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ADANA: Telefon : 315 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yalanında b111111i daire Pk. 44 

Gafenkonun Berlint ziyaretinden sonra : H i T LE R i N Bulgaristan ne istiyor ? 

B .. k b·t fi k k d. ELLiNCi YILIK.. • f 8 b u reş ı ~ra ı ararı mı ver ı? 0 ö N Ü M ü: oseıvano un eyana 
B. Ruzvelte cevap vermeden evvel DANZIGLILER, HITLERDEN 1 Bulgaristan ancak 1912 hud~tları te'?in 

11 oANzıG HEMşEştuGıNı,. edilirse Balkan antantına gırecekmış 
H• 1 ed d d 1 KAB U l ETME S 1 ıt er mesa J a a 1 geçen ev et- RICARINDA BULUNDULAR 

lere şöyle ·bir sual sormakta: 
r , 
1 Hakikaten Almanyanın istiklalinize tecavüz edeceğini 1 

zannettiniz mi? Ve bu hususta Amerikanın 1 
himayesine müraccaatta bulundunuz mu ? . 

Londra : 21 ( Radyo ) - Ramımya harici) c n:ızırı 

Bay Gnfenko l..ondrny:ı yarmıştır. Jngiliz harıciyc nazırı 
Lord f Itılifoksln görUşmelere yarın ( bugUn ) bnşlnnacnk
tır. Gafenko pnznrtcsi gUnU Pnriste olncakhr. 

Berlin : 21 Radyo) - Romen hariciye nazırı Ber
lin temaslnnndnn çıkan netice şu suretle hulasa edilmek· 
tedir: 

RomanJn, verilen garantiye rağmen, Fransız - İn
giliz - So,•yet blokundan hariç kalmak \•e tnmnmcn bitn
raf olmak kararını \•ermiştir. 

Romanya Almanyaya karşı olıın koınbinczonlarn gir
digi tnktirda Almanyanıo şuphe bırakmıyacak şekilde bir 
hattıhareket tesbit etmiş olduğu bildirilmiştir. 

GÖNÜLLÜLERi 
İSPANYADAN 
ÇEKiLECEKMİ 
Madriddeki 1 esmjgeçit 
15 mayısa tehir edildi 

Madrid : 21 ( Radyo) - lspan 
yadaki dahili harbin son bulması 
münasebetılc yapılması mukarrer 
olan büyük rcsmig,.çit 15 mayısa 
tehir edilmiştir. 

lngiliı - ltalyan anlaşmasına 
göre, ispanyadaki ltalyan gönüllü
leri rt:smigeçidi müteakip derhal 

ispanyayı terk edeceklerdir. 
Şu vaziyete göre, ltalyan gönül 

lülerirıin ispanyayı ter ki 15 mayı!la ~ 
tehir edilmiş bulunuyor. ~ 

1 Milletler cemiyeti 
toplanıyor 

Cenevre : 21 ( Radyo) - Mil
letler cemiyeti konseyi 15 Mayısta 
toplanacaktır. Arnavutluk meseJesi 
ruznamf'de v"rdır. 

Berlın : 21 ( Radyo ) - Alm:ınyn, 1919 ve 1920 
sınıflarını 24 Ni nndan 10 Mayısa kadar askerlik şubele· 
rindcki komis_yonlııra mUrac:ulfo davet etmiştir. 

Berlin : 21 ( Rnd.) o - Politik mnhnfilde söylendi
ğine göre, Ruzvcltin me~:ıjınn liitler tarafından verilecek 
cevap hnzırlnnmaktndır. Fakat Almanya, mesaja cevap 

\•ermeden önce, ecnebi memleketlerdeki elçileri \•asıtasile, 
Ruz,•elt me ajındn himn_) e edilen devletlere şu mealde bir 
unl sormu tur : 

- " Almanyanın istiklalini.ı:c tecavUz edeceğini zan 
ettiniz mi '? Ve bu hu usta Amerikanın hima.)·esine mUrnca
ntta bulundunuz mu t 

lran 

TAHRANDA 
RESMiKABUL 

Pragda halk mera
sime iştirak etmedi 

Berlin : 21 ( Radyo ) - Alman 
.tcvlet reisi Bay Hitlerin dotumuAun 
ellincj yıldönümü Almanyanın her ta-
afında dün hararetle tesit edilmittir. 

b6 münasebetle resmikabuller tertip 
q#ihnişlir. Führer, hükümetleti namı-
4' kendisini tebrike gelen bütün he
~Jeri ayn ayrı kab\11 etmiş, iltifat
larda bulunmuştur. 

Prag 21 : ( Radyo ) - Hitlerin 
doğum yı1dönümü münascbetile bu· 
rada da merasimler yapılmıştır. Fa· 
icat Prag bu yıldönümünü derin bir 
Jlükfin içinde kutlamıştır. 

. Şehirde yapılan büyük resmige
ıde askerlerden ve hükumet erkinın
an !>8tlca halktan kimse iştirak et-

pemıştlr. Her tarafta tatil olması mü. 
laıe~tile halk sessizce kapılara çık
tnş, bır kısım halk ta günü evltrinde 
pçirmiştir. 

iskan kanunu 
tetkik ediliyor 

kkat.a:21(tetefoola)- Büyük mil 
lct meclisinin bugünkü taplanht1nda 
iılcin kanununun tetkiki için muvak 
kat bir encümen trşkili taı1vib edil
miştir. 

Kanada sahillerinde 

Esrarengiz bir 
T ahtelbahır 

Vaşington : 21 (Radyo)- Kana. 
da sahillerinde mrçhul bir deniz al
tı gemisi göıülmiş ve tahkikat neti
cesinde geminin ne Amerikaya ncd 
lngiltereye ait olmadıtı anlaşılmış· e 
tır. Kanada hükumeti sahillerin hi
mayesi için hususi tetbirler almıştır. 

Konya futbolcuları bu. 
gün Mersinde bir maç 

yapa~ak 

Mersin : 21 (Hususi) _ Bu ık· 
şam şchrjmiıe gelecek olan Kon
ya futbol takımı yaran (bugün) şeb· 
rimiz stadında Mersin idman Yur
du ile bir maç yapacaklardır. Ayın 
23 nde ikinci bir maç yapılacak
tır. 

f 

.. ıradan bir glrUnUf 

Sofya ; 21 (Radyo) - Bulgar ~B1 aş~ekt ili Baby ~öks:i~danof ha1 .rt~~iye 
k · d b anıtta bulunarak Bu garıs nnın ugun u ... ış po ı ı;cası 
omısyonun a ey 

hakkında izahat vermistir. " • . . . . . . 
Başvekil bu izahatında Bulgar hu~~met~~ın dış sı~asr'tınde ~ıç ğ~ı~ 

dcA'işiklik olmayacatını ve Bulgaristanın ıtarda ığıbnı "mu a aza e 
1
ece ~n~ 

" lcd'kt Bulgaristanlı Almaya arasan a ugun mevcut o an ıyı 
~kot~ d~ e~ sonbera,tler·ın di""er devletleria Bulrır ticaretile alakadar olmamıı 
ı ısa ı munase · a . . , 
bulunduklarından dotdutunu ilave e!mıştır. " . 

B 1 • t n Balkın devletlerıle olan munasebetınden bahseden Baş-
u garıs anı d 1 • 'h 1 h d k' 1 

vekil; Bulgaristanın 1912 deki milli hu ut anndı ıstı sad u~~sun a ı e1~eb-' · · · t'h ı· · ·n sulh yolu ile çalışmağa evam e eccğını ve anca,,. u 
ıerının ıs ı sa ı ıçı · b'I x.· · - ı 
t 1 1 • t · d'lmek suretile Balkan antantına gıre ı ece6 ını soy e-a cp erı emın e ı 

mittir . . B 1 . h t' B ı· Bertin : 21 (Radyo) - Bugünlerde bır u ga~ tıcar~t eye ı e~ ıne 
..... ı kt' H be alındıtına aöre Almanya Bulgarıstan ıhracatına yuzdc ..... ece ır. a r • ' k - · d k' L 

t · k derecesinde iştirak edece ve tuna uzerın e ı om, ye mıı veya se san · ı k 
Rusçuk limanlarında serbest birer mmtakaya sahıp o aca tır. 

Milli hakimiyet bayramı 

ÇOCUK HAFTASI 
YARIN BAŞLIYACAK 

M'll' Yarın Yurdun her tarafında 1 1 

Hakimiyet bayramı Kutlanacak ~c 
Çoçuk haftası başlıyacaktrr · Bu mu· 
nasebetlc ş'ehrimizdede bayramhı Kut-
1 . b' o'"'am aırramak için genış ır pr a· 

!andığını yazmıştık. C 
·m ve oYarın yapılacık merası 

cuk haftasına ayıt program şudur. 
A - 23 Nisan Pazar günü saat 

8 30 da Maarif Müdürlütü tarıhnddan 
' k Talebeler en 

Okullardan aynlaca k E . geme 
mürekkep bir heyet Çoc~ are:·~dası 
kurumu merkezi olan Tıc f 

k um tara ın· önün;:fe toplanacak ve ur . 
dan hcızırlanmış bulunan Çelen~ı a. 

koymık uzere larak Atatürk Anıtına h ld 
önde Halkevi Bandosu o)dugu ka e 

k elek anıta on-
harcket edece ve ç da he et tö-
d uk tan sonra saat 9,30 Y 
ren yerinde bulunacaktır. d 

B - Saat 9,30 da Stadyom a 
toplanacak olan talebe, halk ve me-

Halkevi Bandosu murlar tarafından ~ 1 mek 
ile beraber !stiklAI marşı soy en 

C - istiklal Marşı sonra Çocuk 
Esirgeme Kurumu adına bu ulusal 
gün hakkında bir söylev verilecek, 
Orta okullar, ilk ökullar ve Ulus o
kulları adına Maarif müdürlüğünce 
ayrdacak birek talebe tarafından şi• 
irler okunacaktır. 

Ç - Bundan sonya ogün için 
çocukların büyüklerine çekecekleri 
telgraflar okunacaktır. 

D - Bütün talebe ve halk Ban
donun katılmasile Dümhuriyet mar· 
şını söyleyerek geçit alayına başlıya
crktır. Geçit alayına maarif müdürlü. 
tünce tertip edilecek sıra ile başlı
nacak vr. talebeler ellerinde dövizler 
oldugıı halde bandonun önünd=>n ge· 
çerek AsvJt caddeden yürüyecek ve 
dörtyöl atzına geldiklerinde oradan 
her talebe kendi okuluna donecck
tir . 

E - Okul~tına dönen talebeler 
okullarında ~lediye tarafından Şe. 
dajıtılacat~ır. Şehrimizde ''Talebeyi 

Koruma birliği kuruldu,, 
suretile t öreue baölanmıf olacatır. 

Şehinşah heyetimizi kabul -------------------
elti; iltifatlarda bulundu ı 

F - Saat 16 da talebeler Namık 
Kemal okulunda toplanacaklar, Be· 
lediye ve Çocuk Esirgeme kurumu 
tarafından hazırlanacak Kamyon, 0-
tom.>bil ve arabalarla bir gezinti 

yapacaklardır. 
Ceıntyet faaliyete geçti 
ilk Ok f kir talebeyi korum• v• muhte. 

!llt ••bebı ullara devam eden • ldulu halde okullara gltmeye
..... k •o •rle okuma çalında o • • ederek yetlf tlrmek 
""·~••=ı~~larda dolafan Çocukl:;: ::~. ~evlk'fn hlmayeıerlle 
bip C• • 8•rın Yallmlz Bay 

C "'
1
Y•t kurulmuftur. --------------

'""•"•fttlretın her okulda bu· 
tloıırı!~beaı Çocuk bayramı 
1• .. ı Yle CSkaUzlerı ve fakir
"... ••vlndlrmeye baflamıf· 
dil k:~tktebc 'd 
8 '''" ıı emiyerek sokaklar-

810hetr11 Ço.cuktar istiklal Okulu 
mcyc

8 
h.1ı:rıı tarafından tesbit edil· 
\l h "rrııştır 

Yt.t dılt ')ırtı • 
tıı, cemiyete muvaffaki-

lran hükumeti ispanyayı 
dün resmen tanıdı 

Madrid : 21 ( Radyo ) - lran 

hükumeti ispanyayı hukukan tanı

dıfım bildirmiştir. 

Tahran : 21 (Anadolu ajansının 
hususi muhabirinden ) - Şehinşah 
bugün heyetimizi sarayda kabul et-

Bir Japon Ordusu tama· 
men mağlOp oldu 

miştir. Evvela heyet reisimiz Rana 
Tarhan ile Tahran büyük elçimiz 

kabul edilmiş, bilahare bütrn heyet 

azası saraya cavcl edilmiştir. Şebin 
şah heyet aıasile ayn ayn meşgul 
olmuş ve iltifatlarda bulunmuılardır. 

~
ÇINLILER 
Ki 'EHRI 

DAHA ALDI 

Çin kuvvetleri 
istirdada devam 

süratle 
ediyor 

Heyetimiz bu sabah Tahran barbive Şanghay : 21 ( Radyo ) -· Çin 
mektebini ziyaret etmiştir. hırekltı giıtikçe gcniılemekte ve 

Talebe müfrezesi heyetimizi ae· ı Japonlar mütemadiyen geri çekil-
,. ... mektedir • Cephelerden alınan aon 
l~mlamıştır. Heyet .azası mektepte haberJere göre, Çin kuvvetleri Hay-
bır saat kadar tetkiklerde bulunlDUf J seng ıehrini işgal etmiılerdir . Mu· 
)ardır. barebel<.r butun ... ıdd~Uyle deva~ 

etmektedir. Şimalde Çinliler iki şehir 

daha istirdat etmişlerdir . Bu mınta · ı 
kada bir Japon ordusu tamamen 
rnatJup edilmiştir. Çin milli kuvvet· 

leri istirdada ıüratlc devam etmek· ı 
tedirler 

G - Bugece saat 20,30 da 
{ lalkevinde bir toplanb yap1lıcak 
ve bu toplantının hususi protramı 
halkcvince tertip edilecektir. 

- Gerisi ikinci sobif ede -

Macar başvekili 
Peşteye döndü 

Bodıpeşte: 21 (Radyo)- Macar 
başvekili ile hariciye naZJrı Romadan 

Peşteye dc;mmuılerdır 



YUGOSLA VY A'NIN 
DAHiLi HASTALIGI 

14 Tarihli [ Lö Jurnal ] i'aze· 
zetesi Zagreb muhabirinden aldığı 

şu telgrafı neşretmektedir. 

"Yugoslavyanın mukadderatı Ö· 

nümüzdcki haftalar içinde takarür 
edecektir. Şu günlerde, Belgradda 
daha evvel Romanyada yapılan taı· 
yika benzer l>ir tazyik yapacağı mu· 
hakkak olan bir Alman iktisad he· 
yeti beklenmektedir. Yugoslavya 
krallık sarayı Almanyanın Sofya ve 
Budapqte.: üzerinde yapmakta ol· 
duğu • teşvikkar tesirler hakkında 

tafsilatlı malumat almıştır. Bu ha· 
berlere göre, Macaristan ve Bulga· 
ristan eskiden kendilere ait olan. top. 
rakları Yugoslavyadan istiyecek 
ve Almanya .garbi • Yugoslavya ü· 
zerinde himııyesini tesis edecek ve 
b.ı suretle Adriyatik denizinde bir 
mahreç elde edecektir, 

Bu ölüm tehlikesi karşısında 
Yugoslav milletinin birleşmiş olma· 
sı lazımdır. Fakat maatteessüf Yu 
goslav milletinin iki esaslı unsuru 
yani Sırplarla Hırvatlar arasında, 

nazilerin mükemmel surette istifade 
eWkleri Çek-Slovak husumetindecn 
daha şiddetli bir ayrılık .vardır. 

Bunun içindir ki, bugün Belgra· 
dm başlıca düşüncesi bu müjmin 
husumeti bir an evvel ortadan 
kaldırmaktır. Şimdi Bclgrad dirijan
larına Avrupadaki vahim hadiseler· 

fedakarlık yapmağa mecbudurlar. 
- Fakat isrekleriniz bu kadar 

nazik bir zemanda memleketi zafa 
düşürecek bir mahiyyette degilmidir? 

Prensip anlaşmasile kanaat ede
rek ihtilafın hallini daha sakin bir 
zamana bırakamaz mısınız? 

8. Maçek kat'i olarak cevap 
verdi. 

-Hayır 1 çünki tehlike geçerse 
geçmeler vaitlerde suya düşecektir. 

- Siz veya sizinkiler hükumete • 
dahil olacak olursanız bütün ğaran 
tileri almış ofmazmısınız ? 

- Daha evvefc,.de hükumete 
dahil olmuşdık. çok geçmeden yol 
verdiler. 

Hırvatlar ne istiyorlar? 
Evvela Sırbistan gibi bir Hira · 

tistan hükumeti teşkili. bu hüküaıet 
Hırvatistan, Sfavonya, Dolmaçya, 
icap ederse Bosnayı ihtiva edecektir 
bundan sonra Yugaslav hükumeti· 
nin bu hükumet üzerindeki hükaıü
ranhğının derece ve şekilleri tesbit 
edilecektir. ve bu rejimin devam ede 
cegine dair Hırvatlara kat'i ğaranti 
verilecektir. 

- Fakat bütün bu işlerin halli 
çok uzun bir zeman istemezıni ? 

B. M3çek cevabverdi l 
- Bütün bu işlerin halli için bir 

tek gice kafidir)) 

1 Şelhl n r ,l ________________ , ________________ ·-------·----....111' 
Bir facia! 

İki çocuk diri 
diri yandı 

Kozan : 21 (Hususi) muhabiri. 
mi1den) - Haber alındığına göre. 
Kozanın Arslanlı köyünde çok feci 
bir hadise olmuştur. bu köyde dört 
yaşlannda Mustafa oğlu Ahmet ile 
altı yaşlarında Bekir oğlu 6 yaşla 
rında Ahmet adında iki çocuk bir 
han içinde ateş yakarak balık pişir· ı 

mektelerken sıçrayan ıı.ıvılcimlar yan 
larındaki samanlığı tutuşturmuştur. 

çocuklar dışarıya kaçamamışlar ve 
diri diri yanmışlardır. 

30 seneye mahkum 
Bir katilin muhakemesi 

Kozan : 21 ( Hususi ) - Koza 
nın Marangeçili köyünden Mustafa 
oğlu Öksüzü bir kız meselesinden 
dolayı öldüren ayni köyden Mus· 
tafa oğlu Davud Kozaıı Ağırceza 
mahkemesince otuz sene hapıe mah 
kum olmuştur. 

ŞEHiRDE HAVA 

Şehrimizde dün gök yüzü bu 
!utlu, hava ' rüzgarlı gitmiştir. En 
çok sıcak 24 dereceyi bulmuştu. 
Geceleri en az sıcak 13 derece. 

• Bürücekte bu yaz bir 
açılıyor talebe kampı 

İsteyen talebeler yaz tatilini 
geçireceklerdir kampta 

bu 

Kültür Direktörlüğünün ttşebbü. 
siyle bu sene Bürücekte talebe ve 
öğretmen kampı açılacaktır. 

Amerikalıların kamp olarak kul· 
!andığı binalar doktor Bay Remzi 
tarafından kamp işlerinde kullanıl· 
mak üıere Kızılay gençlik derneğine 
tebemi edilmiş ve dernek Başkan-

Seyhanda bir 
çocuk boğuldu 

Şehrimizin Zimyan mahallesinden 
Orta mektepte okuyan 15 yaşların· 
da ishak oğlu Edhem adında bir 
talebe D~mirköpıü civarında nehir· 
de yıkanırken cerey~na kapılarak 
boğulmuştur. 

Nüfus müdürlüğü 
geceleri de çalışıyor 

lığı binaları Kültür Direktörlüğünün 
emrine verilmiştir, Kampın açılması 
için hazırlıklara başlanmıştır. Ôğ· 
rendiğimize göre fakir ve zayıf 
talebeler parasız alınacaktır . 

Kampa ücretle de talebe ka yde· 
dileceğinden Kültür Direktörlüğüne 
şimdiden müracaatlar başlamıştır , 

Milli hakimiyet 
bayramı: 

- Birinci sahifeden artan -

H - 23 Nisan ulusal egemenlik 
bayramı olduğundan husuii ve res· 1 
mi bütün daireler gündüz bayraklar. 
la donanacak ve gece ışıklandırıla· il 

caktır. 

1 - 21 Nisan Pazartesi günü sa 

den bahsediniz, omuzlarınını silkerek !'------------------·--·------ Bugünlerde nüfus dairesine mü
racaat eden vatandaşların sayısı 
günde 250 hatta 350 ye kadar yük 
selmektedir. Diger taraftan da inti
habat ve sair işler dolayısile nüfus 
dairesi pek fazla kalabalıktır. Buna 
rağmen halkın İşi numara sırasile 

yapılmakta ve işlerin günü gününe 
başarılabilinmesi için de geceleri 
saat 24 de kadar çalışılmaktadır. 

at 9 da Namık Kemal okulu salo· 
nunda Çocuk esirgeme kurumu ta· 
rafından bir yaşından beş yaşına 
kadar çocuklar arasında gürbüz ço 
cuk musabakası yapılacak ve kazıı
nanlara münasip hediyeler verilecek
tir Bu sabah ,Gazi, Namık Kemal, 1 

ve Beş kanunsani okullarından birer 
talebe gurubu Akkapı, Adasokağı, 

size cevap verirler : 
- Tehlike ne kadar yaklaşırsa, 

bizim için bu dahili meseleyi hallet
mecburiyeti de o kadar artar. 

Bu anlaşma kimin elindedir? 
Herkesten evvel iki adamın : 

Birisi hükum.t ve kral handanı na· 
mına Hırvatlara imtiyaz vermek se· 
lahiyetini haiz olen Naip prens Pol, 
diğeri isr. Hırvat hareketinin mutlak 
lideri olan doktor Maçektir. 

Çekoslovakya"ve Arnavutluğun 
akibetinden sonra uyuşmak hususun 
da daha fazla mülayimet gösterip, 1 

göste-rmiyeceğini sormak üzere dok· 
tor Maçeki görmeğe gittim. 

Kendisini Zagrebe otuz kilo· 
metre kadar bir mesafede bulunan 
çifliğinde ziyaret ettim. 

23 Nisan Çocuk bayramı 
Ticarethane sahipleri : 

ÇOCUK b memleket İşidir. Çocuk bayramına 
çocuğu ilgilendirecek surette süsleyerek iştirak ediniz. 

Seyhan Vilayetinden: 

sizde vitrinleriDizi. 

1 - Hususi idareye ait cin.s ve mevkilerile eski bedelleri ve teminat 
miktarları aşağıda yazılı akarlar 116/939 gününden 31151940 gününe ka· 
dar bir sene müddetle kiraya verilecektir, 

2 - Şartnamesi hususi muhasebede görülebilir. 
3 - Açık artırma 11 (5 ·939 perşembe günü saat 11 de vilayet dai 

mi encümeninde yapılacaktır, 
4 - istekli olanların teminat makhuzlariyla birlikte Daimi Encüme· 

müracaatları. 
Çiftliğin avlusunda genç bir tay . 

oynuyordu. iki hizmetçi odun kesi· 1 S. No: Dükkan Eski bedeli Teminat Miktarı 
yordu. Çiftlik binasının önündeki _______ N_o_: __ C_i_n.s_i __ M:.:.::,e.:.;vk:;i:.,i --=Li:.:.'r:a...:;K::._ _ _:L:i::.ra:. Kuruş 
küçük peronun merdivenlerinde, be 
!inde koca bir rüvelver bulunan bir 
adam oturuyordu. Kendisine bunun 
sebebini sordum, bana şu cevabı 
verdi. : 

- Maçekden evvel Radiç adın· 
da bir şefimiz vardı. Sırplar öldür· 
düler. 

Yalnız bu [Sırplar .. ] kelimesini 
talaffuzdan hislerinin şiddeti derhal 
anlaşılmakta idi. 

B. Maçeki görür görmez Belgrad 
hükumetinin ne kadar güç bir işle 1 
karşı karşıya bulunduğunu anladım. 
Üzerindeki köylü yelel!'i, yanakların. 
daki beyaz sakal ile B. Maçek tam 
inadçı bir köylü tipidir, Öyle bir 
köylü ki, eski bir komşu kavgasını 
hallctmeğe karar vermiş ve gözleri· 
ni:ı önüne konan bugünkü vaziyetin 
vahametlerini kendisini yoldan şaşır 
mak için icad edilmiş oyunlar telak. 
ki etmektedir. 

- Yirmi senedenberi mücadele 
etmekteyiz. Gayemize :varmak üze· 
re bulunduğumuz bir zamanda mü. 
cadeleden vaz geçmemek benim için 
Hırvat milletine karşı bir vazife
dir, 

- Fakat Belğrat Yugoslavya 
devletinin mukadderatı mevzu ba· 
hisdir. 

- bu takdirde Sırplar daha evvel 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

114 Diikkan Hükumetcivarı 110 8 
116 .. .. " 100 7 
118 .. .. .. 60 4 
120 .. • • 75 5 
122 • • • 100 7 
53 • • • 31 2 
51 • • .. 30 2 
49 • • • 30 2 
47 • • • 24 1 
41 • • • 15 1 
39 3 • • • o 2 

123 • Yağcanıi civarı 401 30 
121 • • • 401 30 
119 " .. .. 400 30 
81 .. ., " 160 12 
13 ., Siptilli civarı 36 2 
28 .. .. " 220 16 
26 .. " " 253 18 
24 .. .. .. 311 23 
22 .. .. " 110 8 
72 ,, Eskihamam ci. 85 6 
74 .. .. .. 15 1 

215 ,. Kapalıçarşı Ci. 25 1 
213 .. .. .. 24 32 2 
255 ., Saaathane Ci. 230 17 
15 Hane Karasoku civarı 84 6 
17 l)ükkan Köşkerler çarşısı 15 1 
3111 maza Yorgancılar ., 20 1 
39 Dükkin Kunduracılar ., 80 6 
46 Medrese Çukurmeşcit ,, 65 4 

72/74 hıne, arsa Eakihamam., 5 O 
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25 
50 
50 
63 
50 
33 
26 
26 
80 
13 
26 

7 
7 
o 
o 

70 
50 
98 
33 
25 
38 
13 
. 88 

02 
25 
38 
13 
50 
00 
88 
40 

lzmir turistik yolları 

lzmir : 21 - Vilayet turistik 
yollarının inşaatını 1, 194,000 liraya 
deruhte edilen Fransız şirketini tem 
sil eden bir heyet şehrimize gel 
miştir. Heyet inşa edilecek ıollar 
için tetkiklerde bulunacak ve 15 
gün sonra da inşaat :malzemesinin 
getirilmesine başlanacaktır. 

Sıhhat ve içtimai mua
venet müdürlü&ünden: 

Adana memleket hastanesine 
gerekli 40 adet yün battaniye, 20 
adet demir somyalı karyola, 10 a· 
det demir etajer ile 2 adet por
tatif sedye alınmak üzere açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 11 Mayıs 939 perşem· 
be günü saat 10 da Seyhan vila· 
yeti daimi encümeninde yapılaca· 
ğından talip olanların şaıtnam~ ve 
numuneleri görmek üzere her gü• 
hastaneye ve ihale günü de 64 lira 
50 kuruşluk m Jvakkat teminat ak· 
çası veya teminat mektubiyle Sey
han vilayet daimi encümenine mü· 
racaatları il~n olunur. 10537 

22-26-30-3 

Feke Belediyesinden: 

Toros, Ykmaçlı okullarına gidecek
lerdir. Saat 14 Tan, Alsaray, Asri 
sinemalarında çocuklara parasız si· 
nema gösterilecektir. 

J - 25 Nisan Salı giinü Çocuk 
Esirgeme Kurumu tarafından çocuk 
oyun yerinde dolar, salincak vesaire 
eğlenceler tertip edilecek ve Halke· 
vi tarafından Kahvelerde çocuk 
meuuu üzerinde konfranslar veri
leceklerdir. 

K - 26, 27, 28 Nisan günlerin 1 

de okullar kendi proğramlarına:gö· 1 
re müsamereler ve eğlentiler tertip 
rdcceklerdir. 

L - 29 Nisan Cumartesi gunu 
14,30 da okullar arasında Stad yom . 
da spor musabakaları yapılacaktır. 

M - Bu proğram davetiye ma· 
kamına kaimdir. 

Halkevi Başkanlığından: 

Egemenlik bayramı ve Çocuk 
haftası münasebetiyle 23 Nisan pa 
zar günü saat 20,30 da evimide 
bir tören yapılacaktır. istekliler gi
riş kartı almadan bu tören~ gelebi· 
lirler. 10536 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LİMON, ÇAM, likbahaı· ko· 

lonynlarilc Şipr, Fujer, Lc~· lak, 
Revdor, Ful, Şebboy, Yasemin , 
Zambak Losyonları ~nyanı tnvsİ· 
yedir. 

Feırlhlat ~nen 
Osmanlı Bankası Karşısı 

20 10431 

Kasabaya üç bin kilo metre u 
zaklıkdan gelen İçme Suyunun Çi· 
ınento boru ile getirilmesi için ek 
siltnıeye çıkarılmış ve bedeli keşif 
(1400) lira olup talip olanlar 'it 

yedi buçuk teminat akçasının ihale 
müddeti olan 30/41939 tarihinden 
evvel yatırılması lazım geleceği ve 
taliplerin o günde Feke Belediye 
encümenine müracaatları ilan olu· J 
ııur. 10532 '------------ı 

'' Hitler için 
··ıd .. d .. ' o ur um.,, 

Belçikada garip 
bir cinayet 

Bu ayın on dördü,ıde Belçikada 
garip biı cinayet olmuştur. Liyej 
civarında bir kasabada şoförlük ya• 
pan bir adamla bir '.Alman tabası 
o gün Brüksele kadar gidip gel· 
mek üzere pazarlık yapmış ve yo· 
la çıkmışlardır. Ylosser adındaki 
bu Alman Bürüksele vardığı zaman 
bir kaç yere uğradıktan sonra Li 
ycje dönmek üzare yola çıkmıştır. 
Yolun yarısında o~omobilin bir jan· 
darma karagolunu biraz geçtikten 
sonra birdenbire yoldan çıkarak 
lir ağaca çarptığı ve sonradan dev· 
rildiği görülmüştür. Kaza Y"ine 
koşanlar otomobil altından içindeki· 
!eri çıkardıkları zaman şoför ense
sinden aldığı iki kurşunla ;ve müş
terinin de alnından aldığı bir kur. 
şunla ölmüş olduklarını görmüşler· 
dir. 

Katilin c~sedi üzerind!! bulunan 
lıir kağıdda şu cümleler okunmak
ta idi : 

"Düşm'lnımın yanıbaşında otu. ta 
ruyordum. Kanım kaynamağa baş· ıa 
!adı. Ve işte Hi tler, senin uğrunda ta 
onu öldüı dü!., te 

Bundan başka yine katilin üs. la 
tünde Enpendeki bir Alman teşkili· le 
tına ait bir kart da bulunmuştur. ler 

~~--~~~~~~~ 

ta 

-.-~a 
te 

RADYO ~i 
~' 

• BugUnkU program • re 
tri Türkiye Radyo difüzi)Otı postaları .
1 Türkiye Radyosu - Ankara Radyosu 

Cumartesi 22 - 4 - 939 

13.30 Program 
13,35 Müzik (Bir konserto-PI) 
14,00 Memleket saat ayarı,ajans 

ve meteoroloji haberleri. 

al 
ö 

14,10 Tüık müziği (Halk tür· 
küleıi ve oyun havaları ) Sivaslı aşık o 
Veysel ve lbrahim . Takdim eden : lı 
Sadi Yaver Ataman. 111 

( Neşeli lış 14,40-15,30 Müzik 
müzik - Pi. ) 

17,30 Program . 
17,35 Müzik ( Dans saatı-PI. ) 
17,55 Konuşma ( Çocuk Esir-

geme kurumu - Çocuk haftasının 
açılışı ) • 

18.15 Türk müziği ( Fasıl he· 
yeti ) Celal Toks~s ve Safiye Toka)' 

19,00 Konuşma ( Dış politika 
hadiseleri ) 

19, 15 Türk müziği . Çalanlar : 
Vecihe, Reşat Erer , Ruşen Kam , 
Cevdet Kozan. Saz eserleri ve Mus· 
lafa Çafl'lar. 1- Tanburi Cemil -
Şetraban peşrevi. 2- Tanburi Ce· 
mil - Ferahfeza saz semaisi . 3-
Vecihe - Kanun taksimi. 4- Tan. 
buri Cemil - Suzidilara saz sema 
isi. 5- Haydar bey - Penbe kız · 
6 - Selahaddin Pınarın - Bayati 
şarkı - Artık yetişir. 7-- UJi Ah· 
medin - Karcığar şarkı - Tiri 
çeşmanınla , 8 - Udi Ahmedin -
Karcığar şarkı - Beni bilganerni 
sandın. 9- Şevki beyin - U~şak 
şarkı ·- Bu dehringermü serdinden· 
10- .... - Türkü - Ekin ekdiıP 
şöTiere. 

20,00 Aj rns, meteoroloji haber· 
leri, ziraat borsası ( Fiyat ) 

20,15 Temsil ( Hamid Gecesi ) 
Radyo temsil kolu tarafından . 

ır, 

21,15 Memleket saat ayarı. 
21, 15 Esham , tahvilat , kaııı· 

biyo - Nukut borsası ( fiyat ) 
21,25 Neşeli plaklar - R. 
21,30 Müzık ( Küçük orkestr• 

- Şd: N,cip aşkın ) 1- Wacek .... 
Marş 2 - Brusse(mann - Köyd~ 
kar 3- Stilp - . Marş 4 ,- Koın 

rt. 

~ 
2: 
2: 
2. 

23 
' 

ı~ı 

zak - Geceleyin Viyana S- Gru· 
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Bugün 2.30 Matinesinden itibaren 
Bütün Halkımızın cnçok sevdiği iki Büyük Şöhret 

Danielle Darriu~ Ve Charles Boyer 
- -- -~-- -----~ ----

, Halkımızın sonsuz iıtelcleri üzerine tekrar getirilen 
Bupne kadar yarattıkları En Müessir ve En Büyük Filmleri Yaşanmış 

bir AJian Elim Hayatını Canlandıran 

( Mayerling Faciası ) 
Saheserler Şaheserinde yeniden bütün Takdirkirlarının Hayranlığını 

ve sempatisini celp edeceklerdir. 
Kuvvetle temsil edilmiş yüksek bir kıymet taşıyan Emsalsiz Bir Film 

AYRICA: 

( RIN TIN TIN ) 
Tarafından Oynanan Heyecanlı Bir Film 

- - Kahraman KOpek •• 
o 00 .. oO .... o· On .............. *O .. ot .. ta. 

Fek•d• klll•• harebealnden bir parça PEK YAKINDA • PEK YAKINDA 
FREDERIC MARCH 

Kozandan Fek eye dokru giden 
bu eski yol Etiler zammında belki 

ısırlılarla yapılan (Kadeş) harbin. 
üyük bir rol oynamıştır. 

Şimaledoğru yükselbikçe manza· 
anın azemeti ve yolun geçitleri in 
~ana efsaneli düşünceler hatırlatmak
ladır. yüksek çam ormanlan ve yer, 
er volkanlık kayalara oyulmuş ma· 1 

arıcıklar. kocaman jeoloji hadise· 
eıile meydana gelmiş kelerler (Ôa) 
ri) oımanlar arasında göze çarpan 
abanlaşmış asma çıbıkalan yolcu· 
a eski insan izleri tanıtacak mahi 
ettedir. 

Mevzuumuzun eter cdcdiyatla 
işiti olmuş olsaydı bu yol bitmi. 
'c"k bir yazı silsilesi olabilirdi. 

Nihayet ğöksu'ya iner inmez gö· 
c Çtrpan muhtelif köprü harabe 
ri bu ıssız ormanlar ve yolun vak 
le muhtelif köprüler yapmak su 
tile mühim bir geçit olduğunu da 
bat eder. 20 inci asırın bile güç 
.. ı ile bu suyun üzerine lrurdutu 
0 Prünün salında solunda daha yu • ı 
. rs~?da \re daha şarkında hatta ye· 1 
.. koprünün yanıbaşında bir kaç 
Prü harabesini saklayamamıştır. 
oşkun ve şahlanarak E ncr'c doğ· 
akıp giden ve E ğnnr'de Seyha 
(zamantı) kavuşan Göksu'yun ka· 
ıtutu yerden yukarı kısımda ki 
Ybanın adına (Zamanlı) derler. 

Göksu köprüsü geçildikten son 
Yalçın, korkunç kayalar arasın. 
n eaki katır yolu vakıt, vakıt mo 
rn 1 'fi Yo a kavuşarak F ekeye dotru 
1 r. Cevdet paıa maruzatında(*) 
oıın dağlarının gediği mesabe· 
c olen Fckc'de dahi sekiz yüz 

er a'ır bir kışla y11pıldı. • diye 
tct ctt· . kik ığı .gibi Kozan datların~n 
.. •len bır gediji sayılan feknın 
ır~dc dHc bir yolla kasabaya çı 

Şebıe b" ._.1 b" c b" _ ır "ı omctre gar ı ccnu 
uyulc bir kilise harabesi göze dt; 1933 le bu harabe üzerinde 

bir :z tetkikler harabesinin es 
td rn eseri olrnadığı ve Bizans 
kı:". Pek sonra yapıldığı Erme· 
ı •rıılae biç bir alakaşı bulunma 
~r aşılmıştır. halkın rivayetine 

•n bu k· · -tn b· ılıscden kalaya doğru 
ır Yer 1 "n b 1 tı yolu varmış ben 

'"'cdı·~~ ait kuvvetli bir delil a:•cn .• 
UQı '-·ı· •çın rivayete inanama 

ğu meydandaki su tesisab durum ve 
bakiyelerinden bellidır. Kilisenin al 
dıtımız muhtelif fotograflar1 içinde 
bu yazıya ekledijimiz kısımı en iyi 
parçalanndandır. 

Feke hicri (1283) miladi (1867) 
tarihinde kozanotlu Ahmet beyin 
yeni isyanı alevlcndirditi sırada (**) 
Kurt lsmail paşa tarafından ehem. 
miyetli bir yer olmasına binaen üç 
beş haneli viran bir köy iken ka· 
saba haline konulması itibarile l.u 
tarih Feke için bir teıis tarihi sıyı· 
la bilir. fakat kasabanın beş yüz met· 
re cenubunda ve kaya üzerinde ku 
rulmuş (Fckkalası) daha eskidir, 

Feke kalesi : 

Müdevver dir burcu çeviren va 
roşun iç tarafı oyulmuş bazi . kaya 
ları: durumu itibarile bu kalanın bu 
lunduğu yerin kal'adan evvel de bir 
tahassungih oldutunu göstermek 
tedir. bl'anın temel yapılarında 8i 
zaotik yapı çeşnisi mevcul ise de 
kal'anın genci durumu lslami bir 
eser olduA-unu saklayamayacak ma 
hiyettedir. kal'a bir zaman Çapan 
oğuflarma muvakkat, bir müddet 
de Kozanotlu Ahmet bey avtncsine 

Merle Oberon ve Herbet Marshal 
Hissi ve çok güzel bir Filmde görüneceklerdir 

( ÖLÜM PERiSi ) 
10530 

Yeni 
Ve 

Kıraathane 
Bilardo Salonu 

Memleketimiz hakikaten muhtaç oldutu nezih ve temiz bir 
istirahat Salonuna kavuşmuştur. 

Eski Postahane Binasında 
Bütün müıkül~n.t ve. zevk ~bibi zev~tı memnun edecek 

b1r ıtına ıle tef rış ve tanzım edilen 

Yeni Kıraathane ve Bilardo Salonu 
Teşrif edtcck Sayın müşterilerine en hürmetkar hizmetleri · 

sunmakla iftihar duyacaktır . 10529 nı 
mele~ oldutu rivayetler arasına kıyt 2 
cdileailir. --------------------------..! 

F ekenin etrafında eskiden iılen
miş kurşun madeni hafrelerine te 

Seyhan Vilayeti Daimi 
encümeninden: 

sadüf cdilditi gibi birinci Kozan 
isyanında üssat tarafından burada 
kurşunda döküldütü söylenilir.~Kur· 
şun :madeninden başka dailarda 
porsilrne müşabih bir taşın da bu 1 
lundutu ve yanında por:silcn şekline I 
girdili gör\ilmüştür. Bu bahis mev· I 
zuumuza bıtlı. .ihtisasımıza uygun 
olmadı~ı için üzerinde fazla durma· 
ya lüıum görülmemiştir. 

Kıracıotlanm dotdutu Gökceli 
cenubundaki büyüle mezarlık hara· 
besi şimdi pek tenha olan bu mın· 
hka0&n vaktile belki Bizanslılar. ve 
ondan evvelki devirlerde büyük bir 
nüfus yaşatmıı oldutu besbellidir. 
Daha eski devirlerini tahminden 
kurtaral>ilmr:k ~çin şimJilik elimiz 
de bu mıntakaya ait vesika mev· 

1- Adana · Kozan yolunun 
O 000 - 3 000 arasındaki üç 
kilometrelik şose inşaatı keşif tuta 
rı olan (30472) lira (32) kuruşla 

ı 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme 2 S 939 tarihi· 
ne müsadif Salı günü saat on 
birde vilayet daimi cr.cümeniııdc 

cut detildir · 

(*) Bak : (Türk tarihi :encümeni 1 
mecmuası) sene 16, Numara 13-90 

1 s. t3l 

yapılacaktır. 

3 - lstiyenler bu İşe ait keşif 
evrakını görmek üzere Nafia mü· 
dürlütüne müracaat cdebili .. ler. 

4 • isteklilerin (2285) lira (42) 
kuruş muvakkat teminat verilmesi 1 

ve bu işi yapmağa iktidarının mü· 
sait olduğuna dair ehliyet vesikası 
almak üıcre 2 nci maddede yazılı 
günden ıekiz gün evvel vilarete 
müracaat etmeleri lazımdır. 

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

Gözleri kamaştıran bir ihtişam 1 
Zengin tabiat manzaraları s-rasında 

geçen nefis bir aşkın hikayesi 
Eşsiz asrımızın güzel venüsü 

DOROTHY LAMOUR un 
Bütün ince zevkleri tatmin edecek 
şekilJe yarattığı en son ve en 

güzel sanat eseri 1 

(~a~~rga) 
1 Turkçe sozlu şaheseri 

Bu akşamdan itibaren 

Alsa ray 
Sinemasında 

Senenin en son ve en müstesna 
sinema müsameresi olarak takdim 

ediyor 
ilave olarak: 

... "• ıseni b •tlc bak 1 n ulunduğu harabeye 
iil et dı dığına bunun Ftke te· 

(**) Bak : (Cenupta T!irkmen oy· ,------------- En yeni dünva haberleri ., 

) 

., 

ı_ ille en .. 
'" Y•pdd once bir Maaasbr 
Fe1ceni ıtı hatıra gelebilir. şim 

irile bun suyu vaktile hususi su 
rnınstı . d . ra ın trılmiş oldu 

- Be ı· rt111 r ın v· it •tan - G- •Yana valsı 6 -
2
2 
PPıtıınrı ~cı ışığında dans 
,OQ Lt F antc · 

22 '"lift 1 ZJ. 
2 .3o ~liıi~ ık Posta kutusu. 

2 
3·00 ~Üıik ( Bale müziği-Pi) 

3,45_24 ~L ( Cazband-PI. ) 
tı~ı ~ •ı' h Progra,., . ana abcrleri ve 

makları) Ahmet beyin isya.nı Şı_hh 
köyünden Kadir ağ-anın rıvayetıne 
Kısım : 4 Sahife : 24 

Adana belediyesi riya

setinden: 
1 - Temizlik işleri hayv~nah 

. . 
20 000 30 000 kilo yeşıl ot 

~n , - ' k 
açık eksiltme suretile satın almaca • , 

tır. h 
2 - Beher kilo otun mu ammeni 

· · ur. 

3 - Muvakkat teminab yirmi 
iki buçuk liı adır. 

4 - ihalesi Nisanın 27 inci pcr
~embc günü saat on beıte belediye 
encümeninde yapilacakbr, 

6 - Şartnamesi belediye yazı 
iıleri müdürlütündedir. isteyenler 
orada ıörebilirler. 

6 - Taliplerin ihale aiiDii mu· 
ayyen saatte .muvakkat teminat 
mıkbuzlarilc birlikte betediye .en· 
cümenine müracutlan ilin olunur. 

10488 9-13-18-22 

DIKKA T : Locaların evvelden 
aldınlması rica olunur . Kişe her 

vakıt açıktır 

CUMARTESi 2,30 DA 

Uyan VE Yaşa 
Çöl silahşorları 

Hepsi birden 
PAZAR 2,30 DA 

(Kasırga) 
10521 

Asri sinema 
Bu akşam 20,30 da 

Muhterem müşterilerine, sanatın son harikası, servetin yıkılmaz abidesi 
sinemanın muazzam hadisesi olan ve herkesi bilhassa bütün hukuk mün~ 

tesiplerini ilgiliyen, Pıris sergisinin birincilik mükafatını kazanan 

( D A N I E L L E D A R R I U x ) un 
Muhteşem temsili 

( Sui istimal davası ) 
Misilsiz eseriyle davet eder 

AYRICA: 
Büyük Aşk, Sergüzeşt , Muzik filmi 

(Süvarilerin Dönüşü) 
Oynayan : - Fred Skot 

Kişe her vakıt açıkbr . Localarınızı ve ycrlerirıizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 
' 

22 - NiSAN - CUMARTESi GÜNDÜZ 2,30 Matinesinde 

1- Kızıl Denizin Esrarı ( Harri Bor) 
2- Süvarilerin şarkısı ( f red Skot) 

10514 

ve zarif Şık 
-----------------

Gömlek , pijama ve iç çamaşırları 

lstanbuldan yeni getirttiğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
[tarzda yaptıtımız kadın ve erkek gömlek. pijama ve iç çamaşırlarınızı 

1 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. l 

Belediye karşısı Yeni mağaza 
10533 1 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

1 
iş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 

Nizamnamesi 
2 

Kararname l\o: 10565 

_ Dünden artan · 

O · · · d k" b··ı·· ·cçilcr hakkında hü~mü nafiz olan bu zabıt va. 
ışyerın t ı u un iv 

rakısı mahalli iş Dairesinde bıfzol:ınur. . . . . _ .. 
Za t 

·· - - - hası ve icab ederse bırkaç surctı ışyerındc butun 
p ın uçuncu nus . k 

işçilerin kola 1 ki örebilecekleri bir veya bır aç yere hemen asılır. 
yıag ····d"t'k ··b k' 

it. d b 
1 

• ·ı ·ın seçtiklerı ışçınıo e ış ıra ettı ğı u esın 
ıraz a u unan ışçı er . . . k 

U 1 t k bk . ça"lerin yemden ıtıraz hak ı yoktur. 
z aş ırma ararına ar ış . . . . 

K b
.k. ba JandıJ.t günden ıtıbaren 26 ış haf tası gcçmedık. 

ararın tat ı ınc ı •· ki . "h "l"f) t k 
k·ıd na· bir (toplulu a ış ı tı a ı or aya onamaz. 

çe aynı gaye ve sc ı e ye 

M dd 45 M 
teklif edeceti gzlaştırma şekli ittifakla kabul 

a eo - emurun "h "l"f 
d·ı · k k · 1 t -•ya varılmamış ise memur, ı tı a ın mezuunu, e ı mıyere csın uz aş 11..- • • . • 

k-~· . f d kl'f lunan uzlaştırma şıklmı, buna karşı YP{'\,an ıh· 
ICl901Sı tara ın an te ı o . . - d 

t · d ı ya muhalif kalanların ısım ve soya ı,rıle varsa 
raz arı ve netıce e uz aşma · 
· ·ı·k 

1 
"ht" eden üç nüsha zabıt varakası tanz"9 eder. 

ışçı ı numara arını ı ıvı f 1 d · 
8 b k 1 44 U

"ncu·· maddede anılanlar tara '~ an a ımza. 
u za ıt vaıa a arı 

lanır. 
Z t b

. .. h 29 uncu maddedt" beyan olunan zabıt defterine 
ap ın ır nus ası . . · ı ·ı· k"l"t t f d .. y b t 1 D' "k' · · ·se iş Dairesının ı gı ı teş ı a ı ara m an gon· 

d
a -'ış '." ır., ığcr 1 ısın,• 1 derhal amirine tevdi eder. 
erı mış o an memur a ır ve 1 · · 

K 
· 

1 
•tmiş olan memuı ş Daırcsıne mcnsub olmayıp 

esın uz aştırmayı gı . . · ld 
m h il

• k 
1 

t f ndan tavzif edılmış ısc a ığı za 1ıt varakalannı 
a a ı ma am ar arı ı . .. .. d · .. · 

24 t f d 1 O 
· esı'nin ilgili teşkılatına gon enlmek uzcrc kendı· 

saa zarın a ş aJJ · d 
sini tavzif etmiş olan makama derhal tevdı e er. 

OÇONCÜ KISIM 
Tahkim 

M dd 
4
6 _ Toplulukla iş ihtilafının kesin uzlaştırmaya bağlanama. 

d 
~ a .. et "ık'ı nüsha ubıt varakasını alan iş Dairesi teşkilatı, bir 
•aını gos eren f" . 1 lh "l"f H k nüshasını hadiseden bahis ve ke~ ıyc.tın s tı a lan a em Kuru1una 

havale edilmesi lüzumunu mübeyyın bar yazıya ekledikten sonra 24 saat 
zarfında, ihtilafın çıktılı işycrinin bulunduğu vilayet makamına sunar. 
ikinci nüshası dairede bıfzolunur · 

Madde 47 - Vilayetlerdeki iş ihtilafları Hakem Kurulunda kotarıl· 
mık üzere iş aairesinin ilgili teşkilatı tarafından alakadar vilayet maka 
mana 46 na madde mucibince arzedilcn her türlü iş ihtilafı meselerinin 

Var) 



Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

-

KiLO FIATI 
Sablan l&;dar CiNSi F.an 

1 
f.a ~ 

K. s. K. s. Kilo 
KU. 9,50 
Piyua parlatı • 33 33,50-
Piyua temizi • 30 

Klevland 38 

YAPAGI 
Rey az 
Siyah 

CIGIT -

Yerli •Yemlik. 

• •Tobumluk. 4 
- HUBUBAT 

~ v ~ Kıbnl 3,62: -
• YerU 3 

• Meıitaae 
Arpa 2,50 - . ·--.. 
Yulaf ' Delice 
Kut yemi 
Keten tohuma 
Mercimek 
Susam 18 

UN 
Dört yıldız Salih 

"' ~ . . ~ .o 
~a! 

-6rt l!ldii l>otruluk . 
ÜCf • • 

~f ~imit " Dört yıldız Cumhuriyet 
('il B. 
" Üi " " 

Simit ,, 
.. --

Liverpol Telınflan Kambiyo •e Para 
21 I 4 11938 lf Bankaamda abnnup. 

p.., Sada 

Hazar 5 01 
,..,.., -. ,...-. 

Vadeli 1. 4 63 
__ _.__..ı .. 

Frank ( fnıDllz) -,- 35 -

39 Vadeli il. 4 !terliii ~ infillz ) --,- 93 
Hind hazır 4 23 Dolar ( Amerika ) rnı- 7if 
Nevyork 7 81 Frank ( iaviçre ) 00 00 

-----------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistın, Seylia, Çm ve C.vadan dotrudın dotruyı miieue111 • 

mma ıetiriltn tn m6ntcbap. teze ve •< ••111 çıylardın ~-· ve itina ile 
yapdan haımınlardır. Her zevl.e göre detiıtn numarab ttrtipleti varcLr 

'Muhtelif cins ve lü)üldültt lutu ve p•~dltr içeıiainde uhlır. Ambıllj· 

ıınnd•ki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefaat ve balmyetinin trminabchr. 

Adanıda : Ali Riu Kel!e,eker ticarethanesi ve iyi cİDI D' a, utan 
bek•aliyelerde utabr. 

Umumi dıpolan ; l•tankul Tıhmiıcnü No. 74 ( t(urubbveci bam 
ılt a) 

Bahçekıpı Dördüncü vakıf hanı kırfllmda No. 71 

Telıraf adresi : ALBA YRAK - lıtanbul . C. ------

Saym Bayan, 

Her aile yav .. mn mubtaç-bulanclup dikif-naklf, örp, çiçek 
Ye daha bir çok yrni itleri ötrenmek ister mİliaiz? 

Şirketimizin •tedir bir muıllimui idareiinde 24 NillD 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan T6rkocait .. halleamde 
37 numarah hanede açılacak meccani kuna makio1111z ollua veyahut 
olmasın sırf kendi menfaatauz için, müe11e1emizia göeterdiri bu feda 
kirhktan azami derecede istifade edebiltcetinizden yukarda bildirdi 
timiz adreae tetrif ile byd olmanm Aygılarmuzla dileriz. 

23 

Naumaaa Mıkinalan S.~ Türk Limited Şirketi 
Adana Acentabtı S.athaae kar.- No. ( 1 ) 

Ônıer Başeğınez 
TELEFON : 168 

1 

1 

l 

OSMANLI BANKASI 

Memlekette tasarruf hareketinin inkiıaf ına hizmet etmek istiyen 

Bankamız, Aile sandığı ( Tasarruf Cüz-
d ) hesab111a tevdiat yapan AJID müıterilerine kur'a keti· 
anı desi suretiyle qafıdaki ikramiyeleri dafıtmataı karar 

vermiftir. 

Keıideler 25 Mart ve 25 Eylul tarihlerinde icra olu
nacak ve her birinde qafıdaki ikramiyeler dafıblacakbr: 

1 
4 
s 

25 
50 

adet 

" 
" 
" 
" 

Yani ceman 85 adet 

Türk liralık: 
1000 Liralık 

250 " 
100 
so 
25 

" 
" 
" 

5000 liralık ikramiye 

A •J S d v hesabındaki mevduab kur'anın keıide 
1 e an ıgı edilditi tarihe tekaddüm eden alh ay 

zarfında T. L. 50.- (Elli) Türk lirasından aıatı düımemiı olan her 
mudi bu keıidelere iştirik edecektir • 11 

Seyhan Orman Baı Mühendialifinden : 1 Bu gece nöbetçi eczane 
Adedi Cinli Muhammen bedeli . T arlUlkap11 civannda 

1 

Lira 

Hanomak 50 Beyfir kuvvetinde Dizel 5000 
Tank Traktörii levyeli ve pullubuz 
kcmple 

Kr. Halk eczahanedir 

00 

odaıı intihap heye 

Adana TICllret ve Sana 
idare Meclili iatibabab İtİll 
hibi ... -cimi 23 ,..,., 
nü Ticaret ve anıyi Oclaa 
da icra olunacaktır. 

1 - Bu Seçime lttirlk 
için Türk tabaumdan ol 
bir aenedenberi Adauda 
olup ticari ikametpb aabibi 
ve en qata dördüncü sınıf 
linde evufl lcaycliyeyi haiz 
mak liznndar. lntiblp 
için de • U ild HDI .. 

nida otuı11m1 olmak ve • 
aaatla meflUI olarak ticari 
ılb tabibi balwmak ve • 
çlacü 11nlf dene elinde 
diye ve teıciliyeyi haiz o 
rektir. 

2-Seçime...,... 
llıtlırıarak ve 13 de nilaa,et 
caktw. 

3 - Odada mukayyed 
licil defterlerine röre adlan, 
riyle birlikte liste baliacle 
'rak Ticaret ve Sanayi ~ ... 
11111 ual11111tar. Nizamamıelll 
uncu maddeli• röre ba ili 
tibarea alikadarlann bir 
fındı yani 29 ni1u Cı•rt 
11ıt 13 e kadar itiraz hak1ı 
cuttur. 

4 - Seçim, her taciria • 
pnünden evvel OJıd111 

mahlas olar• alacail büvi 
rakama intihap heyetine 
damralatmak 111retile yapd 
dan müntebiblrrin intihap 
Rey atmak için hüviyet vır 

na hamil olduldan halde 11n 

fllll relmeleri ilin olunur. 

T ar1Uı Ôkıliptiil fidanhtı erıziaini ıürmek için yukarda ciDIİ ve ev 
ufa yazalı bir adet tfaacmaAk dizel tank levyeli ve Pallubuz komle trak. 
tör miicecldet bir halde Adanı istaıyonunda tıslim edilmek pttile ve 
bet bin 6ra mub•-- bedelle ve 10/4/939 taribilaclea itia,.,• on lwı 
ıün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
besabile üç yüz yetmiı bq. lira te'minat paraların• yevmi ihale olan 
26141939 Çarpmba uat ondan evvel te'minat makbazlarmm Adana Or 
man ıabş komiayonuna ibraz etmeleri ve katalolc rairn ve diter ,eraiti 
anlamak üzre taliplerin Adana Ormın Çevirge müdürlütiiDe müraceatla 

11\\U~H~AlliA 

n ilin olunur. 11-15-18-22 10491 

Diş tabibi 

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

Muaye~baneıi: Divanyolu c.ümhuriyet mektebi 
karı ısında 

91-156 10116 Numara: 200 

,.. 

CAN KUQTAlllct 

Opera tor 
• 

Kiper 
Alm anyada tahlilini ikmal etmit Ye Berfm butabaaelerina 

det lli"-Wr ,..,......,. Hallılal1111 Abidin pa11 caddeliade 
fat eezahanelİ karfll*llla bcf'IÜD' ıabıblc:yin 1Ut 12-8, öf 

2 -6 ya kadar kabul eler • 9598 I• a. 

I Umumi oqdyat 

Macid G 


