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YENi iŞGAL HAREKE Ti BAŞLADI 

ltalyan 
karadan 

kuvvetleri denizden ve 
yürüdü Arnavutluğa 
-------- --- ----

•• 
Uç şehir italyanlara geç- Mütemmnm 

ll'ı aı !!:» e ır o e ır 

• . . . .. : - _-:; . ... 

ti işgal devanı ediyor -
400 Tayyare Arnavutluk üzerinde 

Arnavutluk Krali- 1 

' çesi Yunan topra- I 
beyan-! ğına ilti~a etti 1 

nameler atdı , halk itaate 

Roma : 7 ( R a dyo ) - lr. giliz elçisi 
Lord Pört İtalyan hariciye nazırına 
Arnavutluk hakkında bir nota verdi. 

Londra : 7 ( Radyo ) - Royterin sağlam bir kay. 
naktan aldı§ı malumata göre, ltalyun kuvvetleri deniz· 
den ve karadan Arnavutluk üzerine yürümeğe başla· 
mıştır. 

Arnavutlu{;un karşı gelip ı;e'rr,i}cccği ~akk rda hiç 
l:.ir malümat alınama mf~1rc' , r. Vazi}ll tu '~l' m rnla· 
şılacaktır. 

. . 

davet edildi Tek bir fert 
kalıncaya kadar 
mücadele 1 •• 

İngiltere ve 
Yugoslavyanın 
protestoları 

CENUPDA VAZIYET 

Lübnan Sahillerinde 
tahkimat yapılıyor! 

Doktor Şehbender Mısırda 
siyasi faaliyette bulunuyor 

Halep : 7 (Hususi muhalıirimiz· 
den) - Alınan malumata göre, Şam· ı1 1 · " 'ne Va daki son grev hadise erı uzerı · I 
lani kitlesine mensup b a z 1 ı 
münevver gençlerin ve bu anıda meş· ı 
hur Nebih Elazme ile Doktor Seyfel· 
tin Memur'un Fransızlar tarafından , 
tevkif olunarak Tüdmü1e sürüldiikle· · 
ri ve orada kendilerine taş kırdırıl· 
dığı: anlaşılmıştı Şam gazetelerini~ 
yazdığına göre, Tüdmürde asken 
yol ve bina inşaatında çalıştırılan 
Şamlı sürgünlere adeta hidemalı şak· 
ka mahkümları gibi muamele yapıl · 
makta ve kendileri her türlü ihtilat· 
lan memnu bir halde, taş kırmak• 
hande!: ve Jajsım açmak ameliyelerin· 
de istihtam edilmektedirler. 

flu haber bütün Suriye şehirlerin· 
de gdcyanı mucip olmuş ve Ali Ko· 

misere protesto telğrafları çekilerek 
henüz muhakemeye bile tevdi edil
memiş olan bu sürgünlere ancak siya· 
si suçlular muamelesi yapılabileceği 
bildiri lmiştir. 

Son gelen haberlere göre Şamlı 
sürgünlerin yol ve bina inşaatında 
çalışlırıl.namaları için Ali Komiser 
tarafından Tüdmür askeri kumandan. 
lığına emir verilmiştir. 

Fransız Kumandanlığı Lulınan sa· 
hillerinın mühim kısımlarında tahki· 
mata d evam etmektedir. 

Birço'.·. yerlere tayyare toplarile 
uzun menzilli loplar yerleştirilmiştir. 

Diğer taraftan Fransız ordusu bu 
günlerde sıkı manevralar yapmakla 
ve şehrin ortasında alınması icab c· 
den tedbirleri tespit cylemeklcdirler. 

- Gerisi ikinci sayfada 

Leh İngiliz anlaşmasından sonra .. 
Paris : 7 ( Radyo ) - Bu sabahkı t Ul',. Fıaı sız 

gazeteleri , ltalyanlar:n Arn<.vutlu§u imale ! < ~ 'H' ğ nı 
haber vermektedir. 

Halkta büyük bir nefret hissı vardır. Haber dl arı 
umumiyede büyük heyecan uyandırmı~tır 

Londra : 7 ( Radyo ) - ltalyan kuvvetleri kara, 
de niz ve havadan Arnavutluğa taarruz ve işgale de· 

vam ediyor. 400 tayyare. bütün / rnavutluk m ı rl~~aE : r~ 

bınlerce beyanname atar. k, halkı sükunete davet et· 

mekte ve asırlardanberi dostları olan ltalyan kuvvE:tle · 
rine karşı gelmemelerini tavsiye 6tmektedirler. 

170 Gemibom 
bardı manda 

l Gece yarısından sonra ] 

~u sabah dört kırk beşle yüz 
yrtmış ltalyan harp g~misi rnuht~
lıf Arnavut limanları önüne gelmiş, 
Avlonyayı, Draci, Sıngını ve Ayas

randayı şiddetli bombardıman et· 

meğe başlamış ve Drac civarında 

ı İngiltere Türkiye ve 
Yunanistanla konuşacak 

Dıraç ve Avlonya şehirleri işgal edildı . Arnavut 

m iıli kuvvetlerı ltalyan kıtalarına mukavemet hareketi· 
ne geçtı . 

BİR HARP ÇIKARSA 

Mısır ordusu 
yapacak? ne 

Kahire : 7 - Mısır parlamento· 
sunda mebuslardan biri, bir harp çık· 
lığı takdirde Mısır ordusunun baş 
kumandanının kim olacağını sormuş· 
tur. Bu s; ı a le cevap veren baş\'ekil 
demiştir ki : 

" Mısıı ın mu tlak hakimiyetini 
ihlale hiç bir devletin hakkı yoktur. 
B~şkumanlık meselesine_ gelince ' .. Bü- 1 
} uk harp!<' lngiliz ve Fransız mutte· 1 
rik Ordularının başkumandanı Fransız 1 
dı · Bınaenaleyh bir harp çıktığı 
~akdirde Mısır ordularının İngiliz ba,· 
b~m.andanlığı emrinde bulunması ta· ı 
Ildır . ,, 

Iran'a gidecek 
Türk heyeti 

Ankara : 7 - 1 V 1 hd" . dü... .. ran e ia ının 
ıruounde bu'u k .. H .. . . ı nma uzere arıcı· 

Ye v.kılımiz ş··k .. 
başk 1 • u ru Saracoğlunun 

an ıgında 10 N' d l h 
reket edecek ısan a rarıa a 
reisliği b olan heyet Cumhur 

Kazım Ôrşb Y4 vHj <;:ıaı, Orgeneral 
tip mua . .3

8
Y· •rıcıye umumi ka· 

vını ay N b · ı B ' 
teşekkitd· H e ı atı dan mü 
Yolu ile ~:d eyke.t Tahrana Bağdat 
Y .,ı ece tır. 

abancı 
inhisa ınernleketlere 

-.:_ lll addeleri satışı 
l Ankara . 7 (H 
. •r urnu 01 :. .. ususi) - inhisar· 
ınhisar ma::ıu1u~lüğü tütün ve diğer 
ferdeki •iir" e :•ınin dış memlek t 

1 uınun·· e • 
yı g ~niş ın·k u artırmak . . b 

k 1 Yast ıçın u 
mağa . ara, Ver •. PropağanJa ya 
sa lngıltere il mıştir. ld b.lh P 

d 
e do . are ı as-

ropağan • Ya... mıny0111 d 
... acakı arın a p 

ır. 

Mu&otlnl 

ltalyan 

erkanı 

harblyeslle 

beraber 

--- ---- --- ----· 

BAREM 
YAPILAN 

ÜZERiNDE 
TETKiKAT 

BÜTÜN MEMURLUKLARDA TAYIN VE TERFIE AiT HÜKÜM· 
LER TEK PRENSiP VE ESASA BAGLANIYOR 

/' nkua : 7 - Hükumetin 
yer.i barem kanunu prkjesi 
üzerinde bazı tetkik ve ilaaveler 
yapmak üzere projeyi geı i aldığını 
haber vermiştik µroje hakimler ve 
müallimler dahil subaylar ve askeri 
memurlar hariç olarak hazıı lanmak
tadır subaylar ve askeri memurlar 
için ayrı hükümleri ihtiva etmek Ü· 

zere yeni bir proje hazırlamatadır. 
Esas olarak kabul edilen onbeş de· 

ıeceden her birine tayin edilebilmek 
için muayyen tahsil ve kıdem şartları 
aranmakla beraber bazı istisnalar da 
derpiş edilmektedir. Devlet memurlu-

1 
ğuna ilk defa g.renlerden umumi mü
fettişlik Cumhıırriyaseti dairesi me· 
murlukları hususi kalem müdürlükler; 
mütercimlikler elcilikleı valilikler ve 
hukuk müşavirliklerilerine tayin olunac 

aklar, projenin hususi bir maddesinde 
yazılı kayıtlara tabı tutulmaksızın kad 
rodaki derece maaşı ile bıı memuri
yetlere tayin ed•lebilebeklerdir. 

Yeni projenin bu gibi bir kaç 
memuriyete has olan isi isoası dı
şında kalan bütün memurluklar için 
tayin ve terfie ait hükümler tek 
prensip ve esasa bağlanmaktadır . 

Yeni esasa göre yukarıki dere· 
ceye terfi için en az 4 sene bir de-

recede buluumak ve bu kadar müd
det o deı ece maaşını fılen alınış ol
mak şarttır. Yüksek mektepten me
zun olanlar için bu müddetin üç sene 

olara~. tesbiti. muvafık görülmü~_lür . 1 
Bu muddetı ıkmal etmeden ustün . 
derecede bir memuriyete tayini ica· · 
bedı• nler , müddetleri bitinceye ka 
dar eski derece maaşlarını ala~aklu· 
dır . 

Yeni µrojede , üzerinde esaslı 

tetkikler yapıldıktan sonra ücretli 
memurlar için konulması muvafık 

garülen hüküm §Udur Ücretli vazi· 
lelere ilk alınacak memurler , tahsil 
derecelerine ve diger vasıflaı ına gö· 
re, girebilecekleri maaşlı memurluk 
derecesinin ancak bir üst derecesine 
ait maaş tutariyle tayin olunabile· 
cckler ve bunların terfıleri de ma· 
aşlı memurların terfilerinin hüküm· 
!erine tabi olacaktır . 

Proje ii z eı inde tetkiklere devam 
edilıııektedir 

Nafıa Müsteşarlığı 

Ankara : 7 - Nafıa Vekaleti 

teftiş heyeti reisi mühendis Kazım 
Aydar Vekalet müsteşarlığına ta 

yin edilmiştır. 

Bay Bek Varşovaya döndü 
Londra: 7 (Radyo) - lngiliz Leh 

görüşmeleri bir tedafüi prensip an· 
!aşması ile nı·ticelenmişlir. Çemberlayn 
vaziyeti av dm kamarasına bildir J iş· 
tir . 

hükümeti aynı zamanda Türkiye ve 
Yunanistan ile de bu gibi müzakere· 
!erde bulunmak niyetindedir. 

ve Ayassanr!rada karaya asker çıkar· 
mağa teşebbüs etmiş ve Arnavut. 

farın şiddetli bir mukavemetiyle 
karşılanmıştır. 

firan radyosu öğleden evvel 

Kral Zogonun ltaiyan harekatına 
karşı Arnavut milletinin tek bir 

kütl~ halinde en son ferdine kadar 

mevcudiyetini korumağa karar ver· 

miş olduğunu bildirmekte ve mulı· , 

telif diller Üzerinden biitün millet 

!ere yapılan diger bir hitabede fa

kir bir surette silahsız , donanmasız 1 

ve bir tek tayyaresiz , bir milyon 

Arnavudun mutlak surette haksız 
ve sebepsiz bir tecavüze maruz 

kaldığı tebarüz ettirilmekte idi . 

lstefani ajansının bir tebliğine na- . 

zaran ltalyaıı hava fılosuna mensup ' 

d~rt yüz tay~arenin de iştirak etti- \ 
ğı bu haı ekat neticesinde Drac 

1 Alınan haberlere göre bu anlaş~a 
Varşova siyasi mahafilinde çok ıyı 
karşılanmıştır. Anlaşma iki taraflı ve 
tedafüi mahiyetindedir, Bu muahede 
imzalandıktan sonra. lngiltere Ro· 

Paris: 7 (Radyo) - Fransız ha· 
riciye nazırı Bay Bone ile Polonya 
Sefiri arasında uzun bir görüşme ol· 
muştur. Polonya sefiri Londradan 
dönen Beke mülaki olacak \'e Fran· 
sız noktai nazarını izah edecektir. 

• .ı:-vlonya ve Singin işgal edilmiş· 
tır . 

Belgrad : 7 (Radyo) - Yugos 

lavya kabinesi naib Prens Polun 

reisliğinde toplanmıştır. Yugoslav· 

yanın bu hareketi ltalya anlaşmasına 
muhalif görerek ltaiya nezdinde 

protestola bulu:ıduğu ve lngiltere· 

ninde bu hareketi lngiliz - ltalyan 

anlaşmasını ihlal eder mahiyette gö 

ı ülerek Roma nezdinde proteslod? 

bulunduğu bildirilmektedir. Üç gün 

evvelisi bir erkek çocuğu dünyaya 

getirmiş olan Arnavutluk kraliçesi 

maiyctile beraber Yunan toprakla. 

rına iltica etmiştir. 

Avrupaya talebe 
gönderilecek 

Devlet Demiryolları umum mü· 
dürlüğti demir yollarının muhtelif 

branşları üzerinde tahsil ve staj gör 
mek üzere bu sene Avrutaya tafe. 

be göndcrmeğe karar vermiştir. 

manya ile buna benzer bir anlaşma 
için müzakerelere geçecektir. fngiliz-

Lnndra: 7 (Radyo) - Bay Bek 
Lord Halifaks ile son bir mülakat 
yaptıktan sonra Varşovaya hareket 
etmiştir. 

MAA 
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RiFiMiZiN 
HAZIRLIGI 

Ş h ·mizde ve diğer vilayetlerde 
e rı l d" ? 
açılacak kurs kadro arı ne ır. 

Bu yıl 2000 eğitmen yetişecek 
A ,

3 7 Maarif Vekaleti nr.. ra : - · 
. · · ve kurs kad· 

eğıtmen kurs yerlerını . b 
rolarını kal'i olarak tesbit etmı~ u· 

lunmaktadır. 
Adanada Karşıya· Kurs yerleri 

-- --

ka ve Güneşli köy yatılı okulları, İs· 
partada Gönen pansiyonlu köy oku· 
ıu, Erzincanda ziraat okulu, Eskişe· 

hirde Hamidiye ve Mahmudiye, iz. 
- Gerisi ikinci sahifede -

\ 

Son dakika 
nazırı Romen hariciye 

bugün istanbula geliyor 

LONDRADA SiY ASİ F AALIYET ! 
Ankara : 7 ( Anadolu ajansı ) - Romanya hariciye nazırı Gafenko 

yarın ( !Jugün ) lstanbula gelecektir. 

Londra : 7 ( Radyo ) - Romanya orta elçısi bugün öğleden sonra 

bütün vaktını logiliz hariciyesinde geçirmiştir. Türkiy~ büyük elçisi de 

hariciye ile temaslarda bulunmu> tur. 
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Günün meseleleri 
#9--------------------------1---------------------,ı 

Avrupa kendi aleminde iken 

Uzakşark ne halde? 
U zakşarktaki son ,. , 

hadiseler, Japon- Avrupalılar kendi dertlerine dU•tUk-
laı ın f1ainan adasını lerl için Uzak Şark h~dieeıerlne eskiden 
za tetmeleri Japon olduiu gibi ehemmiyet verilmiyor. Fakat 

_P . . ' . buna raırnen orada harp , bUtUn fecaati 
butçesının , 9,000 mıl· ile devam etmektedir • A•a§ıdakl yazı , 

Adana - Ankara 
hava postası 

Tayyareler hangi saatler
de gelip gidecek 

milyon yene çıkması , hanın baflamak üzere oldujunu gösler- Şehrimizle Ankora arasında 
yon yenden 10,000 1 Çin - Japon mUcadeleslnde yeni bir saf. 

Çinde kuvvetli bir mil· mek bakımından enteresandır • ha~a 'postalarının işle~ilmesine 10 
liyetperverlik ve asker- _, ____________ ...,ı ' nisanda başlanacağını yazmıştık, 

lik ruhu uyanarak Ma· Aldığımız malümata göı e, Ankara-
reşal Çan-Kay-Şekin her gün bi Bütün bunlarla beraber, girişti dan -sabahları 10. 15 de hareket 
raz daha vaziyete hakim kesilmesi ğimiz İşe devam edeceğiz. Eğer bu eden hava postası şehrimize 12.25 
si dolayısiyle, Japonyanın içinde ve İşte bir gevşeklik gösterilecek olur de muvas,ılat edecektir. 15,40 da da 
dışında bulunan bir çok insanlarca sa o zaman Japooyaya Asyadan Adanadan kalkarak Ankara)'a var · 
vaziyette yeni bir safha açılması tasını tarağını toplamak yolu gözü mış bu 'unacaktır. Postalar haftanın 

mümkün olduğunu düşündürmek · cektir. altı gününde (pazardan başka) işli· 

tedir. Bir defa biz, yeni bir uzak şark yecektir. 
Geçen hafta Times gazetesinin kurmak ülkümüzden vazgeçecek 

Tokyo muhabiri , gazetesine gön- olursak, artık imparatorluğun istik· 
derdiği güzel bir mektupta hemen bali tehlikeye girer. 
hemen bütün Japon devlet adamla· Şu halde masrafı en aşağı 
rınm Şarki Asyada bir nizam ku- 100,000 milyon yen<" baliğ olacak 
rulması lüzumu üzerinde ısrar et on yıllık bir harbe hazırlan>nak ge 
tiklerini bildiriyordu . rektir. 

Muhabir, bu vaziyeti, Japonların 

Çin<len gelen haberlerde burada 
250 sene bütün dünyaya kapıları milli ruhun gün geçtikçe inki 
kapalı olarak geçirdikleri tecerrüt şaf ettiği, hükametlere nizam ve 
devirleriyle mukayese ediyordu . teşkilat verildiği ziraat ve maden \ 
Şimdi de Japonya , büyük dış ti- d f d s:_rvetleri_n. e~ isti a e olunduğu her 1 

caretini elinden kaçıracağı için , k d 1 b az daha t 1 ç · gun en ın ır op ayan ının 

eskisi gibi bir İnziva ve tecerrüt dışarı memleketlerle temaslarda lıu-
siyasetine dönemezse de her halde lunmanın imkanlarını bulduğu bildi· 
Şarkta kendi kaynaklarına dayana- rilmektedir. 
rak, kendi yağıyle kavrularak garp 
alemine karşı kendini müdafaa ede· 
cek bir hale gelmek fikir ve eme· 
!indedir . 

Japonlar, kendi paralariyle sa· 
tın alabilecekleri ham maddeler , 
keselerine uygurı gelecek fiatlar ; 
ambargoların, tarife setlerinin, zecri 
tedbirlerin kendi ticaretlerine kapa 
yamıyacağı razarlar istemektedir

Her ne kadar eldeki vasıtalar 
ve malzeme için çok mükem 
meldir, denmezse de Çinliler bun 
larla da ecnebi mütehassısların 

takdirini celbedecek surette iyi ça 
lışmaktadırlar. 

Yeni Vekaletlere bağ
lanacak müesseseler 

Yeni teşkil edilen vekalet!ere 
bağlanacak müesse>eler hakkında 
alakadarlara malumat gelmektedir. 
ihracatı tcşkil5tlandırma, ölçüler, 
Türkofıs, toprak mahsulleri ofisi, iç 
ticaret umum mü ·fürlüğürıün ticaret 
vekaletine, sanayi ve maadin umum 
müdürlükleri ile iş dairesi, konjek · 
tör servisinin de iktisat vekaletine 
bağlı olacakları anlaşılmaktadır. 

Bunda.ı başka · t•amvay, tünel 
ve elektrik şiı ketlerinin vaziyeti hak
kında da henüz kat'i bir karar yok 
tur; usulcn tramvay ve tonelin mü
nakalat vekaletine, elektriğin de 
nafiaya bağlı olması 1 ~ zımdır, 

Fakat tramvay ve tonel idare
lerinin elektrikten ayrıldıktan sonra 
zarar edeceği ileri sürülmektedir. 
Yakınıla bu hususlarda da kat'i ka' • 
rar verilecektir. 

li ................. , 
Kadın Çorapları 
Çürükliiğiin önüne geçmek • • 

ıçın 

bazı yeni tedbirler alınıyor 

ipekli kadın çoraplarını sağlam \ 
bir şekilde imal edilebilmek için bir 1 

mü ldettenberi çorap fabrikaları 

üzerinde tetkikler yapan Alman mü 
tehassıs Kari Abe mesaisini bitir
miş; Ankaraya dönmüştür. Müte 

hassıs hazırladığı raporu lk tisat ve· 
kaldine verecek, buna göre yeni bir 1 

talimatname hazırlanarak f!'brikala 
rıo yaptıkları iş kontrol altına alı· j 
nacaktır. 

Fakat ipek çorapların sağlam 

!aşması için fabrikatörlerin de bu 
işte hüsnü niyet göstermeleri lüzum· 

lu görülmektenir. Çünkü yapılan tet 
kiklerde 12 çorap fabrikası bulun 
nıasına rağmen 100 den fazla mar 
ka olduğu anlaşılmıştır. 

Bir marka altında çorap yap 
mağa başlıyan fabrika ilk öne<" ga 

yet sağlam çoraplar çıkarmakta 
fakat sonradan işi gevşeterek aynı 

marka çorapların gittikçe çürük 
yapılmasına sebeb olmaktadır. ı3öy 
lelikle nihayet piyasada fena bir 
şöhret kazanan bu rııarka bir gün 
ortadan kaldırılmakta ve yerine he· 
men yeni 'ıir marka ihdas edil· 
mektedir. 

Böylece her zaman çorap mar · 
kalan değişmekte, fakat kaliteleri 
aynı şekli muhafaza etmektedir. 

işte bu mahzurlu cihetin onune 
geçilmesi için bundan soma fabri 
kaların iktisat vekaletinden müsa
ade almadan marka değiştirmeleri 
veyahut yeni bir marka ih~as etme· 
l~ri kabil olmıyacak Bu tedbirin 
çorapların sağlamlaşmasında büyük 
bir tesir yapacağı kuvvetle ümit 
edilmektedir. 

i 
1 

1 
ı ---------=----- --------- ı 

İspekterlere bir 1amim Maarifimizin 939 
Muhtelif tahsil müesseselerinde 1 .ıhazırlıgv l 

- Birinci sahifeden artan -

mirde Kmlçullu, Kastamonuda Göl 
koyü, Karsta Ciliivuz, Kayseride Pa· 
zar Evren, Kırklarelide Alpullu, Ko-

o~ utulan okul kitaplarının seçiminde I 
bı.zı ispekterlerin öğretmenlere tesir 

1 
ettirerek şu veya bu.müellifin eseri 
okun'f!;ısını tavsiye ettiği yapılan şi- , 

kiiyetlerden anlaşılmıştır. lspekterler 
bundan sonra kitap seçiminde öğ· 

retmeni serbest bırakacaklardır 
1 caelide Arifiye, Malatyada Akçadağ, 

Maniskda Horozköy, Samsunda Hav- 1 

za Kamlık ve Trabzonda Vakıfkebir 

beşıkdüzü okullarıdır. 

Öğretmen vekalet tarafından o 
kullarda okutulması kabul edilen ki· 
taplardan dilediğini seçerek talebe· 
sinn okutelabilecektir. 

ler . 

North China Hereld gazetes:nirı ı 

Japonların elinde bulunduğu ve Japon 
otorıtesinin gayet sağlam olduğu 

sanılan şimali Kiangeuda oturnn 
yabancı bir muhabiri, bu hakimiye. 
tin ne manaya geldiğini gazetesinde 
izah etmektedir. 

Diğer taraftan şimdi}e ka:lar ' -------------

Adanadaki kursiara Adanadan 
150, lspartadaki kursa Denizlıden 23, 
Burdurdan 25, Antalyadan 25 ve İs· 

partadan 25, Erzincan kursuna Er
zincandan 30, Erzurumdan :ô, Gü· 
müşhaneden 2~ ve Sivaslon 50. 

işte Çin'de maksut nezaketten 
• işbirliği. diye ifade edilen ve bu 
maksatları temin için bir Japon as
keri hegemonyası kurmıya çalışan 

hareketler yapılmaktadır. Her halde 
hu azimkar millet, ne kadar uzun 
sürerse sürsün, kafalarındaki bu 
rüyayı bir realite haline getirinceye 
kadar uğraşmak niyetindedirler. 

Şimdi bir taraftan da Tokyonun 
en büyük mrcmuası olan ve Bungei 
Şuncu mecmuasında meşhur Japon 
muharrirlerinden Tatsuo Miteraşi 
tarafından yazılan bir tahlil maka
lesine göz gezdirelim. 

B u muharrir diyor ki : 
• Harl in heni;z yeni başlamak

ta olduğunu söylemelcten daha doğ 
ru bir şey olamaz. Bir çok zaferler 
kazandık; fakat memleketin istikbali 
davası nikbin olmamıza müsaade 

-

Burası zengin bir pamuk ekimi 
bölgesi<:lir. Halbuki daimi bir Ge 
rilla içinde bulunan hükumet, bura· 
daki çiftçilerin pamuk ekimlerini 
yasak etmiş ve onları hububat ek 
miye zorlamıştır . 

Bu çete hükumeti, japonlar ta 
rafından zaptedilmiş olan demir ve 
kömür mıdenleriyle tuz ocaklarırı 

da harap etmiştir. Şimali Çind ~ de 
ayni vaziyet vardır. Yüksek dağlar 
arasında bu!unan madenlerin vazi
yeti gerilla için ne kadar elverişli 
ise Japonlar için o derecede müsaa 
dcsizdir. 

.ı rl ar. Bıra l arı buyuk ır 
~ıyur 

bir banka halinde ve yarı resmi bi 
rer müessese olarak idare edilen 
Sümerbank, etibank, denizbankın 

birer umum müdürlük haline soku 
lacağı ve resmi teşekküller şeklinje 
idare edileceği söyltnmektedir. Bu 
takdirde bütün bu daire memurları 
hükümetin resmi barem 
tiıbi olac3klardır. 

kanununa 

Yazı işleri müd ·~rümüz 

Gazetemiz yazı işleri Müdürü 
Nevzild Güven, bazı hususi işleri 
için dünkü ekspresie Ankaraya git 
mişlerdir. 

ŞEHiRDE HAVA 

Cenudta v~ziyet 
- Birinci sahifeden artan - Eskişehirdeki kurslardan Hamidi

yeye Ankaradan 80, l<ütahyadan 30, 
ve Mahmudiye Kursuna da Afyon
dan, 25, Eskişehirden 25 ve Konya· 
dan 50; lzmirdeki Kızrlçullu kursuna 
Aydından 30, lzmirden 40 ve Muğ
ladan 3o: Kastamonudaki Göl köyü 
kursuna Çankırıdan 20, Çorumdan 
50, Kastamonııdan 60, Sinopla n 50 
ve Zonguldaklan 20; Karstaki Cıla

vuz kursuna Ağrıdan 30 Çoruhtan 
50, ve Karslan 50: Kayserideki Pa· 
zar Evren Kursuna Kayseriden ıiO, 

Kırşehirden 40, N iğdeden 40 ve Yoz· 
gatıan 60, K ı r k 1 a r c 1 in dek i 
Alpullu kur,una Çanakkaleden 40, 

Edirneden 40, Kırklareliden 40 ve 
Tekirdağdan 50, Kocaclide Arifiye 
kursuna Bilecikten 30, Boludan 60, 
Bursadan 60 ve Kocaelidcn 50, Ma 
latyada Akçadağ kursuna Dıya . ba
kırdan 25, l:'.lazığdan 15, Malatyadan 
40, Maraşta 40 Tunı:elid e n 10 ve 
Urladan 30, Manisad aki Horozköy 
kursuna Balıkesirden 60 ve Manisa· 
dan 40, Samsundaki Havza K• mlık 

Polltlk Bahisler 

Alman - Leh 
münasebatı 

(e:::! on haftalar içinde, Lehis · 
i;2} tan'da Alman Leh dost · 

luk mukavelesinin ruhuyl~ 
telifi kabil olmıyan bir süıü hadise· 

baş 

old 

leıi Alman halkı büyük bir soğuk 
kanlılıkla karşıladı. Leh tebaası Al
manlara karşı taarruz edil di~i gibi 
Alnıanlığa karşı düşmanlık tezahür· fal 
feri yapıldı . 

Son haftaların hadiseleri şunlar· 
dır : Çekoslovakyanın ortadan kalk
ması, Bohemya ile Moravya'da hi· nıi 
mayenin tesisi, S!ovakya'da Alman 
himayesinin ilanı, Memel'in anavata

sis 
ilm 

mü 
na ilhakı; bu hadiseler bütün dün
yada o'duğu gibi, Lehistanda'da 
tesirini gösterdi. Varşova, komşu 

Almanyanın kuvveti ziyadel e ştığini 

hesaplamıya koyuldu. 
Fakat, gururlu ve şuurlu bir mil · 

Jet olan L~hlile ı in, bu hadiselerin 
neticesinde kendilerini küçük ve za· 
yıf görmek için hiç bir sebep yok· 
tur, Bu böyle olmakla beraber, Al
man devleti de bu inkişafta Lehis 
tan'a başka gözle bakmak için bir 
sebep görememektedir. 

Bundan dolayıdır ki, bu inkişaf, 

mevcut Alınan - Leh mukavelesine 
hiç uygun olmıyan tezahürlern vesile 
olmamalı idi . 

Franl.jiırı er Sa) tu nu 

Konferans 

ı n 

bu 
tak 
ver 

ya 
Eıı 

rc!C 
bir 
fıfl 

yec 
Halkevi Başkaniığından: şe ı 

Halkevimizde 8 Nisan Cumar 
tesi akşamı saat (20,30) da Türki· 
ye Prusya münasebetleri ve boğaz 

baş 
rrü , 

)ar mukavelesi ile Balkan ittifakının ' •ı 
te~ekkülü ve bu harbın zuhuru hak 
kında konferanslar verilecektir. Gi · 
riş kullarının Halkevi sekreterli
ğinden alınması rica o!unur 10482 

Adana Ziraat Mü
dürlüğünden: 

l a rı 

ben 
ce 
ati 

Yafadan Şamoti, Valansiya, Va· rül 
şington, Kan, Grepfurt, Kabuğu ile 
yenilir cumkat, Limekiit Por
takal fidanlarile üç çr şit ekşi Linıo~ 

ınm 

miş 

üç çeşit Mandalin fidanlarını l:u 
hafta sipariş ediyoruz. isteklilerin 
nihayet Nisanın onuncu gününe ka· 
dar Zıraat Müdürlüğüne Müracaat· 
larr. 10458 5 - 5 
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Senenin En Muazzam, En Müthiş ve Emsalsiz Filmi 

~··r~· J (Saray Bosna Facıası) 
,. 

s· 
t· 
I'! 

KORKUNÇ 1914 Ültimatomu 

TAN SiNEMASINDA 
aşım an geçen korkunç ve korkunç 1 f 

Anadolunun karlı dag" ları arasında 
ı~- b d 

olduğu kadar garip vak'ayı size an- l 
latmak isterim. 

Dostum Doktor Nadir ve iki a-
r· . 
k- ~ıs:anın orta Anadoluda yap~ıkları 

ılmı araştırmalara ben de iştirak et 
'i- nıiştim. 

Tetkiklerimiz bir hayli uzun ~iir· 
a- nı üştü ve bir gün en yakın kasaba-
rr nın günlerce mesafede bulunduğu 
a bu kuş uçmaz kervan geçmez mın · 
u takada karakış apansız bizi bastın 

Vermiştir. 

Karlarla mahsur kalmıştık. 
il· Günün birinde, şitdetli souğa da
n yanamıyan atlarımız da donmuştu. 

f-
~ En yakın kasabanın yoluna yürüy,.

rek çıkmak için, gözleri kör edecek 
bir dehşetle hüküm !Üren tipinin ha 

~ fıflemesini bekliyorduk. 
r Bir sabah iki asistan- Hikmet ve 

Turhan h<ireket hazırlığıle uğraşırken 
' tipinin hafiflemesindrn bilistifade. 
ne . .ıktor Nedirle civardaki dağda bir 
ite tetkik gezintisine çıktık. 

Nasıl oldu bala bilmiyonum bir 
Jenbire yüksek bir uçurumun yanın 
dan geçerken başım döndü yuvar. j 
landım gözleıimi açtığım zaman ken· 
dimi çadırda buldum ... 

Doktor Nadir ve iki asisanı, he
yecandan sararmış yüzlerle ve endi· 
şe için.fo beni süzüyorlardı ilk işim 
başıma gelenleri sormak oldu. sesim 
ıüçlükle çıkıyordu. 

Hiç bir tarafım tutmuyordu on 
fardan kırk sekiz saattir baygın ol

n '·ığumu karargalumıza fedakar dos 
..... un kucağında getirildiğimi öğ· 

rendim. 
Doktor Nadirin kaçamaklı cevap· 

ları yaralarımın ehemmiyeti üzürinde 
beni endişeye düşüfüyordu o sade 
ce sol kolunun kırılmasile felaketi 
atlattığım iddiasındaydı. Burıa rağ· 

men bacakhrımı kati,yyen oynata 
mıyordum. 

Hiçbir tarafımda bir tek yara gö 
a· rülmüyordu. Fakat ben apansız inme 

• • 1 
e ınınış bir adam gibi kötürümleş· i 

rniştim. 

1

, 

r 'f.ipi yeniden başlamıştı kalın l>at 
taıııyelerimizin gocuklarımızın ve bo 
konyağı :nızın kuvvetiyle soğuğa da- J 

vana biliyorduk. 

Gün it rim; g~cdeı im yatağımJa 

<üskütün bir hıHe ve ıstırap içinde 
feçiyordu bütün Lilgisine ı ağ men 
loktor N-ıd ir derdimi bir türlü leş 
ıis edemiyordu. 

1 

l 
Pek iyi idrak ecliyonım ki, bu 

ı:arakış içinde, kadarın arasında bir 1 

:afta daha kalmak, açlıktan ve so· 1 

guktan ölmek demekt:. 

.. Üç vtfakar dostum, benim yü 
~urnden, mukadder hir felakete te· 
~ekkülle r •· ı · · b · b .. ı ·· ·· 1 . .. ıza gos.ı:rışı enı us:.>utun 
ıJzuyo b. . . ı r, ıtınyordu. 

1 
İki arkadaşife beni bırakıp git. 

1ıe etini .. 1 d' . 

elinde olduğuna inan , bak nasıl 

kalkacaksın .. 
Ne beyhude bir çabalayış ! Si· 

nirlerinıe istediğim kadar emrede· 
yim .. Kımıldamak ne mümkün !... 
İstiraptan , ümitsizlikten ağlıyor , 
inliyordum. Bütün öfkesine ve he
yec•rnına rağmen , zavallı Nadir , 
benden kaçırmağa uğraştığı gözle. İ 
rinin yaşarmasına mani olamıyordu. l 

Bu arada dikkat ediyorum ki , ı 
Hikmet ve Tu ·hao, doktor Nadirin ! 
ban:ı gösterdiği sonsuz şefkat ve 
yardım hisleri karşısın~a sinirleni
yorlardı Bızan onların benim için 
münakaşa ettiklerini duyuyordrım . 

Nibayet bir gijn, yatağımm başı 
ucuna gel~n Joktor Nadire israrla 
söyledim : 

- Artık kararınızı vermelisiniz. 
- Öbür gün gidiyoruz 1. 
Dedi. Ve ilave etti : 
- ÔSür gün dördümüz de gi-

diyoruz !.. 
Ümitsizlik içinde , acı acı gül 

düııı .. 
* * * 

Aylı bir geceydi .. Rüzgar ve 

BUGÜN GÜNDÜZ ve BU AKŞAM 
MA Ti NELERiNDEN iTiBAREN 

SAYIN HALKIMIZA TAKDfM EDiLİYOR 
Gösterildiği Her Yerde Bütürı Seyircilerin Büyük Seyircilerin Tessür ve· 

Heyecan İçerisinde Seyrettikleri Senenin Bu rakipsizŞaheseri 
SfNEMANIN EN BÜYÜK ŞAHSiYETİ 

DİTA PARLO ve ERIC V. STROHEİM -;.~ 
Taraf.mdan iki sen~ gibi uzun hir zaman zufında çalışılarak Büyük Bir 
ve Mılyonlar Asarfedılerek Vücude getirilmiş Bir S ıınat ve Sinema Harika 
sıdır. Umumt ~aı p nasıl başladı, Nası~ bitti, Tarihin Bu Müthiş Facı ası 
nın doğma'ima kımler sebep olmuştur? Işte bütün buoları Bu s·· ··k F'I 

s· l t a·· .. h k'k 1 uyu 1 m ız ere aın ve utun a ı at ere uygun Bir şekilde Gösterecektir. 

Başdan Başa : Fedakarlık, His, Meşakkat, İstirap 
Ve Kahramanlıklarla dolu Kuvvetli Bir Dram. 

Ayrıca: 
Meraklı Bir Kovboy Fil mi 

Şerefli Darbe 
Dikkat: 

104')4 

Programın uzunluğu D0layısile Sinema G T 
8.30 da Başlıyacaktır. Biletlerin evvelde~c=ldı:ı~ 
ması reca olunun TELEFON T A N 266 

kar durmuştu . Karlı dağların orta- 1 

------------------sın da , açlık ve :soğukla gelecek 1 
feci ölümü düşünüyor , bir türlü 
uyuyamıyordum . 

Birdenbire Hikmet ve Turhan 
çadıra girdiler . Bağırmağa vakrt 
ve imkan bulamadım . Ağzımı tıka
dılar. Kollarımı kıskıvrak bağladı. 

lar .. 
Ah , nihayd bir gun 

bunun böyle olacağını bilmiyor de
ğildim ... Muhakkak ki doktor Na· 
diri ve beni öldürec::kler ve baş· 
larını alıp gideceklerdi . 

Nadir, l>itişik çadırda , her şey
den bihaber uyuyordu . iki asista
nın, bize n ~ korkunç bir ölüm ha 
zırladıklarını görüyordum . Ucunu 
ateşledikleri fıtilin alevi, büyük cep 
hane sandığımıza doğru ilerliyordu. 

iki cani, işlerini bitirdikten sonra 
kaçmışlardı. Beş dakika sonra mah 
volacaktık. Ben zaten yarım adam 
dım. Fakat , zavallı doktor Nadire 
yazıktı .. Onun, ken<Lni bana kurban 
edişine bir türlü katlanamıyordum .. 

Doktor Nadir, bu vefakar dost, 
bu kıymetli ilim adamı yok yere ö

lecek ha-! 

Amerika tarafından milyonlar la angaje edilen ünlü Fransız Yıldızı 

(DAN İ ELLE DARRIEU 

Paris Sergisinin birinci mükafatını kaza nan 

ı- Suiistimal 1 
1 davası 
1---1!13:--mclimll!ll!l!a:a!I!--· 
MUHTEŞE~ TEMSİLiNİ VERMEK ÜZERE 

x ) 

L.~:_ YAKINDA !iPEK V.:KINDA l l"PEK YA~~ 

.- Asri • 
sınemaya 

Geliyor 
Fazla tafsilat irin her vakıl k b 1 k ... açı u unan işeye müracaat 

Telefon 250 ASRI 10464 

Gayli ihtiyari bir hamle yaptim. 1 ~-----•c ___ ,. ______ _ 
,~~~l::?Blilll~-.. 

Hayret!.. Adalelerim, sinirlerim, in- ı 
demin emirlerine itaat ettiler,. Bü· ,. 
yük bir gayı et sarfedenk aleve 
doğru süründüm.. Üzerine kapan- 1 

dıın. 

Bu akşam 

Alsa ray 
Sinemasında Kurtulmuştuk .. Son bir cehidle ! 

ayağa kalktım .. Sallanarak, bitişik 1 
çadıra yürüdüm. ' Senenin en giilünçlii en güzel eseri 

Yürüdünı Evet, yüıüdiimı. Lorel Hardı· 
Apansız karşıma çıkan doktor 

Nadirde, biç te uykudan yeni uyan· 

mış bir lıal yoktu. Büyük bir neşe ı· svı• ç d 
içinde omuzlarımı okşıyor, yanakla re e 

Açıldı. Açıldı. 
Astan cadde 
Atatürk parkı 

üzerinde 
Yamndaki 

Kır kahvesi 
Her gün sab;ıhın <ıllısından 
akşamın 22_;ine le adar açıktıı 

Temiz hava, her türlü 
soğuk sı~ak meşrub .ı t 

Nad' . soy e ığim gün, doktor 
y· "

1
10 duyduğu hevecanı ve öfke-

' an atamanı:. . 
ı rımı öpüyor ve konuşuyordu: Büyük muvaffakıyetle devam ediyor 

Kır kahvesi 
Her cins meşrubat 

5 kuruş - ya hep· . h. t.. • • 1 
~iyord ımız, ya ıç uırımız .. 

3esl uH .. Çadırın dışında, hafif bir 
e, ıkm t T ~inli-» b. e ve urhanın, yiyece
.. ın ıtm k .. 

acı sı 
1 

e · uzere oluşundan a cı 
z anış! d tüyle · .. arını uyduğum zaman 
rıın urpe d. D r ı. 

. ı ok tor Nadı'r b· ıJ · •. b- .. 
;.ıavi tısuıı . . • ı ıgı utun te 
• linılu·· g· erırıı tatbik ediyor kötü 

111n.. ' 
• 1Yarııayı un sebebini bir türlü an , 

rıca ·ı 
Nıha ' çı eden çıkıyordu. 

nun b· Yet bir .. h 
Ulün t h &uıı ast;ılığım o 
- S . a anHnülünü taşırdı: 

' Ctıın n: . . . 
yorJu, senin h çbır Şe}ın yok , dı -
s .. 1 • ast 1 
mır enn , kaf"' a ı~ın irade zafıdır. 

etmiyor. Hele 0!0 ~mirleri ne itaat 
bır v· .. 

' .1Urumemn keodi 

lşte nihayet iradenle siniderine 

hakim olabildin , Ben sana demedim 
mi ki yürümek senin elindedir!. 

Hayreti Demin bizi havaya uçur 
mağa teşebhüs eden Hikmet ve Tur. 
han da burada, Büyük bir şefkatle 
beni kucaklıyorlardı. 

Ucu ateşlenen fitilin merbut bu· 
lun foğu sandık, boş bir erzak san
dığından başka bir şey değildi ... Bu, 
doktoru.o, beni iyileştirmek için baş 
vurduğu görülmemiş bir tedavi u· 
suluydu. 

Doktor Nadir ydnılmamıştı: Er
tesi güı.~ hrp birden yola çıktık. 

* * * 

Ayrıca : 

A 51..AN adam Bt;ster Grabbe 
tarafından 

Telörgü 
Fevkalade heyecanlı macera fılmi 

Cumarlesi 2 30 da iki film 

DİR MiLLE TIN iSTiKLALİ 

Lorel Hardi 
fsviçrede 

10483 

10436 g. cı. 6-10 

Yitik Şahadetname 

935 9:~6 yılında Adana Namık 
kemal ilk okulundan almış olduğum 
şahadelnaıne}'İ yitirdiğimd~n yenisi 
ni alacağım. Yitik şahadctnamenin 
hükmü olmadığını iları ederim. 

Adana Bebekli kilise karşısında 

No. 38 evde 

Cemal 10480 

Üçüncü büyük 
... program başlıyor!.. 

• uar Asri sınema 
Bu akşam 

Sayın müşterilerini , Sinema kainatının göz kamaştıran kadını, 
yirminci asrın canlı venüsü 

( Dorothy Lamour ) 
Ve arkadaşı 

( Ray Milland ) ı 

Bütün cihana parmak ısırtan, orijinal, baştan başa r~nkli 

( r a) 
( Ormanlar Perisi ) 

Sinema teknik haıikasiyJe davet eder 

Ayrıca: En son dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 

8- Nisan - Cumartesi gündüz 2,30 matinede iki 
büyük ve ınisilsiz şaheser birden 

1 - Markopolonun müthiş aşk maceraları Türkçe 
sözlü 

2- Otınanlar Perisi (Tura) baştan· nihayete kadar 
renkli 

Telefon Asri 250 

10463 

Malatya bez ve iplik fabrıkası T. A. Şirketi Adana 
Mensucat fabrikası Müdürlüğünden : 

1- Adanada yeni istasyon civarında 1 No. lu Çırçır fabrikası için 
kt>şif, proje ve şartnamesi mucibince 5962,84 lira keşif bedelli bir adet 
anbar inşası kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur . 

2- Eksiltme 17- 4-939 tarihinde saat 3 de fabrikada mevcut Ko· 

misyon tarafından icra edilece:Ctir. 
3- İsteklilerin ihale gününde 448 lira muvakkat teminat , Ticaret 

Odası senedi ibraz etmeleri ve ayrıca ihale gününden sekiz gün evveline 
kadar mezkur işe girebilmek için fabrika müdüriyetine müracaat ederek 

ehliyet v~sikalarını göstermeleri lazım gelir . 
4- istekliler, her gün fabrika müdüriyetine miiracaat ederek keşif, 

projı! ve şartn11meleri tetkik edebilirler. 2-4-6- 8- 10 

Yeni çıkan kanur. ve nizamlar 

İş lhtilc'.iflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

:J 
Karam1.1111c .\o; ]()565 

- Dünden artan · 

(bunların da t hsil derecesi üstiin ölanları) ve sonra işyerindeki kıdemleri 
fazla bulunanl:r tercih edilmek ve bu vasıflarda birlik halinde en yaşlı. 
lau alınmak ve bu tercih sebeblerine göre sıralanmak kaydilc, işveren 
veya i~veren vekili tarafından. . .. 

a) 1. . 50 kadar olan işyerlerınde dort, 
şçı sayı~ ye . 

b) 51 - 500 işçi çalışan işyerlerı~de altı'. . . . . 
c) 500 den fazla işçisi bulunan ışyerlerınde. ıs·e· ol ışçı ayırt e::.lılerek 

bun! dl dla 
1 

dog· um yerleri, varsa ışçılık numaraları açık ve 
arın a arı, soya r • . .. .. . . · k 1 •• • 

okunaklı bir surette yazılıp, işyennde butun ışçılerın olaylıKla gorebıle-
cekleri bir veya bir kaç yere asılır. . . .. .. . . . . 1 

B 
·ı" ld ... ·· den itibaren ikı ış g•mıı ı ;ınde, ışyerınJe ça ışan 

u ı anın :ısı ıgı guo . . 
;şçı'l b t biri ka !ar işçi tarafın'.!ao ışveren veya ışveren ve-
.. er sayısının eş e .. 
k ·ı· b 

1 
k ·ıA da isimleri yazılmış ol:rnlar hakkında ıtırazda bu · 

ı ıne aş vuru ara ı an l . v 

1 
• . . • yan işçileı· listeden çıkarılır. tıraza ugrayanlar çıka· 

unuıursa ıtıraza ugra . . . . . . 
rıldıktan sonra listede seçim heyetı ıçın muayyen mıktarda ışçı kalırsa 
bunlar seçim heyetini tı-şkil eder. . 

ıt. ğ ·şçiler listeden çıkarıl<lıklan sonra lıstede seçım heye-
ıraza u rayan ı · . 

t
. · · kt rda işçi kalnıaz veya lıste<le yazılı olanların hepsi 
ı ıçın ınua.,yen mı a . . . . _ . . 
itiraza ağ'raınış bu'uı1ur ise işverene vey<i -~şvere~ v~kılı . d.ıger ışçıler a· 
rasından y karıdıı y .ızılı vasıf v~ şutlara gore ın•ın:.sıplerını ayırarak ye 

ni bir liste yapmıya mecburdur. . . . . . 
İık listeden itiraza uğramıyanlar bu yenı lısteye aynen ıdhal edrlır. 
Seçim heye.tini teşkil edecek işçilerin tt-şrikinde İş~e.ren veya işverrn 

k·ı· · ·ı · h'Jşoutsuzluğ'un1 meydan vermemeye ıtına etmek ve bu 
ve ı ı, ışçı erın ~ .. • 

h t h
.. .. ·ıyet göstermekle ınukelleftır. 

usus a usnu n 
YukarıdJ beyan olun luju üzere seçin heyeti listeo:inin iş yerinde a-

sı1dıği günden itibar~n 2 '.ş g'jııÜ g~ç t~k.den sonra, buna aiti itirazlar ar· 
tık dinlenmez. G!rek ilk lısteye g_.!~ek ıtrraz ·vuku bulupta yukarıda yazılı 
şekilde sonradan ~anzim olunan lısı~~e başkaca itiraz yapılmadığı takdir· 
de listede yazılı olanların başt.ın ıtıbaren sıra ile yarısı seçim heyeti 
olarak taayyün etmiş olur. 

M.:.dde 11 - Seçim heyeti, hsin olarak taayyün etmesini müte· 
akib vazifeye başlayarak: 

(Sonu Var) 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA --------- K l L O F1ATI 

CiNSi En az ı f:n çok 
K. S. K. S. 

Koza 9,50 ı 
Piyasa parlafı • -3~.87-- 34,75 

--'0:..--

Piyasa temizi .,___ 30 I ___ _ 

---------~-~---ı·----__________ , _____ ı __ ~--
Klevland 39 11 1 39,70 

YAPAGI 

--=----·--'--Beya7. ı 
Siyah 

Satılan Mikdar 

Kilo 

ÇIGIT 

1

-l __ ı-
-y-e-rl-i - .. Y-c_m_l_ik-"==--=--~-

1

1 A,

62 
-ı ---_-_-_-_-_-__ _ 

.. Tohumluk,. "' 
HUBUBAT -----

1 3,62 ~' 
~3--------~-

-·-------Bu~day Kıbrıs 

.. Yerli -----.--Mentane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumrı 
Mercimek 
Susam 18 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç " .. 
Dört yıldız Doğruluk 
üç ,. • 
Simit ., 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç " " , ___ ..... __ S_im~i~t ______ _.::, .. ________ ._ ______ ...... ____________ __ 

Sao•im l_ iş ~:u:::.ı:.:.:::.:~lır. Liverpol Telgrafları 
7 / 4 I 1938 

Pnı~ 

----------=---.,......,.9~2 l.ird ı-- --
- Rayişmark 

55 Frank (Fransız ) -3- 35 

Hazır 4 
Vadeli 1. 4 
Vadeli il. 4 TI Sterlin ( ingiliz ) -5- 93 

09 Dolar (Amerika) 126 -rff" 
84 -Frank( İsviçre) 1---00 00-

Hind hazır 4 
Ncvyork 7 

T. 
ı 

, 

-----------------------------------------------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistrn, Seylan, Çin ve Cavadan doğı udan doğruya müessese na. 

mına getirilen rn rnüntdıap. taze ve kc kulu çaylar den \ukuf ve itina ile 
yapılan baımanlardır. Her zevke göre değİştn numaralı tertipleıi vardır.~ 

' Muhtelif cİl'S ve lü)üklüktt' ~utu ve pa~etlcr İçt'ıisinde satılır. Ambalaj. 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tikeli nefastt ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riıa Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakka1iyelerde satılır. 

Umumi dtpoları ; lbtan~ul Talımisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
alt a) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi :" ALBAYRAK - lstanbul • C. 

Südtın kayma~ını 

tamamen ç•kilrır 

Kolay lş!eı-. 

Yapılışı b slttlr. 

Fiyatı ehvendir. 

~ _- _ --=- - -~--- -

Belediye Riyasetinde* 

Belediyemizde münhal bul" 
memuriyetler için 10 4 939 P• 
lesi günü saat 10 da Belediye d 
lis salonunda imtihan açılmıştır 

Memuriyete alınabilmek 

Orta Mektep mezunu olmak 
Askerlik hizmetini yapmış bulun 
şarttır. Kafi mikdarda bu şer 

haiz olanlar bulunmadığı takd1 

diğer taliplerin desimtihana girıtl 
ne müsade edilecektir. 

isteklilerin Belediyeye müraC 
ederek alacakları memuriyet rnii 
caat kağıtlarını doldurup evr• 
müsbitelerile birlikte vermeleri 
zımdır . Evelce müracaat etmiş o 
lar ın müracaat ııumarrılarırıı k• 
ettirmeleri kafidir . 

1-2 10477 ,.. 
Adana - Mers!ri ve havalisi Acantası 

Adanada hükumet caddesinde 

Bayanlar Dildmevi 
Sahibi 

- ' Ömer Başeğmez ticarethan~si Zahide Günsoy 

________ ...,.._______ -----------------------------------
1 lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 

( Darülbedayi ) 
Tam kadrosiyle altı temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
1 l - Nisan--939 salı akşan11 20,30 da 

(Bir Muhasip aranıyor) 
Komedi 4 Perde 

Loca ve nu naralı yerlerinizi şimdiden temin ediniz . Fazla tafsilat ı~m 
hn vakıt açık Lufunan kişeye mliracaat ediniz. 

T clefon 10433 250 

Türkçe- Fransızca-lrıgil'zce-Almanca dilleri üzerine 1 

Resimle büyük " ugat 
12 lugat kitabı bir arada 

HABER gazetesi memleket kUltUrUne bir hizmet olmak Uzere 

11 ınay 939 
Tarihinden- itibaren her giin HABER g;:ızclcsi içinde forma forma 

bu kıymetli eserin neşrine başlıyor 

Eser hakkında fa:!1a tafsilat almak istiyenle.r 

" ıatanbulda HABER gazetesi idarehanesi ,. adresine 
bir kartla mUracaat edeblllrler 

--------------------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alnı an) ada tahsilini i~·n·al tlmiş ve Bt rlin lıa~tahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık >ar.trı~tır. Hasıalaıını Al idin raşa caddesinde Mustafa Ri· 
fal eczalıanesi karşısında her gün sa Lahit yin saat 12- 8, öğleden sonra 

2·- 6 )8 kadar kabul eder . ·9598 g. a. 

1 ok uzaff r an Dr. 

iç hastalıkları müteha sısı 
Hergün muayenehanesind~ hast .. annı kabule 

başlcımıştır. , 
~-------.----!!1!!111!----ll!lllllll"""-______ ....,_,,,, _____________ ..... _,,~ 

Mevsimin en şık modelleri gt 
diğini Sayın Müşterilerine bildiri 

2 - 5 10474 

-----------------------""" 

r ~umb • 

l 

J 
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olac:;k n.uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Oivanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

80-156 10116 Numara: 200 

•' 

1 _____________________________ .._. __________________ ,,,,.. 

1 C h b } d • her gün mesai saatı içinde bele ey an e e ıye yemiz fe rı İşleri lıüıosra müraC 

riyasetinden: edebilirler. 
Direklerinin ihalesi için dahi 11) 

Ceyhan belediyesinin rıca pazarlık kararımız vardır. 
pazarlık ilanı 10481 

Ceyhanda yaptıracağımız elektrik •-----------__,,, 
tesisatı ve santral binası inşaatı (di 
rekler hariç) 35428 lira 40 kuru~ Bahar mevsiminin sihitl 
bedeli keşif üzerinde kapalı zarf u· ve cazip kokularını 
suliyle ve 45 gün müddetle eksilt
meye konulmuş ise ~e istekli çık 

madığından 2490 sayılı kanunun 
40 ıncı maddesine tevfıkan bir .ıy 
içinde intaç edilmek üzere pazarlığa 
çevrilmiştir. 

Muvakkat teminat (2657) lira 

( 13) kuruştur. 
isteklilerin evvelki ilan şeraitimiz 

veçhile ihtisas veınütealıhitlik vesi
kalarile ticaret odası ka)il makbuz. 
lamı hamil olmaları lazımdır. 

Proje dosyası on lira mukabilinde 
belediyemiz muhasebesinden alına· 

caktır. Talep vukuunda bişartıttedi 
ye gönd :rilir. yazı ile vuku bulacak 
her dürlü sorulara derhal cevap ve
rilir. 
Şifahen izahat almak isteyenler 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursurıt12 

LJMON, Ç AM , llkbnhnr \ 
)on.) nlarilc Şipr, FUjl.'r , Lc~I 
Rcvdor Ful Scbbov Y nscıı11" 

' ' • .. ' ._1 

Zonıbnk LosJ onlnrı şn.) nnı ttı' 

yedir. rFeırlhla'lt Ô lfilel 
Osmaıılı Bankası KarŞ151 

11 10431 __________________ .,/' 

Umumi neşriyat müdürli 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbı:ı•51 

• 


