük atletler müsabakalara işti 

tirak edemiyeceklerdirl 

G ) Duhuliye serbest olup Tri
bün davetlilere mahsustur. 

H ) Saha komiser; : Halis Kad· 
ri Tokkal. 

1 ) Her atlet ancak üç müsa· 
bakaya girebilec ktir, Aynı zaman 
da takım müsabakalarıııa da iştirak 

edebil11 ler. 

J ) Müsabakalar sırası aşağıdaki 
şekilde tertip edilmiştir. 

400 Metre sürat koşusu, Yük 
sek atlama - Cırit, 100 metre sü · 
rat koşusu, 3000 metre Mukavemet, 

Bayanların atma ve otlama müsa
bakaları, 110 Mttre manialı koşu, 
800 metre mukavemet koşusu, U
zun atlama. 200 metre sürat koşu

su, Üç adım allama, 5000 metre 
mukavemet koşusu, Bayanların ko 
şu müsabakaları, Gülle - disk, Bal

kan bayrak yaıışı ( 800 . 400-200- 1 

100 ), Bisiklet kovalama koşusu, 1 
Halat Mtisabakası : (Okullar spor \ 
yu.dları mubtelit ilt" Bölge kulüpler 
teliti arasında ) 1 

Adana Askerlik 
şubesinden: 

Şu'ıemize mensup veya diğer 
şubeler malı olup Adanada oturan 
ve yedek subay o1anııyarak zabit 
namzedi kalanların şubeye gelmele· 
ri ilan o'uııur. C. 

Vilayette tayinler 

Nüfus katiplikleri 

Babçe, Karaisalı Nüfus katip
liklerinin münhal olduğu ve Kozana 
tayin edilen Karaisalı Nüfus katibi 
Hurşit Orasın tayin tarihine naza
ran 15-4 939 Cumartesi akşamına 

kadar vazifesine gelmediği takdirde 
müstafı addedileceği ve Saimbeyli 
Nüfus katibi Mehmet Yazıcıoğlunun, 
Vılayet Nüfus Müdürlüğünde çalış
tırılacağı ve Vilayet Nüfus müdür 
lüğünde çalıştırılan Osmaniye Nüfus 
katibi Ali Taı hanın hastalığı dola
yısiyle Osmaniyeye gönderilmiş ol
duğu haber alınmıştır. 

Memleketimizde çocuk 
esirgeme kurumu tesisi 

Dün Türkiyede Çocuk esirgeme 
kurumu teşkilatının kurulduğu günün 
yıl dönümü idi. Dün bu münasebet
le Ankara radyosunda günün ma
r.asını tebarüz ettiren bir nutuk 
verilmiştir. 

·-
RADYO 

• BugUnkU program • 

T;irkiye Radyo dıfüzİ) on p~s/a/arı 

Türkiye Radyosu - Ankara Radrosu 

P•r•embe 13 - 4 - 939 

12.30 Program 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı,ajans I 

13, 15 - 14 Müzik ( Senfonik 

Yazacağımız '\"akayı ı nisan 
geçmemiş olsaydı innnmıya~ 

caktık. Fakat hem 1 nisan 
aUatıldığından, hem de bU• 

tun Amerikan gazeteleri 
hayrrtla bahsettikleri içi• 
hadiscvi biz de iktibos et· 
mekte~ kendimizi alamadık, 

Yakanın kahramanı bildiğimiz 
insten bir tavuktur. Bu tavuk 

Clark isminde bir tavuk çiftliği sa 
hibinin kümesinde yaşıyordu. Mis· 
ter Clark tavuklarını daha fazla yu· 
murtlamak için kümeslerini ve ge· 
zindikleri yerleri el,~ktrik anıpulları 
ile aydınlattı. Tavukiar geç yatıp 
erken kalkmağa başlıyacaklar ve 
bu suretle fazla yumurta verecek· 
lerdi. 

Çıftlikte yaşayan tavuklardan 
biri, ki şimdi bütün beşeriyeti ha· 
yrete düşiirüyor, aydınlık içinde ge· 
çen bu yeni hayatı lakaydi ile kar· 
şıladı. Gezdiği ve dolaştığı yer 
lerde pırıldayan ampulları hayrelle 
seyre daldı Ampullar tavulu teshir 
ve deruni bir inkilap geçirmeğe 

sevketti, Clarak çiftliğinin LU saki· 
nesinin uzviyetinde bile bir değişık 
lik husule geldi. Çünkü ampullerin 
yunmağa başladığı tarihten dört gü' 
sonra tavuk bir yumurta yumurtla· 
dı. Fakat bu yumurta bildiğimiz yu
murtalara benzemiyordu. Şekli tıpkı 
bir ampul gibiydi. Ampul yumur
tanın ince tarafı, aynen hakiki am · 
pulda olduğıı gibi, vidaya bcnziycıı 
kıvrıntılar arzediyordu. Mister Clark 
bu yamurtayı en yakın elektriıc: fab
rikasına götürdü. Tabii yumurta 
Vaşingtondaki tabiat müzesine 
gönderiler~k orada teşhir oluna· 
caktır. 

ve meteor•>loj haberleri. 1 

plaklar, opera aryaları vesaire-Pi.) r------------1 
18.30 Program . T .. k .. .. r 
18,35 Müzik (Neşeli plaklar) Uf SOZU 
19,00 Konuşma (Ziraat saati) 
19,15 Türk müziği ( Fasıl he-

yeti ) Çalanlar: Hakkı Derman, Eş
ref Kadri, Hasan Gür , Haluk Re
cai, Basri Üfler , Hamdi Tokay . 
Okuyan: Tahsin Karakuş. 

20,00 Ajans, meteoroloji haber
leri, ziraat borsası ( fiyat ) 

20, t 5 Türk müziği . Çalanlar : 
Vecihe, Cevdet Çağla , R<fık Fer· 
san, Kemal Niyazi Seyhun . Oku
yanlar : Mahmut Karındaş , Melek 
Tokgöz. J- .... - Karcığar peş 

revi. 2- Selahaddin Pınar - Kar 
cığar şarkı - Sana gönül verdim . 
3- Udi Ahmet - Karcığar şarkı -
Elimde iken senin. 4- Şiikrünün- l 
Karcığar şarkı - Hasta bir ümitle 
bekledim . 5- .... - Halk tür· 
küsü - Uıfalıyım ezelden. 6- Cev 
det Çağla - Keman taksimi. 7-
R•if beyin - Karcığar şarkı -

1 
Gülüyor sevdiğim. 8- Bedriyenin -
hicaz şarkı - Mümteziç aşkınla • 1 

9- Saadettin Kaynağın - şarkı -
işte seni seven benim. 1 O -- ..•. 
- Hüseyni saz semaisi. 

Gündelik siyasi gazete 

abone şartları 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
300 
100 

ı -Dış ınenılckcllcı ıçin Aborı' 

bedeli de;tiş.m ez. yalnız posta masrafı~ 
zammedilir. 

2 - l!iınlar ıçin ıdMeye müra· 

caat e<lilınehdir. ....-' 

Adana belediyesi riya• 
setinden: 

l - Temizlik işleri hayvana!• 
için 20 000 - 30,000 kilo yeşil ot . ~ 
açık eksiltme suretile satın almaca 

tı~ ~ 
2 - Bther kilo otun muhamrıı 

bedeli bir kuruştur. . 

,..~----------~-------------------------~----------------------------------------, 

11 
A -;;;--, Nevyork sergisi N k s • • d yakırılık ve alaka göstermektedir. 

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

3 - Muvakkat teminatı yir1111 

iki buçuk liı adır. 
4 - ihalesi Nisanın 27 inci P ;f' 

~embe günü saat on lıeşte belediY
1 

encümeninde yapılaca1<tır, 
Mr::rub: Türk heyeti reisi evyor ergısın e Ncvyorktaki bu ilk temaslardan 

__ VP-dat Nedim Tör sonra Ve Jad Nedim Tör tayyare 

ve arkadaşları geçen perşembe gü- Tu·· rk Pavı·yonu ile Vaşiogtona giderek sefırimizi 
nü Qu~en Mary vapuru ile Nev ziyaı e~ tlmiş ve l:u münasebetle 

Yorka gel.nişler ve Nevyorkta bu sefardte verilen öğl-: yemeğinde 
derken geride kalan memleketlerin Roosvelt ve B, Holnıes VeJad Ne. B 

luııan Türkler taraf ndan kaışılan· kıymetli 1 ürk dostu amiral ristol 
say151 yedi sekizi lulmakbd r. Türk dim Tör şerefine serginin klübünde 

mış!Hdır. ile eşi h ızır bulunmuşlardır. 
sergısinin, 30 Nısanda altmış millet çok s•mimi bir hava içinde geçen 

Şl.mdı" artık .-rı·ı·ınal hatları"yfe Amirı.l Bristol, Nevyork sergi - arasırıda Nevyorkta vukubu'acak b' "1.l · f ı· · 1 d' B ır Oı; e zıyo e ı vermış tr ır. sinderı istifa 1e ederek iki memle 
tanıanıiyie meydana •:ıkmış bulunan şer.f müsabakasıııda paviyonumu- H J · d A · 
paviyonlarımızın inşaatı, pek çokl1- zun u"sıu··n Lır ver alacağını ve umu- k olrnebs senkelercel zmlır ek 'mlerı keti birbi•ine bir kat daha tanıtacak 

d ı anın aş onso.osu o ara uU un. ki şt • k malıı"yette hare!-et r ın an sonn işe giriştiğimiz haldi" ve ya a ıra .a ~ 

büyük lıir hızla inkişaf· ederek p mun dikkatini üzerine toplıyaca- muştur. Sergiye ait işltrimizde di ve faaliyetlerde faal bir rol almağı 
g·ını kuvvetle tahmin etmekteyiz. ğ k d 1 B R it C lı 'k b' · ti 'k b 1 t rograrıııı uygun bir safhaya varmış er ar a aş arı . oosve ve on üyiı ır nıemnuıııye e , a ıı e 

bulunmaktadır. Bizim önümüzde gi- Serginin harici şube reisleri B. son ile beraber daima büyük bir nıişlir. 

ere.dur. 

biyo-Nukut borsası ( fiyat ) 
21,25 Neşeli plaklar- R. 

6 - Şartnamfsi belediye yatı 
işleri müdurlüğündedir. lsteyeııler 
orada görebilirler. 

6 - Taliplerin ihale günü rııU 
. ~t 

ayyen saatte muvakkat temın 

makbuzlarile birlikte belediye ,n· 
cümenine müracaatları ilan olunur· 

1048ıs 9-13 · 18-2Z ____________ ____../ 

21,30 Müzik ( Küçük orkrstra
Şef: Necip Aşkın ) 1- Dohnanyi
Rapsodı 2 - Glessmer - Kırlan· 
gıçların vedaı 3 - Borchert - Bir 
gecenin romanı - Vals 4 - Leo 
pold - Karlsbad hatırası 5- Ken
neke - Mai elbiseli hemşireler 

operetinden marş-final 6- Hanns 
Löhr - Tempo 1 Tempo 1 Galop 
7- Pachernegg - Viyana süiti 
1) Küçük geçit resmi 2) Operada 
balet müziği 3) Grabende gezinti 23,00 Müzik ( Cazband-PI. ) . 
4 Praterde atlı karınca. 23.45-24 Son ajans haberJtrı 

2l--30 Müzik (Solistler - Pi ) ve yarınki p~g~:m_. ---*""'-
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Bu akşam 
20,30 da 

Korkunç gece 

Çeviren .:. 
piyes 3 perde 

Halit Fahri 

Istanbul Şehir tiyatrosu 
( Darülbedayi) 

ASRi SiNEMADA 
~üyük Sözün kısası 

Kişe her 

Telefon 
( Komedi 

• • 

va kıt açık 

250 
4 

Asri 
Perde J 

3 -

Sürpriz 
--~----... ~ .... --------~ .......... -----------------~------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-~--------------------------------------·-------------... 
: Askeri bahisler : .. ____________ ... 

YUGOSLAVYA 
HARBEDEBiliR 

Büyük 1 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 
(DAN l ELLE DAR R 1 E U X) 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan 

Müttefik devletin 
şekilde organize 

ordusu 
edilmiş 

iyi bir 
halde 

Y ugoslavya mesa
hası itibariyle r- " 1 Yugoslavya letlklAllnl sUngU kuv- 1 

Fransa'nın yarısından az 
daha küçüktür; ve nü 
fusu 15 milyona var· 
makhJır. Stferber ede 
ceği asker bu itibarla 
3 milyona inhisar eder. 
Bunların 1,200,000 i 
mükemmelen taliın gör 
müştür. 

vetlle kazanmışsa, üzerine yapllan 
tazyıklere kor ı mu~avemetlnl orga· 
nlze ve idama etmek için dalma ha
zırhkh bir halde yafamak mecburi· 
yetlndedlr. 

Askeri hizmet 21 
le 50 yaş arasında her 
erkek için mecburidir 
ve bayrak altında hiz
met müddeti 18 aydır. 

Malumdur ki bugün bir memleke
tln mlltl müdafaası kUçUk devletlerin 
tahammUI etmeleri mUfkUI olacak 
kadar mUhtm masrafları icap ettir
mektedir. Onun içindir ki, Yugoslavya 
uzun mUddet askerf masratlarmı son 
haddinde tahdld etm1flir. fakat bUtUn 

Nizami ordu 15 pi· 
yade tümeni, iki suvari 

Avrupa mllletlerl gibi, muazzam sl
IAhlanma yarışma sUrüklendı ve son 
askeri bUdces1, Uçyüz milyon dinar· 
la, geçen bUdceye nazaran 100 de 
15 ilk bir artıf göstermiştir. 

tümeni, bir muh:ıfız tü-

meni ve bir hu,fot muhafaza kolor
dusundan mürekkeptir. Y rkun iti· 
barile ask'!r mevcu fo 135,000 ada· 
mı hulur. 1938 de, Mılitaer Wahen - 1 
blatt mecmuasının verdiği rakamlara 
göre, bu mevcut şu suretle inkisam 
ediyordu : 

9,288 zabit, 10,076 küçük za. 
bit ve 123,317 nefer. Buna 9 alay· 
dan ( 4,600 zabit, 4,\J50 küçük za· 
bit, 14,000 jandarma) mürekkep 
jandarma kuvvetlerini de ilave et
mek lazımdır. 

Sulh zamanında, harp ve denİL 
bakanı milli müdafaaya dnhil 

bütün şu~eleri nefsin Je yerleştirit 
ve yüksek bir askeri şube kendisi 
ne bu hususta yardım eder. 

Yaıan : . ... . 
ğır makineli tüfek vardır. tanklar 
fransız, İngiliz ve çek tipindedir. 

Topçuya gı>linct>, o da 75,105.120 
150 ve 155 lik ayni çaptaki obüs 1 

l e ı le 220 ve 305 lik havanlarla silah, 1 
lıdır. bütün bü mAlzeme çek veya 
fransıı malıdır. hava}'a karşı müda
faa hw urnrıda gır c] ı uı ır.ay 66 \'e 

76 lik Skoda toplariyle 75 lik vic. 
kers'leri trrcih:etmiştir. 

Hava kuvvetlerinde takriben 24 
fıloya dört alaya ve iki livaya ayrıl· 
mış 500 kadar tayyare vardır. deniz 
tayynreleıi de 7 filo 120 tayyaredtn 
tnürekktplir umumıy< t itibariyle ma 
teryeller iyi fakat menş"'y itibariyle 
gene muhteliftir. 

Münir Nureddin 
Ve kıymetli arkadaşları Tanburi ve Bestekar SELAHADDİN , Kemani 

NUBAR ve Piyanist FEVZi , ile birlikte şehrimize gelecek ve 

20 ve 22 

Tan 
Nisan tarihlerinde 

sinemasında 
Mevsimin en büyük musiki hadisesini teşkil edecek olan iki müstesna 

Konser vereceklerdir 10501 

TAN SiNEMAS.INDA 
Gösterilmekte Olan 

Scala De Milano'nın Emsalsız Tenoru, Karuzo'nın Halefi ve Berıjamino 
Gigli'nin rakibi 

(TİTO SCHIPA)nın 
Mevwu Aşk ve Şarkılar Memleketi Napolide geçen 

Be.nden Mesut Kim Var 
Hissi, Müessir ve Çok Musikili Büyük Filmde söylediği Şarkılar 

ciddm Seyirciler için Bedii Bir Ziyafet teşkil etmektedir. 

Aynca: 
3 Silahşör KovLoylar tarafından oynanan Heyecanlı Kovboy filmi 

Son Zaferi 
Pek Yakında Pek Yakında 

Sinemanın Eşsiz iki Büyük Şahsiyeti 

DANIELLE DARRİEUX ve CHARLES BOYER,in 
Bugüne kadar yarattıkları En Büyük Fimleri Emsalsiz Aşk Romanı 

( Mayerling Facıası) 
Evvelce Görenlerin Hayran oldukları ve tekrar görmek istedikleri 
Şiheserler Şaheseri sonsuz istek üzerine tekrar getirilmiştir. Ve 

Pek Yakında Sa)ın Halkımıza takdim Edilecektir. 
Memleket toprakları beş aske 

ri mıntakaya IJölünmüştür ki bunla· 
nn merkezleri Nensatz, saray Bos· 
na, Üsküp, Zağrep ve Niş'tir •. Bu 
ordu mıntakalarının her biri üç ve· 
Ya döı t tümen bölgesine ayıılır. 

Buna mukabil donanma daha za· 1 
yıftır. mevcudu 583 zabit. 2.507 kü
çük zabit, ve 4 650 neferden ibaret 

1 
tir. gemi olarak bir süratlı muhribi 1 

dört sahll de~z altısı ve 1800 ton· ı-~~~~-~~--~----~~~~~~--~----~--~~10~5~0;0~ 
luk bir tayyare gemisi va1 dıı; bütün 

Her or Ju mınlakası üç piyaje 
tümeni, biı topçu alayı ve muhtelif 
İdare uzuvlarını ihtiva eder; piya· 
de tümenin üç veya dört piyade 
alayı, iki topçu alayı ve muayyen 
bir miktar dığer gruplar vardır. 

Süvari tümeni iki alaylı iki li· 
vadan, bir topçu grupundao ve bir 
bisikletli taburdan mürekkeptir. 

Piyade tümeninin tipi klasiktir. 
fakat dağ alayı dört taburdan, bir 
keşif b ·· ı k ·k b ·· ı·· .. o üğürıderı, bir 1 e nı o u 
ğunden h b ·· ı·· · ·· den ve bir t , ava o ugun 
k ~.Pçu tefaka bataryasından terek· 
u.) t nckt d. e lr. 

Topçu kuvvetleri 52 sahra top 
ÇlJ 1 a ayından, l>eş ağır topçu r:la· 
Yından b. ·k· d ' ır istihkam alayından, ı ı 
k a~ bataryasından ve ikı havaya 
arşı .... .. d f d ·· k k ... u a aa alayın an mure -
eptir, 

bu üniterler 1928 den sonra hizme 
te girmişlerdir. Yugoslavya'nın bun
lar dan başka 2500 tonluk eski bir 
hAfif kravazörü ve harp zamanında 
inşa edilmiş 300 tonl~k sekiz tor· 
pidosu vardır. 

Belgrat hükumeti diger orduları 
nın vasati seviyesine nazaran donan. 
masının hafıflig'İrli terk e tmiştir. ve 
deniz sahasında çok büyük bir gay 
ret sarfetmektedir. bu sene 100.000 
tonluk inşaat faaliyeti vardır. 

Hülas:1. yugoslavya ordusu rasyo 
nel prensiplere göre organize edil 
miş hakiki bir kuvvettir. ins&n pos 
tansiyeli mükemmeldir: Sıip ve hlf' 
vatın kıymeti ve cesareti herkesçe 

müsellemdir. 
Yugoslav ordusunun lıir Avrupa 

harbinde mühim bir rol oynamıya 
namzet olduğunu kabul etmek lazım· 

dır. 

Bundan başka bir muhafız tü· -----------~ 
ıneni d.. . . A' • • r k · · rrı· • ort ıstıhkam alayı, bır de Baya olar Di ımevı 
li~: Yo

1
Iu alayı, bir makinist ve nak Sahibi 

· a ayl vardır. 

Y rgosıavya ordusu menşe itibariy· Zahide Günsoy 
,.... 

1
• c .son deıece muhtelif malzemeye 

·•Ja ıkt · • 11; bu hal bazı mahzurlar do 
~~maktadır. mesela piyadede hem 

h
e el hem ınavzer, hemde mannlic 
er t .. f k . • r ·f u e lerı. otomatik ŞJrjörlü çek 

l u .:kleri, dört beş türlü hafif ve a· 

M ·min en şık modelleri ~el-
ev,,ı .1d .. 

Jiğini Sayın Müşterilerine bı ınr. 
5 - 5 10474 

-- _,._.., .... -

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında 

Kahkaha haftası devam ediyor. 
iki sen cdenbeı i beyaz perdede 

görünmeyen 

Pat Pataşon 

Kız hırsızları 
Fevkalade gülünçlü kom<"di 

ilave olarak : 

·relörgü 
Buster Krabbe tarafından 

10483 

Seyhan Ziraat Müdürlü
ğünden : 

Muz fidanı dikilmek zamanıdır. ' 
Anamurdan beheri Addnada teslim 
yirmi btş kuruş:11 Bodur Muz fidanı 
getirtiyornı. isteklilerin Ziraat Mü· 
dürlüğüne müracaatları.10490 11 - 13 

Satlık bağ 

Adananın Kireçocağı meırasın· 
da Malatyalı Hasan ağanın 60 dö 
nüm bağ ve tarla, 45 meyva ağacı 
bostanlığ ı mük~mmı J .oturak yeri 
ve kuyusu, içinde ekilmiş zerzevat ve 
buğdasile satlıktır. Taliplerin eski 
buğdal' pazarında Nalband Ham· 
diye müracaatları. g. a. 2 3 10489 

,.------.... 
Açıldı. Açıldı. 
Asfalt cadde üzerinde 
AtatUrk parkı yamndakl 

Kır kahvesi 
Her gün sabahın altısından 
akşamın 22 ))İne kadar açıktır 

Temiz hava, her türlü 
soğuk sı~ak meşrubat 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş 
10436 g. a. 8- 10 

. 

.......... iMii ........ 

___ S_u .. iis-t~im-al--1 

davası 

MUHTEŞEM TEMSiLiNi VERMEK ÜZERE 

1 PEK y AKINDA 11 PEK Y~KINDA 1 (""PEK YAKINDA 1 

.... Asri • 
sınemaya 

G e ı 
• 
1 y o r 

Fazla tafsilat içio her vakıt açık bulunan kişeye müracaat 

T ~lef on 250 ASRI 10464 

---------------------------------------------------

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 

karşısında 
83-156 10116 Numara: 200 

Yeni çıkan kanur; ve nizamlar 

f ş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

Kararname ı\o: 10565 --
_ Dünden artan · 

Bundan maada: h ilerden bir veya bir kaçının seçilme e liycti şart· 
a) Seçilmiş olan işhçaıı· seçicn devresi içinde herhangi bir vakitte sa. 

!arından birine aykırı 

bit olursa, ·d d ı · · d ki ı rının mümessilliğe aı ö ev erını yapma ı a· 
b) Bu işçilerden bazı a d . k b 1 k 'kA 

g'ıbi ifa etmedikleıine a.ır vu u u aca şı ayet 
rına vcyahud gereği h il h kk k d 

hk.kat neticesinde bu a e.rı . ta. a .. u . e. erse. 
üzerine yiirütülen ta 1 l d k kilatı bunları mümessı ışçı o evını yapma tan 

iş Dairesinin ilgili teş k hl' ·ı ·ı · 1 
menederek yerlerini m U 

.. messillik ödevini yapma e ıyetı e seçı mış o an · 

ları rey sırasile geçirir. . 'b ti bakımdan lüzum görülürse iş Dairesinin 
c) Ancak idari veya ınzı a k )Ah• .. d 

de yeni baştan seçim yaptırma sa a ıyetını e 
ilgili teşkilatı o işyerin 

haizdir. yukarıda yazılı hallerde keyfiy. eti işycrini·n· bulun 
iş Dairesi teşkilatı k J 

b teşkilatına ve işverene veya ışveren ve ı ıne yazı 
duğu mevkiJeki. za ıta 

ile tebliğ eder. bir kaç sureti işveren vekili tarafından işyerinde 
Bu yazının bir v.ey~ 1 

ğ b r veya bir kaç yere ası.ır. . . .. . . . 
işçilerin görebilece ı ı u maddtnin (c) bendı mucıbınce mumessıl ışçı 

Madde 22 - 9 unc ı · ,, ·ş ihti'aflarıııı kJtarma, uzla~tırma, işveren c veya ış · 
salahiyetini kullanara ... r k kere edip anlaşma ödevlerini yap&n ve anunen 
veren vekili ile müza · ·ıı·k · t•f d 1 'şçilerden vefat veya mümessı ı ten ıs ı a e en, e· 
muayyen sayıda o.lan '. k 1 1 ı 

d k i .. inden çıkanların veya Çl arı an. arın . yer,etıne, 
rin yahud o işye.rın .e 1 

"' d l k 
1 tarak önceden siçilmiş bulunan ığer •~çı er, a· 

mümessilliğe ehlıyet ı o l d h l . · reyleri miktarlarına göre sıra i e er a miımes 
zanmış oldukları s-çım 

sil olurlar. 
liu takdirde beş nüsha olarak tanzim edilen mazbata, mümessiller 

· vekili tarafından imzalanarak, birinci nüshası lş ile işveren veya ışve~e:l 
Dairesinin ilgili teşkılatına, ikincisi o mahallin tn büyük mülkiye meınu · 
runa üçüncüsü o mahallln bağlı bulunduğu zabıta teşkilatına göndcrılir. 
DörJüncüsü işveren veya işveren vekiline verilir; beşincisi ve lüzumu ha· 
tinde bunu 1 müteaddit surr.tleri işyerinde bir veya bir kaç yere ası-

lır. 
(Sonu Var) 9583 
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• 

Sildün kayma~ını 

ldrrıamcn çıkarır 

Kol y işler. 

Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

r"' 1 ---------------------------------------------- ~~~-~~-~~~-----
OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketiniıı inkişafına hizmet etmek isti yen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
danı ) 
ver~uiştir . 

hesabı'la tevdiat yapan sa)ın müşterilerine kur'a keşi
desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

• 

Keşideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu

nacak ve her birinde aşağıdaki ikrc:ımiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık: 

1 adet 1000 Liralık 
4 

" 250 " Adar.e. - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

5 
25 

,, 100 ,, 
50 

Ömer Başeğmez ticarethanesi .. ,, ,, 
50 ,, 25 ,, 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Satıbn Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

,, 

K. s. K. S. Kilo 
Koza 

~- -
9,50 1 

Piyasa parlaA"t • 33,50--I 33,75-
Piyasa temizi • 30 1 

. 1 ı ı 

- ' . ,, 

1 ' ' ' ' 

Klevland ' 33 1u 
YAPA~! --· -- -

Beyaz 
1 1 1 

, 
Siyah ,, 

' 

Çl~IT 

1 

,, 

Yerli "Yemlik. 
1 • "Tohumluk. 4 

HUBUBAT 
Bukday Kıbns 3~62 : 1 

Yerli 3! 
,, 

• . 
• Men tane 

Arpa 
Fasulya 

Yulaf --
Delice 

~ 

Kuş yemi .. --
-

Keten tohumn c . 
Mercimek 
Susam 18 1 - u N 

Dört yıldız Salih -- -
~ üç • • ~ :s ~ Dört yıldız Dokruluk -

-~--"' ı.-::: üç .2 c • • 
o - Simit :-;::: Cü .. 

:..:: > Dört yıldız Cumhuriyet -
::ı 

"" <> -..... üç .. .. ---Simit .. 
Liverpol Telgrafları 

.~mtım 1 
Kambiyo ve Para 

12 I 4 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 
l'ftr~ 

Hazır ,_4 92 I.ırtı ----
Vadeli 1. 55 Rayişmark 

' 4 Frank (Fransız) -3- 35· 
Vadeli il. 4 37 SterTIO (İngiliz ) -5- 93 
Hind hazır 4 09 Dolar (Amerika) • 1 !26 --c;r 
Ne2ork 7 80 Frank ( İsviçre ) 100 00 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistın, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan dogı uya müessese na. 

mına gttiıiltn tn ır.üntelıap, taze ve kckulu çaylardan ~ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır. Her zevke göıe değişrn numaralı trrtipleıİ vardır.~ 
Muhtelif cirs ve Lü)üklükte ~ulu ve palretltr içerisinde satılır. Ambalaj-: 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~ tıketi nefaset ve halisiyetinin trnıinatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kclleşcker ticarethanesi ve iyı cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi dtpolaıı ; lstanbul Tahmiscnü No. 74 ( Kuıukahveci hanı 
alt a) 
-Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. 

1 

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

Daima m güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

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

zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir. 7 

AJsaray sineması 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENÜSÜ 

Ormanlar perisinin eşsiz yıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 inci büyük harikası 

(Kasırga} 

Türkçe sözlü büyük harikalar 

harikasında takdim tdiyor 
10485 

Elbise meraklıla

rına müjde 

En son moda kostümün dikiş 

ücreti 11 liradır. Piyasada kullanı

lan en lüks malzemeden kullanılmak 
şartiyl.! dikdiğimiz elbiseleri sayın 
müşterilerimiz !•rafından beğeni!. 

mediği takdirde kumaş pzıası taz· 
nıin edıltcektir . Adres : U.ucami 
karşısında 71 numaralı dükkanda 
Terzi Hasan Avşar . 3-5 10492 

i~lUJ1 '111~A1~A 
CAN ll<UQ.TAQ.IQ 

1 

or. Muzaffer Lokman 
(ç hastalıkları müteha sısı 

1 

Hergün muayenehanesinde hast arını kabule 
başlamıştır. 

~------------------.... ---------------.... ----.... ---

• ·~umbareş·bir.1 
1 

'+(-' 

, ~ 

'1 
../ 

\. 

Seyhan Orman başm'tl
hendisliğinden : ; 
Adedi Cinci Et>'adı 

4000 Ç~m Kasa 40X60X 1 1 
Yukarda cinsi yazılı 4000 adet 

çam kas1nın Seyhan orm~n çevirge 
mü ii'rlügünde ve Tarsus Ôkaliptüs 
fidanlığın:la mevcut şartname ve 
nümunesine göre açık ~ksi:tmcye 

konulmuştur. Eksiltme 7 41939 gü· 
nünden itibaren 15 gün mücdetle 
22 4 939 cumartesi günü saat 10 
da Seyhan orman çevirge müdür· 
lüğü binasında yapılacağından talip 
lerin °/o7,5 hesabile 19800 kuruş 
teminatımuvakkate m.ıkbuzlarile bir 
likte müracaatları ilan olunu~. 

104ö7 9-13-17-20 

Belediye Riyasetinden: 
1 - Seyhan nehri kenarındaki 

Belediyeye ait yiizme havuzu bir 
mevsim için ve açık artırmasuretilc 

icara verilecektir. 
2 - Bir mevsim için muhammen 

icar bedeli yirmi beş liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 190 
kuruştur. 

4 - ihalesi nisanın 24 üncü 
pazartesi günü saat onbeşte bele 
diye encümeninde yapılacaktır . 

1 

i • 
I 

. ' ' 1 

J 

! .. . 

1 

ör.- l 
• 

7"' 5 - Şartnamesi belediye yazı 
işleri miidürlügündedir. lstiycn ora· 
dan paıasız alahilirler. 

6 - isteklilerin ihale günü mıı 
ayyen zımanda muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte belediye encü· 
menine müracaatları iian o1unur. 

6-9 13.17 10170 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i N Ci 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
Ll.'\tON, ÇAM, llklıah:ır ko· 

lony:ılarile Şipr, Fujer, Lc.dak, 
Rc,•dor, Ful, Şclılıoy, Yasemin , 
Znmbak Los,yonları ~a,ynnı tavsi· 
~·edir. 

Osmanlı Bankası Karşısı 

1 ı 10431 -
Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matb11sı 


