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·uarp tehlikesi 
ve Ruzvelt'in 

mesajı 

SiY ASi TEMASLAR 
DEVAM EDiYOR 

Dünya bir intizar devresi ge('iriyor ! 

NEVZAD GÜVEN 

B in dokuz .)'UZ on dokuzdanberi 
dunya, bu gunku kadar endişeli, 
vahim bir vaziyete düşmemiş, 

Sovyet - ingillz görüşmeleri 
mahre_miyetini muhafazada 

Ruzvelt'in mesajına 
cevap ne olacak ? 

İnsanlık kendisini uçurumun bu kndar 
kenarında lıissetmemiştir. Ne, iki sene 
devam eden İspanyol faciasının her· 
h:ıngi bir safhası, ne harpsonrası 
sUrprizler serisinin başlangıcı olan 

BAY GAFENKO DÜN BERLINE uiTTI 
Londra: 17 (Radyo) - Royterin 

haber verdiğine göre, büyük devlet
ler arasında buhranın izalesi gayesife 
mühim müzakereler hala devam et
mektedir. Dün lngil·erenin Moskova 
elçisi, Sovyetler hariciye komiseri 
Bay Litvinoff a uzun süren bir müli.
kat yapmıştır. Söylendiğine göre 
bu konuşma esnasında iki taraf son 
tekliflerini okumuşlardır. Bu ketumiyet 
içinde geçmektedir. 

Paris: 17 (Radyo) - Fransa ha
riciye nazın Bay Bonne bugün Tür-

!EVET Mü?· HAYDR MU? 
Anşluş, ne Çekoslovalcya,nm an1 ölU
mU, ve ne de Memelin Almanyaya av
deti dunya sulhunu bu kadar derin· 
den sarsabilmişti. İtalyanın kUçuk 
ve kuvvetsiz Arnavutlugu işgali ile 
doğan bu son vaziyetle Avrupa mil
letleri, hatta butun dunya medeniyeti 
i!lsanlık tarihinin şimdiye kadar yaz· 
madığı muthiş bir akibetlc karşı kar
şıya bulunmaktadır. 

Hak mefhumunun unutulduğu , 

kiyenin Paris büyük elçisi ile bir gö
rüşmede bulunmuştur. 

Bükreş: 17 (Radyo) - Romanya 
hariciye nazırı Bay Gafenko bugün 
Berline hareket etmiştir. Hariciye 
nazırının bu seyahatı hakkında siyasi 
mahafilde hiç bir mütalea serdedile· 
memektedir. 

MESAJ iN BELGRATTAKİ AKİSLERİ! 

1 rv~-·--Mühim mesaj ·-·-~1 
1 ! • 
ı ! Amerika lumhurreisi Bay Ruweltin çok mühim olau mesqjım hafta 1 , ! 'l ' · dolavısı"le dün okuyucularımıza bildirememi§tik. Bu mesaiı 1 t atı ınıız ı 

beynelmilel ahlakın budalahk sa· 
yıldığı ve Şövalercsk duygulara 
ruıcak klasik tiyatro kif.apforında rast 
gelindiği bir dunyn ve zaman içinde Hatay devlet reisi şehri

mizden Ankaraya geçti 

l ı ehemmiyetine binaen aşağı alıyoruz. 1 

· : i Avrupad•n uzak bir mllletln ~eti ~lfatlyle Ruzvelt Hltler ! 
'! ve Mu•ollnlye aynen fÖYI• dıyor • ! 

bu tehlikeli vaziyete Arnavutluk gibi 
kuçuk bir milletin maruz kaldığı 
haksızlığın sebeb olmadığı a~ikardır. 

Vaziyetin bu son hadise ile bu 
kadar vahim bir şekle girmesinin se· 
bebi şudur: 

Totaliter deYlı:tlerin Avrupadaki 
istila politikaları ve şimdiye kadar 
elde ettikleri muvaffakiyetler ne Fran
samn ve ne de İngilterenin hayati 
muvaff:ıkiyetlerine bu kadar yakından 
temas etmemişti , Ne lngiltere ve ne 
de Fransa. şimdiye kadar feda edilen 
şeyleri bir harbe katlanmak fedaka~
lt~ıyle ölçulcbilecek kadar ehenıma-
yetli bıılmamışlardı. Cermen istilası 
R•m:myanın kapısını çalmağa ve A_l
manyanın [ Şarka doğru ] rUyası Lır 
realite halini almaga ha~laı.hktan sen· 
ı·a<ln· ki , garp devletleri Ytıı.iy .... ün 
vahametini anladılar. Arnavutluğun 
İtalya tarafmdan i~gdi ise tehlike
nin busbutun yakla~tağım göste~~· 
V c Akdeniz muvazenesinde tcrazının 
gözlerinden birine konan bir a.IDırlık 
oldu. 

Berlin-Roma mihveri halı.ikatcn 
Lir harp politikasmm içinde mi dö· 
nU,yor ? Almanya ve İtalyanıo ~ç 
vaziyetleri, iktisadi imkanları mudhiş 
\'c nzun Lir harbi göze almalarına 
mUsaade edecek bir şekilde midir 't 
BugUn buna evet veya ha.pr diyecek 

vazİ.)'cttc <le~iliz .. Yalnız mihvcr.~n 
Avrupadıı y apmakla olduğu teroı· 
politika !iiylc hen Uz (Mutlaka bir harp 
çıkarmak ) a karar vcrmemi:ı ol ... u· 
~unu gösteren ba:ı1:işaretler sezmekte 
mU01kundur . Mesela , Almanya ve 
ltal.ra ~imdiye kadar yaptıkları bu
tuıı istila hareketleriyle yalnız ~ev· 
kulcey ş uoktalarmı elde ctmei:;e ug· 

Tayfur Sökmene, Başvekil Abdür- 1 

refakat ediyor rahman 

Hatay devlet re
ısı Bay Tayfur Sök
men ile Hatay baş
vekili Abdürrahman 
Melek pazar günkü 
T oros ekspresile 
şehrimizden Anka· 
raya geçmişlerdir. 

Hatay devlet reisi 
Antalyadan ve baş
vek i1 de Gaziantep
den mebus seçilmiş 
oldukları cihetle Ka 
mutayır. dünkü lop· 
lantısına iştirak el• 
mek ve arıd içmek 
için Ankara ya git. 
mişlerdi. 

Hatay devlet re· 
isi vekaletini anaya· 
saya göre, meclis 

rr.isi Abdülgani Türk 
men, başvekalet ve
kaletini de adliye 
vekili Cemil Ynrd
man ifa edecektir, 

Melek 

Halay devlet reisi Tayfur Sökmen 

da Antalya mebusluğuna seçilmiş olan 
Hatay devlet reisi Tayfur Sökmen 

Bay Ruzveıt 

. ~el.grad .; 17 (Radyo) _ Ame· 
rıka müttehıt devletleri Cu h .. Ba m ur-
reısı ':I Ruzveltin cumartesi günü 
Alma~ya ve ltalyaya hitup eden 
mesaıı Belgrad mahfillerinde d . 
b . . t •b erın 
ır ın 1 a hasıl etmiQtir. A · ı . C h . . ~ merı11.a 
um urreısınin , bu kadar nazik b. 

zam~nda . milleti namına gösterdi~~ 
bu ınsanı hareket takdir hısleri?e 
karşılanmıştır. 

Münih : 17 (Radyo) - Münihte 
Nasyon~I Sosyalist mahfilleri Bay 
R.uzv~I tın ~esaiı hakkında manal ı 
bır takaydı göstemrektedirler. 

Alman Devlet reisi Bay H 't/ 
M .. ' lıt 1 ı er unı e bu unmaktadır. 

. Siyasi m~hafilde söylendiğine 
göre, Ruzveltın teklifinin reddi m lı
temel görülüyor. Bunun :için ~l
ma~y~ ve ltalyanın cevap vermek-
te ıstıcal göstermiyecekleri ~ 1 yor. sanı ı-

Roma ; 17 ~Radyo) ltalya mat. 
buatı, Ruzveltın mesaı· ın 1 8 b. ..d ıras ı z 

d ~r mu ahale olarak kabul etmekte
ır . 

ltalyan gazeteleri bu mesaı· e k 
1 k" d · ı arşı 
a ı~ ~ ı ecek hat ve hareketin , 
Berlının hat ve hareketinden f k 
1 1 v ar 

ı o mayacagını zikretmektedirler. ra~mı;dar \ "C A vrupada ~akikate_n 
umumi bir harbi tutuştuı·abılccek bır 
noktava hcnUz tcca\'U Z etınemişlcı·dir. 
Ve s~nrn Almanya ve İtalyanın , 

Hatay devlet reisi ve başvekil j 
uu hafta içinde Hataya dönecekler· 
dit. Tayfur Sökmen ve Abdurrahman ı 
Melek Adana garında karşılanmış ve --- --- - --------- - --------

' · · k kötu maksatlarına- kcndılerıne ço 
bir akibct hazırlayabilecek- bir harp 

bahasma dahi oha varmaya ~da~ 
verdiklerini duşundUğUmUz takdir e. 

niçin bunu İngiltere ve Frruısanın 
harp lıazırlıklarmm d:ıha çok noksan 
olduğu bir zamanda yapmamış olduk-
ları hatıra gelmektedir . ln~ar kabul 1 
etmez ki , Anşlusdanbu·i Eransa. ve j 
lngütere silahlarını ku vvetlendır • , 
ınck hususunda fevkalade tetbirler al· 1 
ını :- ve buyuk ğayretler sarf etmişler· 
diı· · Linacnalevh Bedin- Roma mib· 1 
veı•inin orta ;e cenubi şarkl Avrupa· 1 
sında takip ettikleri bu is if'g yolit~ka· 
51 dünyada :rapmak istediklerı terörle 1 
Avrupayı , yeni bir toprak taksimi ko· 
du~ınalanna zorlamayı tasarladıkla.ı:ı 

a duşunulebilir. 
du Fakat, Bcrlin, Roma mihverinin 

şUnceleri ne olursa olsnn buglln Av• I 
rupadak· b' h p ari-1 f. . 1 vaı.iyyet yakın u· ar 
~ldi~anzarasındao ba~ka bir şey de· 

uğurlanmıştır. 
· Ankara : 17 (Telefonla) - Büyük 

Millet meclisinin bugünkü loplantısm. 
ile Gaziantep mebusluğuna seçilrn 
Hatay başvekili Abdurrahman Melek 
meclisin .sürekli alkışları arasında bir· 
birini takib,:n kürsiye gelerek and 
içmişlerdir. 

vada derin bir sukun içinded!r. 
~ Binaenaleyh denilebilir ki, gunler
denberi devameden bu korkulu ve 
tehlilieli nziyet içinde birleşik Am1:· 
lb hukilmctlcri cumhurrei.si B. Ruz· 
~elt 'in Musolini ve Hitlere gönderdi-
ği Son mesaj bir Umit işaretidir. Al
manya ve 1talyadan Avrupa milletle
rine tecavUz etmiyeceklerine dair va· 
ad ist'cyen Amerika Cumhur r~isin~n , 
b udııhalcsi hiç şubhe ;vokkı, bır· 

1 u.km Amerika devletlerinin uzun za· 
cşı 'l · b' k 

duşunulerek verı mış tr ararı· man . . 
"f de etmesi ]azim gelır. Berhn ve 

nııa · · tl tf' · R a gazetelcrmın mu a ea ve e sır 

1 °~ olursa olsun Ruzvclt'in bu 
G l 

en ne 
,.·ılt nrp <lemokı·asileri, bilhassa n· · [Jitler ve Musolininin vere· 
c. er k k h mesaJI · d U • l k e nçı ve kati konUsma usu· ~ · k rar uzerm e m esc;ır o ma • 
surıda b' h ' İ 'lL- ceg1 a B . 
renin. ır ayli ğecikmiştir. ngı ıx- tan hali kalmayacakbr. u mesaJ 
''ıtnf Romanya ve Yunanistaoa ~a: ·ır nm Totn.liter devletlere kar-
tcnı·I Vermesine rağmen bugUn do.hı ~aı~~~~erek bir mU~afaa sistemi 
1 1

1 
lcJ·e rnarnz kalan kuçuk devlet· ş "· çahsan fngılterc ve Fran-

er e F 1 l kl vapnıaga T ·ık k . ,, . ransa , ngilterenin karşı ı ı v d ı temaJUlUnc ı açı ışa-
tcb~fjetleri teruamile açık bir surette say~ ; ru ni edelim1d. Ruzvelt'in bu 
like~·cUr etınış degildir. en yakın teh· rctbr. lem_enAaıerikanın Sulhu koru· 

..ı m b J hrı csı l'k b ' . v'l . aruı. ulunan Yuğosla,~yanın mU &ı ' J sadece sembo ı ır ıes· 
zıyeti . b u•'urun c d Al tib· nıUp cmiyyet içinde olduğu ma. 0 B Anlamak için e -
ı, Av k . . (f olmasın. unu 

de n. h' rupa uvvetlerı wuvazencsın· 1 'l it· l ·anın Ruzvelt'c verece· ... u ını b" anva ' ç a 'J. ır ağırhk olan Sovyet Rus• m ., 

PAZAR GÜNÜ 

Atletizm müsabaka
ları çok hararetli oldu 

BEDEN TERBiYESİ UMUM MÜDÜRÜ GENERAL 
CEMiL TANER HAREKETLERi GÖZDEN GEÇiRDi 

Valimiz gençliğe bir nutuk söyledi 
Pazar günü havanın sakin ve uü-

o 

neşli olması şehir stadındaki atletizim 

ği cevabı beklemek lazımdır. Bu iki 
devletin vereceğe cevap menfi olduğu 
takdirdr Amerika nasıl bir hareket 
haH1 takip edecektir? Avrupa Sulhu
nu koruma hususwıdaki kararı pra· 
tik sabadc ne şekilde tecelli edecek
tir? 

Bu hususta akla gelen ilk şe_y , 
Amerikanın bitarafhlc kanununu sU
ratle tadil edeceğidir. Ancak bu 
tedbiri aldıktan sonradırki, Ameri
kamn mudahalcı.i A vrupanın bugUn 
içinde bulunınakda oldu~u tehlikeli 
vaziycfoı Salahe dogru yönelmesine 
azami surette yardım edecektir. 

NEVZAD GÜVEN 

müsabakalarına neşe ve canlılık ver
mişdir. 

Müsabakalara tam saat 14 de baş
lanmıştır. stadyom, kadın erkek bin· 
!erce gişi ile dolmuş bir halde idi. 

Baş vekalet beden terbiyesi ğenel 
direktörü ğeeral Cemil faner de stad 
yomdo hazır bulur.muşlar va ğençle. 
rimizin hareketlerini gözden geçir. 
mişlerdir. 

Büyük spor gösterilerine evvela 
istiklal marşile başlenmış, bunu bay• 
rak mnasimi takip etmiştir. bayrak 
merasiminden sonra başlayan geçit 
reıımi pek muntazam olmuş ve genç 
!erimiz hararetli alk•şlar toplamıştır. ı 
bundan sonra valimiz Bay Ali Rıza 
Çevik gençliğe hitaben bir nutuk sôy-

- GcrİEİ ikinci sahifede -

t •• _ A ajıdakl mdslakll milletlerden hiç birinin toprakla- . 
: i 'ya mUstemlekelerlne mUsellah kuvvetlerlnizln ! 
i ~~:~r:: etmıyecejln• veya bunları ı,:ma eylemlyeceııne ! 
! dair teminat vermlY• hazır mısınız. i 
! Bu memleketler fUnlardır : i 
• 1 i Fenlandlya, Estonya, Letonya, lsveç, Norveç, Danimarka, ! 
· i Holanda, Belçlka, DUyUk Brltanya, Fransa, Portekiz, Is- ı 
• panye, ısvlçre, Ll•t•n•tayn, LUknmburg. Polonya, Ma- ! 

1 • carlatan, Romanya, Yugoslavya, Rusya, Bulgari•tan, Yu- ! 
: ; nanlatan, Türkiye, Arap devJeUerı. Suriye: Flllstln, MI- 1 
1 ! •ır, ıran. i 
~ ~ ... ,, ····-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-···-···-·-···-·-7 ,·-·-·-·-·-·-·-·--

' Hitlere suikasd mi ? 
7. Çek vatanperveri 

tevkif edildi 
B. Hitler, nutkunu niçin cam bir 

söylemiş .. arkasında • 
sıper 

i i 13 Nisan tarihli . B. /]itler · •' Pariste çıkan [ En· 
• r 1·· · 1 1 • ırpıtz ge· i tarnasijan gaze-
! misinin suya i tesi yazıyor : i indirildiği ~~n i .. Deyli Miror 

•• nutkunu _soy· i etesinin haber 
/ .. R sımde • gaz 

•• uyor. e ı diX.ine cröre, Al-
ı. - d . . nev· • ver 5 o 

• r.en ısı 1 t olisi [ Tir-
i b hsolan • man l> i .zuıı a . . · f itz ] gemisinin de. 
t canı sıper~~ ! ~ize indirildiği gün 
i a:.kasın.da. go· ! ·olan 31 Martta ~I: 
•• rulmektedır · t Devlet reısı . man 
:-.-· ...... -·-·-·-· B. Hitleri öldürmek 
. d" Çek milliyetperverinin 
ıstı•yen ye ı . 
tertip ettig-i bir komployu keşfemış-

lir . . v·ıh 1 h 
O .. 8 Hitlerın ı e m a-gun , · .. 

f cna varışından bir muddct evvel 
sivil polisler rıhtım üzerinde ceble· 
. d tomatik tabancalar bulunan 

rın e o . 
.k. Çek tevkif etmişlerdır · 
1 1 . d 

D. er taraftan aynı zaman a ge· 
ıg "h . : ·n yapılmakta olduğ"u tezga cı-

m.nı .. 
varında bulunan ve bir Sudet Alma-
nına ait olan bir evde de taharriyat 
yapılmış ve burada ~a d?.r~. Çek 
tevkif edilmiştir. Mamafıh , bulun bu 
şiddetli takibata rağmen su "kaı;Uc 

.. 

alakadar olan diger iki Çek kaçma~a 
ve Hollandaya ilticaya muvaffak ol
muşlardır . 

Söylenildiğine göre tevkif edilen 
ı bütün maznunlar sarih itiraflarda 
bulunmuşlardır . Tevkif hadisesine 
şahit olan Hollandalı bir gazeteci 
de maznunlarla beraber tevkif edilmiş 
olup, gördükleri hakkında hiç bir 
şey söylemiyeceğine ve yazmaya • 
cağma dair bir senet verdikten sonra 
ancak dün serbest bırakılmıştır . 

* • 
Bu haberi verdikten sonra [ AU· 

transijan J gazetesinin hadisenin sıh
hati hakkındaki bütün ınesuliyeti 

Londralı refikına bırakıyor ve fakat 
aşakıya nakledeceğim diger iki ha· 
disenin bu suikasti tekit ettiğini de 
ilave ediyor 

Radyo neşriyatının 
birdenbire · kesilmesi 
Hatırlardadır ki , [ Tirpitz ] ge-

misinin suya indirilmesi günü Hit· 
lerin söyliyeceği nutuk bütün A-

- Gerisi üçüncü sabif ede -
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AVRUPA MRKTUBU 
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YAKILAN 
PARALAR 

Yol vergileri 

MÜ kellefierin . arislerin~ 
, den Lılep edilmiyecek 

lhıı vilayetler.le yol ve·gisi mü
kdleflnioin vefatlarııda vergi borç 
l•ıırıııı varı,lerind~n toh~ılinc kşeb 

Liis "dı!Jigi y•pılan tetkiklerd·Q 
anld<ı·m ştır. D.hiliye V d~al . tin lrıı 
y•µı 1 Jrı l•ir t oıııiıııe gii c , ıu'ıkel 

ı . f erı v t .ı rden yol v.·ıgikrının 

k ı.uıı Jair ~•inde ler~ iıı ~dılıııesi 

ı azıııı gt"ldiği , ö e nin v ,, b,I rin fen 

ar ., 11111 nn>ı bildiıılmektedir. 

ŞEH'RDE HAVA 

Kozıın da§lıırından bir görUnilf 

Ş!hrim'zh dün gök yüzü açık, 
hava h•fif rüzgarlı idi. Eo çok sıcak 
gölgede 24 <lerec.;yi b:.ılmuştıı. Ge· 
celeri en az sıcak 7 derece. işte bir lngiliz kaleminde çıkan 

Ermeni hükumdarları yllkarıya böy· 
lece dizilmiştir. Bu adların hepsi 
lslam tarihinde meşhur olan Selçuk, 
ve Azeri asılza:lelerine aittir j 

Artık Çukurovada bir Ermeni 
hükümeti teşekkül etmediği yalnız 1 
Türklerin idarelerinde muvakkat biı 
zaman için geçirdikleri müsteml~ 
keye Ermeniler kendileri istiklal 
süsü verilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Hemen bütün Çukuıovada oldu
ğu gibi Kozan dağında da Türktrn 
ayrı gibi sanılan kürtler de vardır. 

Bunlar Türkten gayrı bir ıık dr.ğil· 
dir. Türkl"ı; kendi nesill ·rinden 
olup ta dağlarda yaşayanlara kiirt 
demişlerdir. Küıt (Dağlı Tfak) de 
mektir. Mamafi Kürtler=n asıl ve en 
eski Kürtlerin soy ve sopunu ince 
!"yen Rus alimleri bu ırkın kckü
nü tarımak için çok doğıu olan bır 
kararla evvel1 dillerini gözdrn ge· 
ciım"şlerdir, 

Müttefıkan Kürtçenin Turani 
bir dil olduğunu söyleyen Rus a 
!imleri Petresborg akademisinin çı· 

kari tığı (Kürtçe, Rusça, ' Almanca) 
luğatında Kürtçe dili içinde (8480) 
kelime bulmuşlar ve buru şöylece 

tasnif f!mişlı rdir.' (*) 

Kelime 
ad~di 

3080 
2000 

1220 
1030 

370 
300 

Bağlı olduğu dilin atlı 

Kelime l ürkçe 
,, Ossmaıılı Türkçesi 

(Arap, lyran muhtelif) 
ZPnd'ce 

" 
" 

Farisice 
,. Eski Pehlevice 

,, Asıl Kürtçe (Buna 

lüklerini n.üdrik orduklarında şüp· 

he yoktur. 

Bu davayı buıada temamen an 
ladıktan sonra yine muhite döne 
rek Türklerin oıta Anadoludan gel· 
dikleri zamanı ve nilı.ıyet Kozan 
ihtiıalleri ile Cevdet paşnnın gözi· 
le Kozı.n ihtilalinin seueplerini oku 
duktan sonra Kozanın umumi gö· 
rüşle yaşını ikmal edeceğimiz ta· 
biidir. 

Türk yurdu mecmuasının (sahi 
fe 364) N. 5 te Türk boyları hak 
kında şöyle bir ka) t vardır. Halt p 

Marş, Aduna ve çukıırovayı istila 

Mahkemelerde 
Para cezalarından ter

k in olunacaklar 
Mahkeme harç ve masrafları ile 

muhtelif kanun ve niz~mlara müste 
niden para cuaları ve aşar i!tizam 
bedellerindrn kanuni sebeb!er do 
layısiyle terkini icabedenleriıı Lun 
dan böyle mahllli maliye doirelerin 
oe yapılması maliye vekaletince ka· 
rarlaştırılmıştır. 

eden boylardan (24 · oğuz boyun-lan --------------
(Yüregil, Kayi, Kınık) boylarını Çu 
~urovada bırakarak diğer boylar 

küçük Asya İçine yayılmışlardır. fa· 
kat dikkat edilmeğe layıktır ki bu 
24 boyun boy başısı_ olan Kaya ve ' 

Kınık oymaklar, çukurovada kalmış 
tır. kaya sol l O} un başı, kınık sağ 

boı un boy başıdır. s&ğ baş Üçok 1u, 

sol baş t~ DOZOKLU olarak tanın. ' 
mıştıı. böyle büyük bır boyla iftıhar 
eden Çukurova O~uzların göçü es 

nasında bu yurdu Bizansların elin ' 
, den temizlenmis ve memleket yalnız 

Türk asılları ile kuvvet bulmuştur. 

Bu h~I l,iitün Ü;maıılı devirlerinJe 
böylece devam etmiş fakat günün i 
biı inde Osmanlı hü~ümetinin inhitata 

süıüklenm • si ve milleline yabancı 

gözliiklerle bakması yüzünden ya 
barcılardan teşvik görerek ayranı 

kabar•n kazanlı., dağlılar: 

FERMAN PADIŞAHIN 
DAGLAR BiZiMDiR 

diye• ek is)·anlar çıka nıışlar ve Ü; 

manlı hükü m•ini o1dukça m•şğul et 

1 
1 

Bahçede 
Belediye çalışmaları 
Bahçe (Hususi) Kazamız b~ 

lediyesiniıı dört sene zaı fında büt 
çesi nisbetinde birçok işler başar 

mıştır. 

Y cniden belediye binası, bele. 
diye hanı, bele'liye gazinosu, bele 
diye lokantası belediye forunu ve 
belediye diıkkanı olup bunlardan 
başka dokuz on metre genişlij\'inde 

mahallelrre , 500 metre u2unlu 
ğunda çarşi ile hükumet arasında 

rr.uı tuam yol yapılmıştır. 

ı3u yılda l.ıeledıye hamamı ve 
su yolları yapılacaktı. Halkın bu 
mühim iki ihliyacı i\İrı ~aym1kam'ık 
makamı ile beled iye sıkı temasta 
dır. 

Bugün Ölrendiğiıne göre f.alk 
partisi bin•sınırı yanı başına biı de 
Halkevi inşa edilecektir. Bu evin 
tiyatro salonu Ja unutulmamamışlır. 
Bu aylar içinde temel atılacaktır 

P. T. T. Nin yeni inşaat programı 

Adana - Mersin - Tarrus 
ha ları islah ediliyor 

a talyada, ırk kanunları çıkarılması O üzerine yahudilerin hicret ettikltri 
malüm. Fakat dışarıya para çıkar 

madıı..ları için servetlerinin mühi n 
bir kısmını ltalyada bırdkmaktadır 
lar. Bir !talyan yahudisi buna dabi 
yane denebilecek bir buluşla ır.u'<a· 
bele ederek strvetini kurtarmıştır. 

SANTRALLARBÜYÜYECEK 1 Fran~ız gazeb lerinin yaı:dıkfarına ili 

Aldığımız malumata görır, posta telgraf ve telefon idaresi 
önUm;Jzdıııkl aylar lçtnd;ı, yani ın,~t projramının latblklna geçe· 
cekllr. 

Pazar günkü atle
Memleketin bir çok bölQele·ı 

rinde olduğu gibi, iktisadi ve 
içtimai hareket ve mUnasabet
terln artması dolaylslle çuku
rovada yeni telefon santralları tİzm müsabakaları 
teals edllecaktlr I 

l.k iş olarak, Ulukışla- Adana 
ve Adana- Mersin- Tarsus ştbe· 1 

keleri ğenişleti!ecek ve bu hatlar is 
lah edilecektir. 

Adana-Ankara, Adana-lstan
bul telefon muhaberatı içinde yeni 
u .ullar ve alet lef' korıacaktır. bu su. 
retle halkımızın her dakika telefon 
dan istifade etmesi hakkile temin 
edilecektir. proğra;nın bir kısmı tat· 
bik edildikten sonra, otomatık ci 
hazlar konulnıası mf's'clesi de ele 

- Birinci sahıfeden ar tan 

!emişlerdir. 'alimizin nutkunu müte· 
akip müsabakalara başlanmıştır. evvela 
400 metre sürat koşusu yapılmış. bun 
dan sonra yüksek atlamalar, 100 met· 
re sürat kaşusu, 3000 metre mukave· 
met koşusu, kızlarımızın atma ve at· 
lama müsabakalaıı, 110 melı c mani
alı koşu, 800 mefre mukavemet ko
şusu, Bayanların 80 mel re sürat ko · 
şusu, uzun atlamalar, 200 metre sürat 
koşusu, üç adım atlama, 5000 m:tre 
mükavemet koşusu, gülle, Disk mü· 

alınacaktır, 1 sabakaları olmuş ve ayrıca 400-800 
------- ve 100-200 metre arasında balkan-

Ortaokulun Tar
sus seyahati 

Ayın on altıncı P dZar günü Bi· 

ı bayrak yarışları yapılmıştır. kızları
mız manialı koşular yapmışlar ve 
100 metre psiklet müsabakalarına gir
mişlerdir. bir pisiklet kovalama ko
şusuda yap•lmıştır. eıı sonuoda o'<ul· 
!ar muhteliti ile kulüµler muhtelitleri 
arasında bir halal müsabakası yapı'• 
mıştır. ı inci Orta okul talebesi Direktör

leri Sabıi Güz-! ve Öğretmenleri 
nezareti altında Tarsusa bir gezi 1 
yapmışlardır . Bu geziden istifade 
edil•rek çağlayana gidilmiş spor 
hareketleri yapılmış, yemekten sonra 
eski rserle•in çıkarıldığı kazı yerle
rirıe gidilmiş ve tarihi yerler gezil
m=ştir. Müteakiben Tarsusun elektrik 
fabrikası geilerek şehirlerin tenviri 
hakkında Fızik Öğretmeni Nured 
din Tansukalp tarafından talebeye 
izahat v"iln iş , &~ıam büyük bir 
zalüratla Adana}a dönülmüştür. 

Yüzük, küpe, ta
rak taşları 

Ölüm 

Adanarın en eski mürettiplerin 
den Bay Emin dün vefat etmiştir. 

Bay E'llinin cenazesi meslek arka
daşları tarafından merasimle kaldı · 

rılmış 1 ır. Ölüye Tanrının rahmetiııi 
Jil.r, ailesine baş sağlığında bulu 
nuruz. 

MENEMENDE 

Kubilay •• •• gunu 
Menemen: 17 ( A. A. ) İnkılüp 

şehidi Kubilayın ihtilali merasimi çok 
hararetli olmuştur. lzmir vali muavini, 
ve kumandan vekili da lzmirdcn burn
ya gelmişlerdir. İzmirin bütün kaı.ala· 
rından birer heyet de buraya gelmiş 
ve merasimde bulunmuştur. Kubilay 
abidesine yüzlerce çelenk konmuş, 
inkılap şehidimizin hatırdsı taziz edil· 
miştir. 

gÖrf' hi lise şöyle olmuştur: o 
Zengin bir yahudi tüccar !tal- ı~ı 

yadan hicret etmek istemektedir. on 
Emlakini terketıncğe razdır, fakat ki 
nakit puasını kurt.ırmak istiyor. Bu ~ar· 
kararla s~rvetini lngiliz lirasına t;ıh m 

vil ediyor ve 13000 lngiliz lirası top ;üı 
luyor. ıltı 

Bu İş tamam olduktan soıv a le 
ltalyan makamlarına mürac3al ede
rek bu parayı dışan çıkarmak iste· 
diğini bildiriAor. Bu müracaatı tabi 
atiyle reddediliyor. 

- Pekala, tekrar müracaat ede 
ceğim. t 

Bir kaç hafta sonra ydnındaki 
iki ecnebi ile tekrar müracaat edi· b · 
yor: 

- Demek 13000 lngiliz llraııını ını 
ltalyadan dışarı çıkmama müsaade ~e 
edilemez? >er 

ıal 

Cevap veriyorlar : 
- imkanı yok .. 
Yahudi tüccu, yanındaki ecne. 

bilere dönüyor : 
- Duydunuz ya, diyor, Haydi 

vazifenizi yapınız. 
lngiliz oldukları anlaşılan iki ecnebi 
ellerindeki çantaları açıp içinden 
çıkardıkları lngiliz liralarını, ltalyan 
memurlarının hayretten faltaşı &'İli 
açılan gözleri ö~ünde sobaya atıp 
birer bire~ yakıyorlar. 

Bu i~in sırrı sonradan öğreni · 

liyor : 
lngiltere bankasının nizamname 

si mucibince, imha edilen lngiliz li · 
raları, resmi memu•lar önünde nıı · 
maraları alı .ımış ve onlar önünde 
imha edilmiş olmak şartiyle, banka 
tarafından ödenir. ' 

YahuJi tüccar lıu usulü öğren· 
r.ıiş, lngiltere bankasına müracaatla 
oradan iki memur alıp onlarla !tal· 
yaya giderek lcalyanlara bu oyunu 
oynamış, sonra lngiltereye gidere'< 
1 ·~000 lngiliz lirasını kaçırmıştır. 

RADYO 
• BugUnkU program • 

r;:rkı}e UuJyu dıjü:l}Oll P ''Staları 
TiirkiJe Rad}o~u - , !ııl.arıı l<adyosıı 

ia 

lak 
ka 
6-Kür tce denmesine sebep : 

bu kelimelerin hangi dildrn 
1 

olduğu malum o1madı~ı i· 1 

çinrlir) 

nıişlerclir. --------------
det paş ıııın (M ırııut) a Ilı es'fio:le 

1864 te vuku Lulan son i;ı•an 

Adi mad•nlerdm yapılmış yü 
ziık, küpe, kadın tarakları ve ben· 
zerleıine !;..kılan (cam taşlar) ı, her 
ne kadar ıraş edilmiş elmaslar gibi 
Lseatlı ve takıldıkları foyaları ışık 
aksettirecek surette yaldızlı da ola 
bilirse dı- hunların gümrük tarifo
sinıle tatbik etlil•ceği yerin cam 
boncuklaı • gibi A 51 O poz:syonu 
olduğu Gümrük ve inhisnlar vı ka 
!etinden şehrimizdeki alakadarlara 
bil lirilmiştir. Sun'i mücevhercilik 
sanalMda( sentetik yabud fenni kıy· 

metli taşlar ) adı altında anılan ve 
yapılan kıymetli taş t~klitlui ise 

yukarıdakilerden ayrı olup bunların 
(inci ve elmas taklitleri) C 5 ?O nu· 
marasına, (yahud zümrüd Vt'sair 
kıymetli taş taklidleri) nin de taı i· 
fede zikredilmemiş o!duklarına gö· 
re rayiç kı}metlerinden yüzde 40 
nisbeti üzerinden resimlendirilmesi 
lazımdır. 

Salı 18 - 4 - 939 

12.30 Program 

220 
180 

20 
60 

" 
" 
" 
" 

Ermenice 
Geldanice 
Gürcü'ce 
Çerkesce 

nsmanlı hükü netini çok düşiindür-
müş ve nıl11yet Çukıırovada iyi bir 

~is lahat ya lwıya karar verdirmiştir. 

il P.u vak 'ayı o gün osmmlı ordusm.un 
lıaşında komi ~er olarak l u1unan Cev 

8480 Yrkün .. 

Rus alimleri hrı.fınJ•n yapılan , ,. ------ ·- 0 .. bıı araştırma Kürlçe'nin 3080 öz ' ~ L M ı J dny~;ızğın .~aç 
Tüıkçe ve 2000 bu günkü konuş· BAHiSLER ydaşıbn ~ 0 ~ ukote · en erı muna aşa 

tuğumuz Türkçe olmak üzere 5080 m'evz;~~l;~-bir meseledir. Birçok 
kelimesi Türkçeden olduğuna na- şekillerde dünyanın yaşını ölçen a-
zaran demin dediğimiz gibi ayrıca !imler son zamanlarda da kayalar 
bir Kürt ırkı olmadığı meydana da mevcut helium gazıııın miktarına 
çıkmıştır, Halbuki Zen'.i'çede, Fari göre dünyanın yaşını ortaya koy 
sicede, Pehlevice de Gürcü, Erme mak çarel~rini aramaktadır. 

r.i, Çerkes dillerirde de bir çok 1 k kayaların yeşıııı bulmak, dün 
Türkçe kelimeler başka lehçelere yaııın yaşını tesbite kafi geleceğin· 
bürüneıek yaşamaktadır. Binaena· den alimler bu yoldan işe koyulmuş· 
leyh öz Türk ve katkısız Turani o· !ardır. 
lan fakat dağlarda ve ormanlarda 
bilhassa Orta Asyadan göçerken 
lyran ve Gürci•tan gibi kıt'alarda 
fazla eğleşen bu ırkdaşlarımız bu 
iÜn kat'i olarak menşelerini Türk 

Evvela kayalardaki uranium, T. 
horium, Radium gibi maddelerin ve 
yine· bunlarla birlikte bulunan Heli · 

şöyle okur uz: [ .. ] 
:v. Yalgın 

[*•] Tüı k taı ilı encümeni mecmuası 

15 inci sene numara: 10- 87 bir teın
ınuı. 1341 sahife: 274) 

D··uy,anın ~aşı 
Nadide gazlar üzerinde çok mü 

him ara~tırmalar yapan meşhur ln
giliz kimyageri Ramsay, Kleirt ma· 

deııinin ısınarak dJe dmiş olduğu 

gazı ~vvela Azot, sonra Argon 
zanııetmiş, fı-kat niha:•et l ı u gazın 

H liuııı olduğunu ve yanarkrn gü 

neş ışığı v erdiğini tesı,it etmiştir. 

g'liıilcrek hususi bir fırında (2400) 
deı ec•de ısıtılmaktadır. 

Bu şekilde kayanın bütün gazı 
çıkmatadır. Bütün gular elde edil· 
diği halde Helium gazını ayırmak 

ve ölçmek icabetınektedir. 

Çok nadir bir gaz olan lıelium 

fevkalade uçucu olduğu için gazın 
bir kısmını ziyan etmenin önüne gc 
çilememektedir. Böylece dünyanın 

yaşı clJe edilen helium miktarı ile 
ö çüldüğü lakJııdc hakiki ya~tan a 
şağı bir rakama varılacağı zannolu· 

., 
Gerçi İnsan ilk bakışta böyle 

zaman Ja 360 derece tazyik altında 
bulunmadığı ve yağmurlardan mah 
rum olduğu da gözönünde tutularak 
bugün yeni şerait kayalırın pek faz 
la helium'ü havi oldukları neticesine 
varılmakta ve kaybolan lıelium gazı· 
nın yaş üzeriıdeki tesiıi kabul olun 
manıaktadır. 

Bu hususlar gözör.ünde tutulmak 
üıere yapılan hesaplara ğüre dün 
yanın (650) milyon y aşında olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bazı alimler ise bunun elli mil· 

12,35 Türk müziği - Pı. 
13,00 Memleket saat ay::ırı,ajans 

ve meteoroloji haberleri . 
13, 15 Müzik ( Karışık progralJI 

- Pi.) 
13,45-14 Koııu,rııa ( Kadro 

saati - Ev hayatına ait ) 
18,30 Program . 
18,35 Müzik (OJa müziği-Pi. l 
19,00 Konuşma ( Türkiye pas· -

tası ) 
19, 15 Türk müziği ( Fasıl he· 

yeti ) Tahsin Karakuş ve aıkadaf 
!arı Hakkı Ü!rmın , E,ref Kadri • 
Ha~an Gür , Hamdi Tokay , Basr1 

Üfler . 
20,00 Ajdns, meteoroloji haber' 

leri, ziraat borsası (fiyat) 
20,15 Türk müziği . ÇalaoJar · 

Vecihe, Reşat Erer , Ruşen Kaııı' 
'1 

Cevdet Kozan. Okuyanlar: Muzalt' 

An 
gio 

p, 

( ~ ) Oku Azerbaycan tarihi : 
Sahife 87l 

um guı vasıtıısiyle ilk kayaların ve 
dolayısiyle dünyanın yaşını ortaya 
çıkarmağa teşebbüs etmişlerdir. 

llkar, 5afiyc Tokay 1- ... - Bv~ 
yon sene~ini muhtemel hatalara selik peşrevi. 2 - .•. - ltn Bus ''.~ 
karşı koymakta ve dünyanın altıyüz makamında beste - Her gördii~ 
milyon yaşta olduğunu ileri sürmek ı 3- Şakir ağanın - Buselik ıııı 
tedirler. kamında şarkı - Sünbülistan etıl1 1 .._. ________ ..... ____ .._..;,,,;....,.-._ .... __ , ___________ • ______________ _._.._ ____ .! etrafı . 4- Reşat Erer - Keııı3~ 

Bu şrkilJe elde olunan helium 

kayaların ve dolayısiyle dünyanın 

yaşını tes it~ medar olacağından 
bil hare doktor Evass ile asistanl;ıı r 
da çalışmalarını tıu yola ha~retmiş 
ler ir. Buoun için kaya toz haline nuyor . 
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Nis Koşuları 

çüncülüğii 
kazandık 
Ankara : 17 ( f elefonla) - Dün 

la Miste yapılan konkur: ipike Türk, 
omcn, ~ransız, lngiliz, lrıanda, 

ıl· trlçika, Portekiz, Letonya ve Po· 
ir. Dnya olmak üzere 78 atla dokuz 
~ t kip iştirak etmiş ve birinciye na· 

ıaran üç saniye farkla yüzbaşı Sa· 
in Polatkan Ok adındaki atile ü· 
;üı ıcü ve Kanat adındaki atile de 
altıncı Yüzbaşı Cevat ta Kulagüçlü 

a le onuncu gelmişlerdir. 

e· 
l. 

I~ 

Türk heyeti 
dost lranda 

li lranlalar . ~eyetimize 

Yeni yıl 
Bütçesi .... ~ 

Bütçe encümeni 
tetkiklere başladı 

Ankara : 1 7 (Hususi) - Kamu 
tay bütçe encümeni 1939 büıçe pro
jesi üzerindeki tetkik ve müzakere 
lerine başlamış bulunmaktadır. En· 
cümen şimdiye kadar Kamutay, 
Cümhurreisliği, Divani Muhasebat, 
Başvekalet, D~vJet Şurası, lst:ıtistik 
umum müdürlüğü, Devlet Meteora· 
lojı işleri umum müdürlüğü ve o;. 
ya net işleri reisliğinin 1939 bütçe 
projelf'rinin tetkikini bitirmiştir. 1 
Martta Kamutaya verilmiş bulunan 
1939 bütçe projesirıdt"ki iktisat ve 
Nafıa vekaletlerine ait masraf fasıl 
lan ve kadıoları. yeni ihdas olwıan 
Ticaret, Münakale ve Muhabere ve 
kaletleri ile müştereken tetkik ve 
yeniden hazırlanarak Kamutaya ve
rilecektir. 

Bütçe Encümeni, dort vekaletin 
bütçesini yeni şekliyle müzalcere 

TAN SiNEMASINDA 
Gösterilmekte Olan 

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

(TİTO SCHIP A)nın 
Mevzuu Aşk ve Şarkılar Memleketi Napolide geçen 

Benden Mesut Kim Var 
Hissi, Müessir ve Çok Musikili Büyük Filmde söylediği Şarkılar 

ciddrn Seyirciler için Bedii Bir Ziyafet teşkil etmektedir. 

Ayrıca: 
3 Silahşör KovLoylar tarafından oynanan Heyecanlı Kovboy filmi 

Son Zaferi 
Pek Yakında Pek Yakında 

Sinemanın Eşsiz iki Büyük Şahsiyeti 

DAN1ELLE DARRIEUX ve CHARLES BOYER,in 
Bugüne kadar yarattıkları En Büyük Fimleri Emsalsiz Aşk Romanı 

( Mayerling Facıası) 
Evvelce Görenlerin Hayran oldukları ve tekrar görmek istedikleri 
Şaheserler Şaheseri sonsuz istek üzerin" tekrar getirilmiştir. Ve 

Pek Yakında Sayın Halkımıza takdim Edil~cektir. 

10500 

. -

ı· büyük tezahürat yapıyor 
Germansalı : 17 ( Anadolu ajan· 

uı ının hususi muhabiri bildiriyor) -
e ~eyetimiıi hamil bulunan otobüsler 

~ermanşaha varmıştır. lran askeri ve 
talkı hryetimizi hararetle selamlamış 
e büyük tezahürlerle karşılamışlar· 

ır. Askeri müfrezemiz de bizi taki. 
•. ten gelmektedir.' 

iktisat, Ticart t, Nafıa, Mün;ıka 
edecektir. 1 
le ve Muhabere vekaletleri yeni büt. 1 

çelerini hazırlamağa devam etmekte , 
diğer taraftan da kadrolannı tanzim 1 

ile mr-şğul olmaktadırlar. Her dört 
vekalt>tin yeni teşkilat kanun proje 
ferinin önümüzdeki hafta ortalarına 
doğru Kamulaya verilmiş bulunaca 

Amerika tarafından milyonlarla angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 

(DAN 1 ELLE D A R R 1 E U X) 

Şimdi lranda Şark kervansaray· 
in yerine fabtikalar, büyük silolar 
,örmekteyiı . ilk adımda môdern 
randa hayranlıklar duymaktayız. 

Germanşalılan sonra tieyetimiz 1 

amdana varmıf ve valinin nezdinde 
1 

n bisafir olmuştur . Bugün Tahrana 
areket ediyoruz. 

ğı haber verilmektedir. Henüz tes· 
bit edilmiş bir vaziyet bulunma 
makla beraber her dört vekaletin 
yeni kadroiarında mühim değişiklik
ler olacağı anlaşılmaktadır. Bu ara· 
da Türkofiste üçüncü bir r e{s mu· 
avinliği de ihdas olunacaktır. 

Bir gün sonra da müfrezemiz 
rahrana varmış olacaktır. 

Tahran : 17 ( Ar.adolu ajansı 
'. 1 ~ubabirindtn ) - lran veliahdinin 

ı· 

e 
a 

Üjününde bulunacak heyetimiz dün 
kşam Tahrana muvasalat etmiştir. 1 

Harp halinde 
Fransızlar! 

İrlanda n ı n 
alacağı vaziyet 

·~ ~alkın teşkilatlanması ve. 
askerlik nıükellefiyeti 1 

Başvekilin nutku 

Londra : 17 (Radyo) - Royterin 
bildirdiğine göre, f rlanda başvekili 
dün bir nutuk söylemiştir. Başvekil 

bu nutkunda" Sulhu artık ancak Al· J 
Jah kurtarabiJir,, demekte ve bir harp 
vukuunda frlandanın tamamen bitaraf 1 
kalacağ"ını ve fakat her hangi bir ih· ! 
timale kar~ı bu günJerde gönüllü lop· 
lanılmasına ba~lanacağını söylemek· 1 

Paris : 17 ( Radyo ) - Resmi 
< .azcte, harp halinde milletin teşki· 

tlanması ve harp halinde askerlik 
iikellcfiyetinin• yabancılara da teş· 
ili kaıarname;ini neşretmiştir. 

Bu kararname, Fransada iki ay· 
an az kalanlarla ellerinde turizm . ' 
<ıttı bulunanlar?. şamil değildir. 

tedir. 1 
---~~---~~--~, 1 

~ilksirni. 5- f shakın - Buselik ma- / 

- Birinci sahifeden artan -

ı 6~ında şark.• - Gönül. vermez . Hitlere suikasd mi? 
ı 1 1 1 Selım - Buselık maka· 

tnında - Şarkı - Bir pür cefa • ! 
7_ .. 8 N · · · - Buselik saz semaısı. - I 
eıctkarın - Mahur şarkı - Gü-

<:end' 1 merika radyo istasyonları tarafından .. ~''h ırn ben sana. 9 - Faizenin -
~ 1•0 nakil ve neşredilrcekti . Ve filha· 

k avcnd şarkı - Kız sen geldin kika da bu neşriyat tcsbit edilen 
NUı~ten. 10 -Sadettin Kay~ağı~_-- 1 saatta başlamıştı. Fakat Hitlerin söz. 
ltai ~cnd şarkı - Kırpiklerın gol ferinden ancak 42 kelime neşredil· 

2 t 00 M mişti ki, neşriyat birdenbire inkı· 
2 

• emlcket saat ayarı. 
Ya 1,0() Konuşma ( Hukuk ilmi taa uğradı . Sonradan bu hadise 

YIQa kurumu ) hakkında hiç bir izahat da veril· 

~ - ~lk,lS Esham, tahvilat, kambiyo medi. Ancak bir kaç giin sonra 
• ,u t b Almanlar müphem ve inanılml'yacak 
21 u orsası ( fıyat ) k b d 

25 N bir sebep göstercre u ra yo İn· 
21 , eşeli plaklar - R. ı ı G 

10 M" . ._ k kıtaı hadisesini izaha ça ıştı ar. ii 
tr111 _:_ uzıl{; ( Radyo or es· k Jd 

Şef p ya, Hitler o gün nut unu ev.ve en ~•b : ractorius ) 1- Henry d ı b 
•ud - E 1 hazırlamadığı için etrafın akı er u 

"
18
· Mozart _ı5ogufe ~P· 71 

2. : W. nutukta. Polonya ile o günlerde 
3 a) AJ en onı so mınor,op. ı f ·ı 

"" 1 b. pakt imza etmiş o an ngı tere 
dantc <:) M cgru con brio b) An·, 'çı.ırn şiddetli tariz ve tenkitler bu 
lckr0 3 cnuctto - Trio d) Al· d 
" 8-lzb - Jıan Brandts - Buys - l masından korkarak ra yo neş· 
Ali urg ~n t kesmişlermiş . . B. Hitlerin 
"' cgr " scrcnatı op 51 a) nya mı k ı·k b .. 
ı· 0 tno'to b) L ' · . f d ve genel se reter ı u· 
ıo •ssaj d) A arghetto c)AJa. maıyedı~. e 'ddetli disiplini tanıyan 

P 22,30 M~ .llcgro molto. rl os~. a bı ··şyıle bir bahaneyi kabul 
ı. ) uzık ( Opera ar yaları - ar ıçın o . f 

1 
k kluk olur.Dıger tara tan 23 00 etme çocu 1 23 4S Müzik ( Cazband-Pl. ) 40 bin ki~i karşısında söze baş amış 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kazanan ........ ~ .................. .. 
Suiistimal 
davası 

MUHTEŞEM TEMSİLİNİ 'VERMEK ÜZERE 

1 
PEK YAKINDA 

" PEK v_:KINDA 11 PEK Y AK~:J 

• -- Asri sınemaya .... 
G l . e ı y o r 

Fazla tafsilat için het vakıl açık bulunan kişeye müracaat 

T~lcfon 2~0 ASRİ 10464 

-l:::c>!Y:W ... !W 

için işaret vermiş olduğu da kabul 
edilecek bir faraziye değildir. 

Daha çok muhkmel olan bir 
şey varsa , o da , Hitler nutkunu 
söylerken halk arasında vukua ge· 
len ani bir heyecan ve karışıklık 

neticesinde Hi!lerin birdenbire nut 
kunu kesmiş olmasıdır . 

Cam siper 

Diger hadise ise, Hiller bu nut . 
kunu söylerken önüne cam bir siper 
konmuş olmasıdır. 

Yukarıdaki resimde de görüldü
ğü gibi herkt's ogün nutkunu söy
lerken Hitleri ilk defa olarak cam 

bir siper arkasında görmüştür. Bu 
cam siperde Almanlar tarafından 
pekte inanılmıyacak ve müphem 

izahlarla tf'f sir edilmiştir. Güya B. 
Hitler o gün boğazından rahatsız 
olduğu için rüzgara karşı muhafaza 
edilmek istenmiştir. Çünkü bu cam 
~iperin üstü açık olup rüzgar ayni 
şiddetle yukarıdan esmekte ve Füh 
rere ayni şiddetle temas ctmekt~ 
idi • 

Bundan başka, bu hadisenin üze. 
rinden henüz iki gün geçmemiş idi 
ki, boğazından rahatsız olduğu söy· 
)enen 8. Hitler şimal denizinde bir 
dolaımaya çıkmıı ve üzerinde bu· 
lunciuğu harp gemisinin güvertesin· 
de ise cam bir siperle muhafazasın.ı 

Alsa ray 
Sinemasında 

Bu akşam 
Af rikanın kızgın çöllerinde g ... çen 

bü viik bir aşk macerası 

Çöl Silahşörleri 
TASViR EDER 

30 kısımlık seryal filmi hepsi birden 

Dikkat : 
Siueına 8,15 de başlar 

10511 

P. T. T. Müdürlüğünden: 

1 - idare binasının avlusuna 
mevcut keşifname ;ine göre ve pa 
zarlık suretile bir su havuzu yaptı· 
rıl acaktır. 

2 - Keşif bedeli üç yüz otuz 
dört lira seksen al!ı kuruştur. 

3 - Keşifnameyi görmek isti· 
yenlerin müdürlük kalemine ve bu 
işe talip olanların da 21 ·4 939 da 
yapılacak pazarlıta iştirak etmek 
ıçin aynı gün ve saat 15 te P. T. T. 
alım satım komisyonuna müraca· ~, Y•'ok;24 son ajans haberleri f olan Hitlerin nutkuna devam eder· 

Ptorrım . :Cen' birdenbire radyoy J lcem1 :k lüzu m göı ülmemişti . allan. 10512 

1 

Yalnız bir film değil , ayni zamanda müstesna bir şaheser 

.- Asri • 
sınema 

Bu akşam 

Sayın müşterilerine eşine ender tesadüf edilen mevsimi'\ en güze\ eserı 
ve dahi sanatkar ( HARRI BOR ) un harikulade temsili 

( Kızıl denizin esrarı ) 
Muazzam eserını takdim eder . 

AYRICA : - BÜYÜK SERGÜZEŞ f , FiLMi 

( Süvarilerin dönüşü ) 
Yıldızı : - F red Si< ot 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

Telefon Asri 250 
10514 

) 

Değ erlı Sanatkarımız 

MÜNİR NURETTİN 
V G ... d A k d I Tanburi ve Bestekar SELAHATTIN PINAR 

e uzı e r a aş arı 1 GI 1 f 
Kemani N U B A R ve Piyanist F E y z ARSLAN L' N lk 

Büyük Konser Galası "1'ie 
20 Nisan önümüzdeki perşembe 

AKŞAMIDIR 

M · · B E 1 ilk Musiki Gecesi için Localar Kalmamıştır. 
evsımın u msa sız . . 

N 1 1 d d Pek az vardır. Acele edılmesı reca olunur. umara ı yer er en e 

D1KKAT: k 'k' · K · · d N 
21 Nisan Cuma Akşamı verilece ı ıncı onser ıçın e uma· 

ralı yerler satılmaya başlamıştır. 
BiLETLERiNi~: 

10515 

Raşit Ener Tecimevi ve 
Tan Sinemasından alabilirsiniz 

TELEFON 117 - 266 
1 

yeni çıkan kanun ve nizamlar ı 

-
iş lhtiliiflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 

Nizamnamesı 

2 
Kararname \u: JU56S 

_ Dünden artan · 

ba lı i ihtilafı, yapılan toplantı sonunda bir u 1 
Madde 30 - tek ş ş kotarma şekli açık ~e anlaşılması 

t b ğl bunun mevzuu ve 
ırmaya a anarsa, dd d b hsolunan zabıt defterine yazılır ve 

k 1 b' ·r d ·ı 29 cu ma e e 3 

o a7 ır ı a e ı e. un kili mümessil işçiler ile itilafa dahil bulunan 
altı ışveren veya ışveren ~e 1• İşçilerden her birinin imzası üzerine 
işçi veya işçiler tarafından ımza anır. 

1 . . Tk umarası yazı ır. 
adı, soyadı varsa ışçı ı n lı i ihtilafı, yapılan toplantı sonunda bir uzlaş-

Madde 31 - Tek ~aşT/ evzuu ve iki tarafın ne sebeble uzlaşma· 
maya müncer olmazsa, ıhtı a 1

1
n nbl. ·r d .. ile 29 uncu maddede bahsolu 

d ki t 1 sı ko ay ır ı a 
ı arı açık ve an aşıma 

1 30 ncu maddede anılanlar tarafından 
b d f . fır ve a tı u 

nan za ıt e terme yazı 1 dairesinde inlZalaııır. 
. dd d b yan olunan usu 

yme aynı ma e e e • ...lı iş ihtilafında ilgili işçiler müteaddit olup da 
Madde 32 Tek b..- kr . kabul eder ve bir kısmı kabul et-

bunlardan bir kısmı uzl;ı~tırma şe ıknıb 1 etnıİ}'enler için de 31 inci mad • 
· · 30 uncu ·a u mczse kabul edenler ıçın · ' , " ··r· 

deye göre muamele yürut~ı ~r .. htilafında ilgili olanlardan birinin iş Ka-
Madde 33 - Tek ba~ 1• ış 1 

hükmü mucibince mahkemeye müraca. 
79 addesının son . . . . 

nununun uncu 01 k b 1 ak talebi üzerine, 31 ıncı madde mucıbın· 
t d w. b ·yıe vu ıı u ac . . ·ı· a e ecegı ey anı t bir sureti kendısıne verı ır • 

· d'I · bulunan zap ın 
ce tanzım e ı mış . . .1 1 • veren veya işvt'ren ve-kili tarafın· 

Bu suretin altı mümessıl ışçı er ı e ış . 

dan imzalanır. . 'h T f h kkında mahkemeye baş 'uracak İşçiler 
Aynı tek başl'.h1~l~ftı azılaş~ırma ile kotarılmadığına dair bu madde-

"t dd't 1 sa 1 tı a ın u b' k .. h l mu ea ı o ur • 'b. rilecek zabıt suretinin ır te nus a o • . k. f k mucı ınce ve nın yukarı ı ı rası 

ması kafidir. k b ! bir iş ihtilafı için mahkemeye baş vuran işve· 
M dd 34 - te aş 1 

• 
a .. e., . .1 "btilafın daha evvel iş Kanu ıunun 79 uncu maddesı 

ren ~·e~ılı ııe lışçtı er,aı yolile kotarılamamış olduğunun tevsiki için işbu Ni-
mucıbınce uz aş ırm . ·· 1 b · · d . 33 üncü maddesme gore a acağı maz ata suretmı ava ar· 
zamnamenın 

h 1. ki miye mecburdurlar. 
zu a ınc e e ki . .h Yf h d 28 . . dd d k' M dd 35 - Toplulu a ış ı tı a ı zu urun a, ıncı ma e e ı u· 
sul da~res~nde toplanacak olan işveren veya işveren vekilı ile mümessil 
işçiler ihtilafın k.>tanlmasına gırışmeden önce, Bunun 26 ncı maddeye göre 

(Sonu Var) 9583 



SOdOn k~yma~ını 

tamamen çıio.arır 

Ko!ay işler. 

Vas:,hşı basittir. 
Fiyatı ehvendir. 

--------------------------------------------------------------------· 
OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkişafına hizmet etmek istiyen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesabı11a tevdiat yapan sayın müşterilerine kur'a keşi· 
anı desi suretiyle aşağıdaki ikramiyeleri dağıtmağa karar 

verwiştir. 

Keşideler 25 Mart ve 25 Ey ifil tarihlerinde icra olu• 

nacak ve her birinde aşağıdaki ikramiyeler dağıtılacaktır: 

Türk liralık: 
1 adet 1000 Liralık 

Adana - Mersin ve havalisi~~Acantası 
Adanada hiikumet caddesinde 

4 
5 

25 

" 
" 

250 " 
100 " 50 -· ... 

" n 

20 50 
" 25 " 

Ömer Başeğmez ticarethanesi 

Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA -

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 

K. S. K. S. , __ ~ Kilo ·-== 
"Koz• 9,50 --Piyasa parlata • 33 33,50 
Piyasa temizi • 30 -,-

1 -
Klevland 38 -ı ~ 

YA- P A C l -
Beyaz . 

-Sivnh 1 1 1 

I • 

Çf GiT 

1 
Yerli •Yemlik. 

1 • •Tohumluk • 4 . -
HUBUBAT 

Bu~day Kıbrıs - 3,62: 1 
• Yerli 3 

• Mentane 
Arpa 2,50 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn -
Mercimek 
Susam 18 1 

u N 
Dört yıldız Salih -

... üç " " . 
:s = Dört xı!dız Doğruluk ft! ·-.:.ı: ;,;: üç ..E c " • -o - Simit ":': c; .. 
~ > Dört yıldız Cumhuriyet ::ı 
CN <> üç 1 ... 

" " ~ 

Simit .. 
Llverpol Telgrafları Kambiyo ve Para 

17 / 4 I 1938 iş Baukasından alınmışlır. 
l'cne :>ant .ı --

Hazır 4 99 Liret 

ı--Rayişınark 
Vadeli 1. 4 63 Frank ( Fransız ) -Y35 
Vadeli 4 41 II. Sterlin ( fngiliz ) -S-93 
Hind hazır 4 18 Dolar { Amerika ) !26 1 69 
Nev~ork 7 69 Fr11nk ( İsviçre ) 00 00 

Seyhan Ornıan Baş Mühendisliğinden: 

Adedi 

1 

Cinsi • Muhammen bedeli 

Lira Kr. 

Hanomak 50 Beygir kuvvetinde Dizel 5000 
Tank Traktöıü levyeli ve pulluksuz 
komple 

00 

Tarsus Ôkaliptüs fidanlığı erazisini sürmek için yukarda cinsi ve ev 
safı yaulı bir adet Hanom:ık dizel tank levyeli ve Pulluksuz koınle trak
tör müceddct bir halde Adana istasyonunda teslim edilmek şat tile ve 
beş bin lira muhammen bedeli" ve 10/4/939 tarihinden itibaren on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
hesabile üç yüz yetmiş beş lira te'min1t paralarını yevmi ihale olan 
26141939 Çarşamba saat ondan evvel te'minat makbuzlarının Adana Or 
man satış komisyonuna ibraz etmeleri ve katalok resim ve diker şeraiti 
nnfımak üzre taliplerin Adana Orman Çevirge müdürlü~üne müraceatla 
rı ilan olunur. 11-15-18-22 10491 

:ı z:::ı=r::::a 

Adana b~lediyesi riya
setinden: 

1 - Temizlik işleri hayvanatı 
için 20,000 - 30,000 kilo yt şil ot 1 

~çık eksiltme suretile satın alınacak· 
tır. 1 

2 - Beher kilo olun muhammen 
bedeli bir kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı yirmi 

1 

iki buçuk liradır. 
4 - ihalesi Nisanın 27 inci per· 

şcmbe günü saat on beşte belediye 
1 tncümeninde yapılacaktır, 
j 6 - Şartnamesi belediye yazı 
j işleri müdürlüğündedir. isteyenler 

orada görebilirler. 
1 6 - Taliplerin ihale fÜnü mu· 
· ayyen saatte muvakkat teminat 

1 
makbuzlarile birlikte belediye rn
cümenine müracaat:arı ilan olunur. 

1 10488 9-13 - 18-22 

adana sıtma enstitüsü 
direktörlüğünden : 

1- Adana Sıtma enstitüsii bah. 
çesinin ön cephesine iki demir kapı 

· ile üst khmı demir parmaklıklı luila 
clivar ve diger kısımla ına da tt'I Ör
RÜ işi keşif tutarı olan ( 1391 ) lira 
(37) kuruş ile açık eksiltmeye ko-

Yani ceman 85 adet 5000 liralık ikramiye 

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

zarfında T. L. 50.- (Elli ) Türk lirasından aşağı düşmemiş olan her 
mudi bu keşidelere iştirak edecektir • 9 

Daima en güzel , daima en büyük 

eserleri sunan 

Alsaray sin~ması 

Pek yakında: 

ASRIMIZIN CANLI VENÜSÜ 

Ormanlar peri:.inin rşsiz ) ıldızı 

Dorothy Lamour'u 
Dünyanın 8 inci büyük harikası 

(Kasırga) 

l"ürkçe :ıöılü büyük harikalar 

lıarik; sın da takdim tdiyor 
10485 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soyka• 
G,.celeri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul edl 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

87-156 10116 Numara: 2()( 

---------- ________________ ,,, 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alman)'ada tahsilini ikmal etmiş ve Berlin haslahanelerinJe uııl 

det asistanlık yapmı~tır. Hastalaıını At idin raşa ca<ldesin<le MusV 
fat eczahanesi karşısında hngün sabalıkyin saat 12-8, öğledt' 

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

nulmuştur . S h V 1... · D • " 
2 - Eksiltme 27 Nisan ı 939 ta. ey an i ay eh aımı 

rihine tesaduf ed~n Perşembe günü encümeninden: 1 
saa l (1 O} da Sıtma enstitüsü bina-
sında lt>şekkül edec~k komisyonda 1 - Adana . Kozan yolunun 
yapılacaktır . O 000 - 3 000 arasındaki üç 

Dr. Muzaffer Lokma~ 
iç hastalıkları müteha sısı 

3 isteyenler ktşifname ve sair kilometrelik şose inşaatı ke~if ttıta 
evrakı görmek üzere enstilü Direk rı olan (30472) lira (32) kuruşla 
töılüğline müracaat debilirler . r.ksillmeye çıkarılmıştır. 

4- istekliler % 7 ,5 kuı uş mu. 2 - Eksiltme 2 5 939 tarihi 
vakkat teminat vermeğe bu işi ya ne miisadif Salı günü saat on 
pabilmeğe iktidarı olduğuna dair de . birde vilayet dai:rıi eı cümeniııdc 
Nafia MüJürlüğünden alınmış bir ve· yapılacc.ktır. 
sikayı ibraza mrcburJur. 3 - İ-itiyenler bu İşe ait keşif 

10498 ı 2-15-18-2 ı 

1

. evrakını görm~k üzere Nafia mü· 
dürlüğüne müracaat edebili .. ler. 

Borsa Encümeni Baş- 4 - isteklilerin (2285) Jira (42) 
kanhğından: kuruş muvakkat teminat verilmesi 

ve bu işi yapmağa iktidarının mü· 
sait olduğuna dair ehliyet vesikası 
almak üzert: 2 nci maddede yazılı 
günden sekiz gün evvel vilayete 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Sayın tüccar ve simsarlara; 
Borsaya kayıtlı tüccar ve sim · 

sarların yedi erinde pamuk nizam· 
namesinin yedinci maddesi mu"i 
bince Borsadan verilmiş hiiviyet 
cüzdanları bulunması icabetmekte 
olduğundan bir ay içinde hüviyet 
v.trakası almıyan tüccar ve sims1r· 
lann salona girmekten menedilme 
!erine tncüınenin 12/ 4, 939 tarihli 
toplantısında karar \eri imiştir. liir 
fotoğraf ve (16) kuruşluk pulla mu 
haıebeye müracaat edilerek hüviyt.t 
ciizdanı alınması ve tarih: ilandan 
itibı1ren bir ay sonra hüviyet cüzda
nı olmıyanların muamele salonuna 
girmekt~n menedilecekleri ilan olu· 
nur. 10511 

7-10-14- 18- 22-26 10476 

Kay1p kız çocuğu 
' 

Bundan beş gün evvel Sultan· 
sokağı mahallesinde 7 ya~ınJaki kı 
zım Sultan kaybolmuştur. Üzerinde 
sarı renkli entari varJır. Saçları sarı 
gözleri siyahtır. Nerede olduğunu 
bilenlerin adresime veya polise ha· 
l>er vermeleri insaniyet namına rica 
olunur. 10513 

Sultansokağı mahallesinde 
Abdullah otlu Kadır 

Hergün muayenehanesinde hast .. arını ki 
başlamışlar. 

_,,,/ 

':...------------------------------------~~ 
Seyhan Vilayetinden: 

1 - B:ıhçe kazasının Haruniye 
nahiyesinde hususi idarey~ ait kap. 
lıca bir sene müddetle ve açık ar
tırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen ıcar 
bedeli (760) yedi yüz altmış lira· 
dır, 

3 - Artırma 1939 sencıi Ni. 
sanın 27 nci perşembe günü saat 
(11) on birde Vilayet daimi cocü· 
meninde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 
(57) elli yedi liradır. Teminatın fş 
Bankasına yatmlması lazımdır. 

.5 - Şartnamesi Adana ve Bah ı 
çe hususi muhasebelerinde görüle· 
bılir. 12· 15 18 21 10497 

. 
! Bu gece nöbetçi eczane 1

1
: 

Hükumet civarında l tstikamet eczahanedir 1 

r __.-/ 
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