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Fransız kuvvetleri dün F ranko tayyarelerini 
top • 

ateşıne tuttu 
A . 

Asi tayyarelerin katolonya hudu-

Zehirli 
peynir~er 

dunu aşmasına müsamaha edilmedi 
Belediye süratle 

tedbir aldı 

HükQmetçiler şimdiye kadar Fran
koya 126,000 esir vermişler 

Bir aile 
zehirlendi 

Salamanka: 5 (Radyo) - Kato
lonya hududundaki üsler iizerinde 
dolaşan Franko layyareler:ne bu sa
bah Fransa hava topları tarafından 
huduttan ateş açılmıştır. 

Paris: 5 (Radyo) - B•J sabah 
ası lspanyol ha,·a filoları hududa 
geçtia-inden Fr a nsız kuvvetleri tara
fından üzerleı ine top ateşi açılmıştır. 

Madril: 5 (Radyo) - Govadaja. 
lara cephf'sinde hükümetçiler taarru· 
?a gaçm işlerdir. 

Salamanka: 5 (Radyo) - Frank
sistleı bugün daha üç kasabayı işgal 
etmişlerdir. Hükümetçilerin mukabil 

taarruza hazırlandıkları söyleniyor. 
Hükılmelçiler düıı akşam iki asi hat
tını yarmaa-a muvaffak olmuşlarsa da 
ileri hareketleri ani b:r taarruzla dur
durulmuştur. 

Madrit: 5 (Radyo) - Madridin 
pazar günkü bombardımanında altı 
kişi ölmüş, yirmi kişi yaralanmıştır. 

Cebelüttarık: 5 (Radyo) - Ara
gon cephesinde asiler büyük muvaf
fakiyetler kazandı. Bu cephede daha 
1700 esir alınmıştır. Ayrıca 57 kam
yon, 38 otomobil ve üç top, 20 ka
dar afır makineli tüfek alınmıştır. 

Barselon: 5 (Radyo) - hükumet 

Blumun mali projeleri
ne ayan meclisi itirazda 

geniş 
verildi 

Hükümete üç ay 
bir selahiyet 

F ransanın 938 büdçesi 
37 ,450,000,000 

Parıs : 5 (Radyo) - Ayan meclisi koridorlarında mali projeler ihti
Yatla karş~ lanmaktadır . Ayan meclisinin bu projelere ıtiraz edeceğine 
llıuhakkak nazarile bakılmaktadır . 

Paris ; 5 (Radyo) - Reisi cumhur!Bay Labron hükümcte üç ay için 
Qeniş bir selı\hiyet veren kanunu bugün imza etmiştir. 

Paris : 5 (Radyo) - Pol Ponkur , Fransanın Moskova, Prağ ve 
Bükreş elçilerini Parise çağırmıştır. 

Hatay Delegesi Parise 
gitmekten vazgeçti 

liatay Jandarma kadrosundaki Türk 
zabitlerine yapılan garazkarlık 

Antakya : 5 ( Hususi wuhablrlmlzden ) - Antakya Delegesi 
Garonun Parlae gitmek üzere Beruta hareketini blldlrmlftlm • 
Fakat Oaro Parla seyahatinden vazgeçml,tlr . Buna da sebep 
Parısten yeni bir 0 mlr alınmı, olmasıdır.Gerek lakenderun ve ge· 
raksa Antakyada , Türk olma· ----:•n Jandarma Zebltlerlnln klıt - 1 K c· v· 
•.sı birer derece terfi etılrll · 1 ont ıyano ı-

rn •••rdlr. 

1 
yanaya gidiyor 

Bir kac ·· ' gun evvel H karaya .,.11 · b alaydan An. 
b m ış ulunan B 

Adalı dünkü Tor ay . Mehmet 
nadan Hata a os .Ekspı e s ıle Ada r - . y g, çmıştır . Bay Adalı 
urkıy e seyahatinden pek 

dur c·· . memnun-
d 1

• un geçlıkçe güzelleşen bayın
ır 3 Şan T"· k" ~· . ur ıyeye hayrsn kalmış ve 

ı ıllı .gururunu~ verdia-i heyecanı ga-
ctecılere samımi bir lisanla anlat
mıştır . 

Suriyede ve Halayda frank döş· 
~ekte devam ediyor . lagiliz 165 
~ank, Osma nlı altın ı 1320 kuruştur . 
dır Çok tacirler Türk parası üz erin-

en muamele yapmaktadırlar. 

1 
1 

Roma : 5 ( Radyo ) halya 

Hariciye Nazırı Kont Ciyano bu 
hafta içinde Vıyanaya gidecektir . 
Ciyanonun ziyareti resmidir. 

Belçika Viyana Elçiliğini 
Konsolosluk yaptı 

Berlin : 5 ( Radyo ) - Belçika 
hükumeti, Viyana Orta Elçiğiliği 
Konsolosluğa tahvil ettiğini Alman 
hükumetine bugün bildirmiştir . 

kuvvetleri kumandanının bugün ge
len bir beyannamesi halka neşredil
miştir. Bunda, bühin lspanyolların 
Cumhuriyeti müdafaaya davet edil
diği zikredilmektedir. 

Hitlerin nutku 
hazırlık • • 

ıçın 

Berlin : 5 ( Radyo )- Bay Hit· 
!erin söyliyeceği son büyük nutuk 
hakkında Göbbels tarafından bugün 
Alman milletine bir beyanname neş 
redilmiştir. Nutuk günü bütün Al
manyada her taraf kapanacak,vesait 
nakliye duracaktır. 

Son günlerde çarşıdan alınan 
bazı peynirlerin zehirli olduğu an · 
!aşılmaktadır. Bu cümleden olarak 
dün Hankurbu mahallesinden nal. 
bant Mahmut Ôzmüslümanın bir 
erkek çocuğu ve üç kızı çarşıdan 
aldıkları taze peyniri yediklerinden 
zehirlenmişler fakat derhal yapılan 
tedavi sayesinde kurtarılmışlardır . 
Belediye işe derhal vaziyet ederek 
peynir satışları üzerinde icabeden 
tedbirleri almıştır , 

Sanıldığına göre peynirler , ya 

satıldığı kapların kalaysızlığından 

ve yahut maya için kullanılan ilacın 
fazlalığından zehirli bir hale gel
mektedir. Belediye bu gibi peynir
leri derhal tahlile göndermekte ve 
satanlar hakkında şiddetli takibatta 

bulunmaktadır. ı 

1 Oksfort - Kembriç yarışı 

Taymis iizerinde {;eçen yılki yarışlardan 

Londra: okafort ile Kembrlç ünUver•ltelerl arasındaki se 
nellk kürek yarı,ı pazar günü Taymı, nehri üzerinde sahile 
dökülen bir mllyondan fazla kalabalık önünde çok bozuk bir 
havada yapılmı,tır. Okatord teknesi Y•r••ın ba,ıanjiıçında elde 
ettljil ovantaJı muhafaza ederek 20 dakika 20 sanıeede birinci 
olmu,tur. 

Sovyetler birliği 
ilim akademisinde 

1 
' 

Moskova: 5 (T ass)- Sovyetler 1 

birliği ilim Akademesi riyaset diva \ 
nı, g eç .. n sene Kalk asyada EJl,ı uz 1 

dağına yollanan heyetin mesaisi i 
netic ·leri hakkında ı.kad. mi azasın. 

dan Vavilov ile pıofesör frankın 
izahatını Lüyük bir alaka ile dın .e· 
ın i ştir. 

Bu seferf', Secrii\ıeyi tababet 
Enstitüsü fizik enstıliisü, ve saiıe 

.gibi 8 ilmi müessrsevc merbut 
40 ilim adamı i~tirak eylemişti, Eıı 

mühim ve esaslı faaliyet drniz sat 

hından 4,200 metre yüksekte yapıl 
mış ve heyet, kozmik şuaları gece 

gök yüzünün aydınlığını v~ aynı za· 

manda ı:ıetabolizm hadiselerini. kan 
terekkübatının değişmesini ve buna 
mümasil diğer yüksek ir1ifalar fizio · 

lajik haeiselerini tetkik etmiştir. Bu 

İngiliz işçi 
partisine cevap 

Londra : 5 (Radyo)- işçi parti 
sinin hükümet aleyhindeki taktirine 
karşı Çemberlayn beyanatta bulun 
muş ve işçi partisınin i 1 !i ~ larını 
ret ve sr rlırst seç • m ı n iııgılt. r eyr 
t~tbıkiııin rlo~ : u o. '" ıı.~ , ıı s )y l ·ııı ·; 
t ır. 

Yuğoslav l:a.ş vc '. tili nıem
leKet içinde seyahatta 

Belgrad: 5 (RaJ: o) - Yugoı.lav 
ba? ve haricıye veki ;i bay Stoyadi 
noviç memleket içinde seyahat yap 
maktadır. Bay Stoyadinoviç bu gün 
saray Bosnaya varmıştır. 

meseleler üzerinde mühıın ilmı neti 
cclere varılmıştır. 

filim akademesi heyetin mesaisi 
ni tasvip etmiş ve elburuzda bu me· 

saiye devamlüzu munu tastjk eyle· 
miştir, 

\ Türk_k_u_ş_u_u_ç_u_şları 

ı Adanalılar tayyareye çok 
rağbet gösteriyor 

Halkımız her 
parasız olarak 

.. gun 
bir 

6-8 ve 17-18 
hava gezintisi 

arasında 

yapabilir 

Bugünlerde şehrimizde havacılık 
işleri üzerinde büyük ve sevinç verici 
bir hareket ve gösterişler vardır. 

• Bir kaç gün evvel şehrimize ge
len Türkkuşunun i~. i tayyaresi her 
gün sabah ve öğleden sonraları Türk 
kuşu talebelerini ve halktan münasip 
flÖrülenleri uçurarak hem ekzersis 
hem de propaganda yapmaktadırlar. 

Evvelki gün öa-leden sonra tay
yarelerden birisile hava kurumu baş
kanımız Sabri gül Kozana, Ceyhana 
giderek kasabalar üzerinden ve al· 
çaktan uçarak havacılığın ehemmiyeti 
Adanalıların hava kurumuna karşı 
gösterdikleri bliyük fedakarlıkları 
taktir eden dövizler atılmıştır: Tayya
remiz Ceyhandan sonra Kozana git . 
miş ve orada da alçaktan uçarak 
şehri ve halkı selamlamış ve şehre 
çok yakın ve ınüsait bir yere inmiş
ı;r. Tayyarenin kaldığı yirmi dakika 
içinde binlerce Kozanlı iniş yerine 
koşuşmuş tayyaremizi ve gelenleri 
coşkun tezahürle karşılamıştir. 

Sabri Gül, gelen ere bu seyaha
tın manasını ve hava kurumu faaliye
ti hakkında kısaca tefsilat vermiştir. 
Bundan sonra tayyaremir hemen kal
karak saat 18 de şehrjmiz.e denmüş
tür, -

Tayyarelerimiz gerek şehrimizde 
gerekse ul!ndıkları mülhakatta büyük 
bir sevgi ve heyecanla karşılanmakla 
dır. 

Türkkuıu merkezinin Adanamıza 
olduğu gibi lstanbul ve izmire de bir 
filo göndermesi çok isabetli olmus
tur, 

Bu seyahatın faydaları çok büyük 
tiir. bir kere havacılık işlerine merak 
lı olan gençlerimizin cesaret ve sevgi 
)erini çok artıracaktır. 

Halk hasret çektiği bu süratle 
nakıl vMıtalarını eyice taoıyack ve o 
na binmek için kendisini şimdiden a
alıştıracaktır. 

Haber aldıa-ımıza göre dün sabah 
da valimiz Tevfik Hadi Baysal tar

susa kadar uçup dönmüşlerdir . çUuşlar 

her gün sabah 6-8 öğleden sonra 17-18 
kadar devam edecekt ir ve gerek ta
lebeler gerekse halktan iste yenler 
bu fırsattan istifade edebileceklerdir. 

Milan Hodza 

lntihabatta Alman pro
pagandasına müsade 

etmiyecek 

Prag, 5 ( Radyo ) Çekoslovak. 
ya Başvekili Milan Hodza, bugün 
Südet Almanlarını parlamentodaki 
mümessillerinden bir heyeti kabul 
etmiş ve kendilerile konufarak, Çe
koslovakyanın, Alman azlıkları için 
düşündüğü ve yapacağı müsaadal 
kakkındaki kanunu göstermiştir. 

Milan Hodza, paskalyadan son. 

ra vukubulacak kaza intihabatında 
Südet Almanlarının propağanda ve 
nümayis yapmalarına müsaade et
miyeceğini söılemiştir, 

Trakyada Muhtarlar kursu 
devam ediyor 

fstanbul: 5 ( Telefonla )- Trak
yadaki Muhtarlar kursu devam et
mektedir. Kurs faaliyetine ay sonu 
nihayet verilecektir. Türk arıcı us 
taları da yakında Prşteye gidecek. 

!erdir . 

Yemen Veliahdi 

Şam : 5 (Hususi muhabirimizden) 
- Yemen Kralının oğlu Prens Sey· 
fiddüvelanın Nisan ortalarında Su
riyeyi ziyaret edeceği söylenmek· 
tedir. 

Köyden röportaj --------------

Atatürk Anıtını açarken 

Arpaç Sakar 
köyünde büyük tezahürat 

Mersinin Arpaç Snkar köyiinde Atatürk Anıtı açılırken Mersin 
Sa)'lavı Fikri Mutlu söylev veriyor 

( Yazısı içeride ) 
• 
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ÇEKOSLOVAKYADA BiR HOŞNUTSUZLUK HÜKÜM SÜRDOCIO 
iÇiN NAZI PROPAGANDASI BURADA MÜSAID BiR iNKiŞAF 

ZEMiNi BULMUŞTUR 

Yazan: V.N. E 

A vı upanııı hrr tarafından 31 
milyon 500,000 Alman Çe 

koslovakyada yaşamasından dolayı 

bir harp patlak verip vrrmiyeceği ı 
bahsi konuşulmaktadır. 

Geçmiş zamanda bir takım en 1 
trrnasyonal harpler, iç harpleri bu 
gibi sebeplerle vukua gelmiştir. 

Meseli Lombardia ve Venedik
teki ltalyanlar Avusturya idaresinde 
Makedonyadaki sırp ve Bulgarlar 
Türk idaresinde, Transval'daki lngi· 
lizler Boer idaresi altında bulunduk· 
tarı için harpler çıktığı gibi. 

Bir takım milletlerin "yabancı 
boyunduruğu altında yaşıyan " ıık. 
daşlarını kurtarmak için, bu boyun 
duruk gayet hafıf ve zararsız da ol· 
sa, harbe giriştikleri çok görülmüş· ı 
tür. F akrt bunun içinde bu türlü az 
lıkların felaht ve iztirabları içinde 
bulur.malan da bir şart olarak dü 
şünülmektedir. Şimdi Avrupadaki \ 
azlıkların, bilhassa Çekoslovayadaki 
Alman azlıklarımn, gerçekten, çektik ı' 
!eri bir iztirap var mıdır? 

Eğer böyle bir iztirap varsa bu. 
aunu ortadan kaldırınca harb tehli 
kesini de ortadan kaldırmış oluruz. 

Çekoslovakyadaki üç buçuk mil 
yon Almanın iztirap içinde bulunduk 
ları söyl~niyor. 

Böyle olmakla beraber, bunlar 
her h?!Je, bugünkü Almanyadaki 
Yahudi azlıkları, Avu:.turya-Maca· ı 
ristan imparatoı luğu idaresinde ya
şayan Çek azlıkları kadar sıkıntı için 
de değillerdir. 

Hakikat şurlnr ki Çekoslovakya 
daki Alman azlıkları, Hitler'drn ve 

1 

Nazi propagandası başlamadan ö~ce 
de memnun degildiler ve muhalefet 
te bulunuyorlardı . 

Bir aralık bunlarla hükümet ara. 
sında bir işbirliği yapılmağa teşeb
büs · edilmiş, fakat bu da istenilen 
ndiceyi vermemişti. 

işin aslını ararsanız, bu südet Al
manları, kendi rızalarının hilafına, 
Çekoslovakyaya ilhak edilmişlerdi, 
bundan dolayı ivaziyelten memnun 
kalmaları imkansızdı. 

Fakat herkesi birden tatmin e· 
decek hudut nasıl çizilebilirdi? On. 
dan dolayı bu hoşnutsuzluk meyda. 
na çıkmıştı. 

Bununla beraber, bu Alman az. 
lıkları her zaman Çeklerle Müsavi 
muamele görmüşlerdir ve görecek· 
Jerdir. 

Bunlar, bütün nüfusn yüzdt. 20, 
25 ini teşkil etmekte ve memlekette 
sosyal sahada, kültür ve endüstri 
s~hasında mühim roller oynamak 
tadırlar. 

Bunlara teba değil, Müsevi va
tandaş muamelesi yapılrr, aktadır' 

Bu alınanlar, kendi dille.·inin a· 

hükümetln bütün bu işlerde çekleri 
kayırdığı ve alınanlara "ikinci sınıf 
vatandaş. muamelesi yapıldığı söy 
leni yor. 

Almanların yıllardan beri süıüp 
giden şikayetleri bunlardır. Fakat 
bu hu~ust aki şikayetlerde mü bala· 
gaya sapıldığı, işin hakikatinden u 
zaklaştırıldığı da şüphesizdir. 

Ortada böyle bir hoşnudsuzluk 

lıulunduğu için Nazi p•opağandası 
burada müsaid bir inkişaf zem· 
ini bulmuş ve Haynlayn'in paıtisi 
1933 seçiminde alman şehirlerinde 

büyük bir çoğunluk kazanmıştır. 

O zamandanl,eri, ( yani Hitlerin 
ik idar mevkiine geçmesindtn beri ) 
hem içten, hemde dıştan tehlikeli 
olan bu vaziyete çare bulm. k için 
nt tedbirler alınmıştır? Esaslı ve ka 
fi biç bir tedbir ı1lınmış dtğildir. 

H::ynlayn'in bir nevi muhtariyet ve 
v, lsviçre sistt:minde kaııton şekli 
isteytıı lalebeltrini n;uha!efet iyi 
karşılamamıştır. 

Öte taraftan hükümete taraf dar 
ve Haynlayn'a muhalif alman par
tileri de vardır. Bunlar, - yani al
man sosyalist, alman katolik, Al 
man çifçi partileri - bir anlaşma
ya varmak için bir proğrom hazır 
!anmışlardı. 

Bu talebelerden bir kaçı red e· 
dilmiş fakat çoğu hükümet tarafın 
dan kabul olunmuştu . 

"18 şubat siyaseti" yeni bir de
vir başlangıcı olarak alkışlanmış, fa. 
kat bu yeni devir bir türlü geleme
mışli. 

Verilen vaillerin çoğu kuıu bi· 
rer vait halinJe kalmıştı. 

Son teşrinde sosyalistlerin şefi 
Yak~, hükümete vaidelt rini sözde 
bırakmayıp tatbikat sahasında da 
göstermesini söyledi. Diğer iki parti 
de hükümeti müzaharetıen vaz geç
mekle tehdit etli, 

Şimdi Sosyalistler yeni bir mu· 
talebe listesi hazırlamaktadırlar . 
Bu sebeple hükumet , pek geç ka· 
!arak 18 Şubat siyaseti tatbik ede
ceği vadide bulunmuştur. 

Bundan dolayı,bugün yalnız Ha yn 
layn'in Nazi partisi değil , Çckos· 
lovakyadaki bütün Almanlar , hoş· 
nutsuzluk, memnuniyetsizlik göster
mektedirler ki vaziyeti büsbüıün 
müşkülleştiren taraf budur . 

Oı tada Hitler ve Rayh da bu 
lunmasa, g•ne bu vaziyet Çek Cum· 
huriyeti için bir tehlike teşkil eder. 
Ayni tehlike Avrupa için de bır 

tehlikedir . 
Avıupa kıtasının huzur ve süku . 

nunu , rnlhü için Çekoslovakyanın 
İstiklalini ve toprak bütünlü~ür.ü 
koı umak lazımdır . 

Ayni zamanda Çekoslovakyanın 

Çifçilcrimizc verilecek 

Elmas Madalya 

Şehri. ,ıizin Türk Hava Kurumu 
Umumi Merkezince bir Elmas Ma
dalya ile taltif edildiğini evvelce 
yazmıştık . Madalya güzel bir tö· 
renle yarın saat 16 da Cumhuriyet 
Halk Partisinde verilecektir . 

Tör~n için köylülerimiz , şehri· 
mizde bulunan teşekküller ve tüc
carlara davetiye gönderilmiştir. 

Malul e. lere veı i
len toprak 

Maliye vekaleti, Malul erlere 
teıfi kanununa göre verilmekte o
lan 200 lira kiymetindeki arazinin 
tefyizi muameleleri bitirildikten son· 
ra bu muamelenin maaş kayilleı ine 
ve resnıi senetlere işaret edilmesini 
kararlaştırnıışlır. işaret dmiyerrk 
tekııulı ödemelere sebrp olan finans 
memurları bu tediyeleri tazmin ede. ı' 
ceklerdir. . 

Devlet kor.servatuvarına 
girmek istiyenler 

Evvelki sene Arkaı ada açılan 

devlet konservatuvarının musiki kıs
mına (teganni orkestra aletleri, pİ· 

yano, bestekarlık) bu sene de en az 
ilk okulu bitirmiş olmak şartıle kız 

ve erhk parasız yatılı talebe alına
caktır. 

MAHKEMELERDE: 

Üç sene dokuz aya 
mahkum oldu 

Eundnn s~kiz sene evvel Ada· 
nanırı Akarca köyünde ameleler a 
rasıııda çıkan lıir kavga neticesi 
olarak amelelerden Aliyi tabanca ile I 
öldürüp mezar eden ve o zamandan: 
beri tutulmayan Feke ye bağlı Belen; 
kô)ünden amele Ali oglu Ramazan 
nihayet yakayı ele vermiş ve ağır 1 

ceza mahkemesind~ yapılan duruşma ! 
sı sona erdiriler.·k 3 sene 9 ay mah i 
kumiyetine karar verilmistir. ı 

Bir kadın iki 
kadıııı döğdü 

Kayadelen Suyu 

Men edildi 
Bundan Bir müddet evel Bele· 

diyece şehrimiz de satılan ayran ve 
kayadelen sularından nümune alı
narak tahlil edilmek üzere Sıhhat 
ve içtimai Muavenet Vekaleti hıf. 
zıssıhha enstitüsüne gönderilmişti. 

Gelen tahlil raı-orunda kayade· 
len suyunun beherlitre,inde bin a
det kolibasil bulunduğu görülmüş 
tür. Bu neticeye nazaran içilmesi 
umumi sıhhat için zararlı olduğu 
anlaşılan kayadelen suyunun satışı 

Belediyece menedilmiş ve şehirde 
mevcut sular da imha edilmiştir. 

Seyyar satıcılar 

Sabahları erkenden 
bağıramayacak 

Şehirdeki seyyar satıcıların sa· 
balıları kışın saat sekitden yazında 
yediden evvel bağırarak satış yap
maları Belediyece yasa:C edilmişti. 
Son günlerde seyyar satıcıların bu 
muayyen saatten evvel bağırarak 
satiş yaptıkları ve halkı rahatsız 
etti'deri görülmektedir. Bu gibi sa 
ııcılar şiddetle ta\.:ib ve tecziye e 
dilecek tir. 

r.JAYTAR iŞLERi 

Koyun hastalıkları 

Niğdenin Çiflik nahiyesine bağlı 
Murtaza ve Mahmutlu , Ulukışlanın 
Emrahar köyleri koyunlarında Çiçek 
hastalığı olduğu şehrimiz Baytar 
Müdürlüğüne bildirildiğinden o böl
gelerle olan alım satım işi durdu
rulmuştur. 

Mahalle 
kanlı 

arasında 
kavga 

Fakir talebelere 
yapılacak yardım 

Orta mekteplerdeki fakir ve hi-; 
mayeye 'muht; ç çocuklara yardım 
için birer himaye heyeti kurulacak 
tır. Maarif vekaleti de bu gibi tale 
beye ayrıca yardımda bu1unacaklır. 

Kız enstitüsü kadrosuna 
bir stajiyer ilave edi1di 

Üsküdar kız Enstitüsü mezunla
rından bayan Cavide Aracı şehıi 
miz lnsmet İnönü kız enstitüsü ye· 
mek pişirme ve ev idaresi stajıyer 

liğine tayin edılmiştir. 

Sebze fi atları 
Şelırimi:ı: ııebte Halinde satılan 

yeni sebzeler halkın alacağı bir şe· 
kilde ucuzlamıştır . Bezelye kilosu 
20 , Bakla 10, Karnebahar 20, Kl
revit 201 Sarımsak 15 , Soğan 10 
ve dün piyasaya getirilen kabağın 

da kilosu 60 kuruştan satılmışlır . 

23 Nisan 
Çocuk Bayramı Haftasının 

ilk gUnUdUr.Yavrularını:ıı Bay. 
ram için ,ımdldan hazırla
yınız . 

Sovyetlerin 
sismografları 
Moskova: 5 ('rasa) - Sovyetler 

Birli~i ilim Akademisi Sismoloji 
Enstitüsü, birçok yeni zelzele ölçü 

aletleri projeleri yafJmış ve bıı alet 
ler vücuda getirerek işletmeğe baş. 
lamıştır. 

Bu yrni sismograf aletleri ara· 
sında bilhassa bir tanesi her ihti
zazı, 100 bin defa büyütecek kuvvet 
ve hassasiyettedirr. 

Enstitü, ayrıca, köprü ve saire 
gibi inşaatın, taşıdıkları yüklerin 
tesiri altında şekıllerinde hasıl olan 
değişiklikleri ve tansiyonu, çok bü
yük bir sarahatle ölçen ve tesbit 
eden hususi bir alet te vücude ge· 
tirmiştir. Bu aletin ehemmiyetı, ay· 
rıca tebarüz ettiı ilmeğe ihtiyaç gös· 
termiycek derecede büyüktür. 

Dün sabah Asri sinema arkasın 
da ki sokakta kanlı bir kavga olmuş· 
tur. Emin oğlu Muzaffer adında bir İ· 
si erkek lisesi talebesinin sofu bah
çe mahallesinde oturan SrlAhattin 
ile kavga etmişler ve neticede Sela j 
bettin Muzafferi bıçaklamıştır. Bu 
sırad.ı ayni yere gtlen selahettiııin 

arkadaşlarından Helmi de tabanca 
sını sıkaraki Muzafferin üzerine ateş 

Du•muş kızı Pt!ruz ~ adın fa Bir 1 t · · d ı. 1 · b t tmm'ı• e mış ıse c: .u ı şun ar ısa e e .-
kalın Bdkis ve nih ıt kızı Mukwl:le. , d. K k ·· k t f adında 

Eski silahlar serg•si 

Moskova : 5 (Tass) - Gürcistan 
müzesinde, kafkasya ve lrana ait eski 
kılınçve silahları cem~den bir sergi 
açıl mışlır. 

ır. eza oş er mus a a . 
si fena hıl le döğınüştür. 1 b' . ·d ff · ·· · e yu·· u··mu"ş ı . ırısı e muza erın uzerın r , 

13elkis ve nıukadd~sin şıkayetı ; tür .ı 

üzeı ine zabıta derlı~l Perııze hak Bıçaklanan Muzaffer hastahane 
kınJ~ karuni tı.kil ı ala haş amışlır. ye kalırılmış•ır. S . ıçlular zabıtaca 

istiklal ve toprak bülün 1 iiğii ü te 
min içiıı Südet Alınınlaıını yatıştır 
mak lazım gelnıtkt· J:r. 

Bu vaziyet karşıs11,J3 münabşa· 
lara girişır.enin , ınad etmenin yeri 
olan.az. Bunun için ~Üratli ve cö 
merd bir ha"ketr geçırek gerrklir. 

Hakikatin l·u çehresini gizlemek İ 
iki yüzlülük, zahirde dostluk, fakat , 
hakikatte düşmanlık olur . 

aranmaktadır, 

5 Nisan 938 

Gökyüzü kısmen bulutlu. Hava 
hafif ı üz garlı. En çok sıcak 23 san 
tigrat derece. en az sıcı.k, geceleıi 
6 santiğrat derece; 

Bu zengin ve enteresan koleksi 

1 yon arasında, Andre Ferrare ve şah 
Abbas E~adullah hfabani gibi üs
tadların yaptıkları nadir ve güzel kı
lıçlar, iki taraflı bir Zülfikar lıilh•s 
sa nazarı dikkatı çekmektedir. Eski 
silahlar arasında da çakmaklı ve 
fitilli silahlar, ve de sırtında taşınır 

küçük toplar vaıdır. Ayrıca, Güıc's 
landa muhtelif yerlerde yai ılan ka· 

zılarda elde edilen tançian silı.hlar 
mevcuttur. Bu koleksiyon, çok büyük 
bir alaka uyandırmıştır. 

haıisinin azami kısmı alman olan r-------------------·---------------·----~------------------, 
şehirlerde bile resmi dil olaıak kul k k 
1 1 d . . 'k. :l' 1 M~ os ovanın mer ez mın M et rop o ••. ten 1 er Bundan başka 13,8 kilometre anıma ığı ıçın şı ayet e ıyor ar. takasını demiryolu istas uzunluğunda ;rni bir haltın daha 
Şikayetlerinden birisi de şudur : IJ yonlanndan birine bağ Modern ,ehlrclllk m•m.·ım1---••-- inşasına başlanılmıştır. 

Polise, demiryolu ve posta nıe lıyan, 3,5 kilometre u Bu ~uretle 1939 senesinde Mos 
murlarırıa kodar bir çok devlet me· zunluğuuJa yrni bir yeraltı tramvayı tün istasyonlar mermer kaplıdır ve ga büyük kanalı Ü•erindtki Kimiki ne kova şehri, 40,3 kilomelre uzunlu 
murluklarında çeklar kullanıldığın- - Metrrpoliten hattı - işlemeğe müteaddit hrykeller ile siislenmiş bir iskelesine kadar 9,4 kilometre u ğunda metrepoliten hatlarına malik 
ddıı Almanlarla dolu olan şehirler açılmıştır. Bu suretle Moskovanııı bulu'lmakladır. Moskovanın merke· zunlu~unda yeni bir metropoliten olacaktır. 
de bile tıu memurlar almanca ko· Metrepoliten hatlarının umumi ıızun- zinJe inkılap mı-ydanı islasyorıunda ha!tı daha işlemeğe açılacaktır. Moskova metrepoliterıleri, 1936 
nuşmamaktadırlar. luğu 15, 1 kilo metreyi bulmuş ol yükstk sanatkar Manizer'ın nnareli Hlarn lu hat için lüzumlu tüne· senesinde ı .0,5 milyon, 1937 sene-

Bundtn başka sosyal sahada, maktadır. altındd vücuda getirilmiş 80 heykel lin kazılması işi bitirilmiştir. Şimdi sind~ ise 155 milyon yolcu taşımış 
terbiye işlrr:nde, kontrat akti gibi Bu yeni hattın tünelleri, metalik mevcuttur. üzerinde çalışmakta olan kısım, yer- tır. Bugün ise Moskovada günde va 
hususlarda Almanlara karşı hüku· tüb halindedir ve içi sedayı tutan 1938 senesi ortaların~ doğru, altı İstasyonlarının sıvanması ve tez sati 500 bin Moskovalı Metrepolı· 
melin kötü ve menfi bir siyaseti ta hususi bir madde ile boyalıdır. Bü- şehin merkezinden Moskova - Vol· yin edilmesi keyfiyetidir. ten ile seyahat etmektedir. 1 
kip etıntsinden şikayet olunuyor; 

• 

dalları insanın iştihasın 

arttırır 

Snlonlarımzı çiçekle süslemeni~ 
unutmayınız. Fak at yatak od anızdı, 
sakın kokulu çiçek bulundurmayı 

nız . 

Kadim Yunanlılar ve eski Ror.I 
lılar, salonlarını ve bilhassa y~rıı 
odalarını daima çıçeklerle süslerle 
di. Bunun sebebi, çiçeklerin ve bil 
hassa defne dallarını , soıı derec 
insanın iştihasını artırmasıdır. 

Kadim yunanlılar, yemek ;oda 
ıında defnP dalları bulundurmağı 
o derece adet edinmişlerdi ki, e 
fakir aileler de -9.<leti tatbik etmek 
son derece itina ederlermiş. 

Polonyada dünyanın en 
büyük [Aerostat]ı 

yapılıyor 
Polo .yada dünyanın en büyük 

(Aerostat) ı yapılıyor. Lehli alimteı 
bu (Aerostıt) la 20 bin metre yii 
selerek. cazibe dalgalarınını terııev 
vüçleri hakkında tetkikat yapma 
çalışacaklardır. 

Doktor (Narkivieç) in riy-ısetin 
deki heyet cazibe dalğaları için ço~ 
mühim ke~ifler yapabıleceğinden 
çok ümit vardır, Bu keş•fler muvaf 
fakiyetle ndicelenirse. t:ıyyare ile 
devri alem seyalıalı yapmak ve r 

uzak mesafeleri katetmek, saat ve) 
gün değil, dakika nıesdesi olacaktı 

Dünyanın en eski gazete 
si tekrar çıkıyor 

Japonların, Pekinde tesis ettiklt 
ri müst!ıkil Çin hükumeti, dünyanın 
en eski gazetesiııi tekrar çıkarmal 
başlamıştır. Bu gazete hükumetin 
re~mi tebliğlerini neşrcdecektir. E 
sasen Lu gazete, bundan dokuz yöl 
sene e ı vel Pekinde ilk çıktığında 
lıüku netin naşiri efkarı olmak üze• 
çıkmişlı, o zaman, "Gşğiin oğlu .. 
cdını taşıyan Çın imparato• u tarafı 
dan neşredilen bu gaute, 1912 tarı 

hinde neşriyalını kesmişti. Şimdi 
Jap mlaıın tesis el tikleri pekin 
hüku •ne ' İ, Çın imparatoıluğun vaıi: 
olduğuna iddia ettiğin len bu impa 
ratorluğun çıkardığı ilk gazeteyi de 
ihyaya k'I ar vermiştir. 

1 Radyo programı 
1---Buakşaın ---'': 

Operalar, Operetler 

9.45 Berliıı kısa dalgası Wagnt 1 

in Fıi eJ-.~n le H >lla,nd ~ r .. op!rası. 

19 Viyana: ,OıJ ·"et musikisi süitti 
(Suppe, Sıram, Mılöçker). 20 30 
beşle: Puccininnin "La Holıeıııe,, o 
per•sı. 

Oda musikisi 
11.15 13"1grat: L~nlen konsvıi 

23.15 Belgrat: "fer'. çh ·,.kuarteti. 

Resitaller f 

• 

s 
l 
v 

h 

il 

Lı 
lıl 
eı 

15.30 Berlin kısJ dalgası: Pi; ,.n 
resitalı ·~e~thov ·n). 1:1.16 VarşovJ li 
Kem1n re;İDli: 18,30 G~rlin kı$3 
dalgH: R Str•uss vl?. Pfıtzn•rin şı lıo 

. liıı 
kıları~·ln. ( 18,50 Zım\Jal r •si talı. 

da 
(i3•ch), 20 13ü :reş: Dımitria tara biı 
fından şarkılar. 2015 Varşov.ı: ile 
Yabancı milletlerin şaı kılarından· 

21 Belgıat: piyano resitali (EstonY' bir 
ınu;ikısi) 22 Varşov<1 Chopin'ııı 
eserlerinden resital. 22.30 Belgr91 

ve 
A.v 
kar Hali< şarkıları. 23,30 V ıyana: Sevi 

leıı Vıyana havahrı. 
Dans musikisi 

19 Bükreş (Plakla). 21 BükreŞ 

(Kabare neşriyatı). 22.30 Viyana 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yeııipo~tane civarırıJa 

Fuat eczanesidi!:.---' 

ede 
~lik 
ba 
dile 
d·, 
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6 Nisan 19.38 

Mersinde 
Arpaçsakar köyünde 

Atatürk anıtı 

Büyük merasim 
yapıldı 

Mersin: 5 (Hususi) - Mersin 
köylerinden Arpaçsakarlarda köy
lüler tarafından yaptırıkn t.tatüık 
anıtının açılış töreni b'nloce halk 
huzurunda yapıldı. flbayımız, Ata 
türk anıtı etrafında halkalanarak ifa· 
d,, ettiğimız bağlılığı işaıet ederek 
Arpaçsak arlıları tebrik ve taktir 
ettiler. Bütün L:öylülerin bunları ör. ' 
nek etmelerini söylediler. Bilaha· 
re kordelayı kestiler .. Akdenize ba 
kan Atatürk anıtının meydana çık· 
:nas~le köyün semasını bir alkış tu 
fanı çınlattı. 

Bundan sonra saylavımız, aynı 
köyden Bay Fıkri Mutlu anıtın niçin 
yapıldığını, Atatürkün yaptıklarını 

ve yarattıklarını izah ettiler ve bu 
gün ~iz Arpaçsakarlılar da onun 
bu yurtta dağıttığı kiıltür ışıklarile 
nurlanmış, onun yurtta yarattığı em 
niyet havasını doya doya koklamış 
onun verdiği her türlü hürriyetleri 
seve seve taktir ve kabul etmiş ve 
onun bizı, Türk milletini olan ulus· 
lan fevkııı<la yükseltmiş olduğunu 
bütün ruhile sezmiş vatandaşlar ola 
ıak onun heykelini köyümiize diki 
yor ve benliğimizi saran Atatürk 
adım gelecek neslimize armagan edi 
yoruz. demişlerdir. 

Sözleı i sık sık alkışlarla kesilen 
saylavımız 3 nisanın ne ifade etti 
ğini de anlPtmışlar bugünün, Mersin 
bölgesinde Fransız işgal kuvvetle
rinin Arpaçsakaı lar köyünü gecele· 
yin bastığı birçok evlerini yakarak 
aldığı e~irler ve mallarla geri Mer· 
sine döndiiğii bir gün olduğunu söy 
ler.ıişlerdir · Bu e. nada o acı günleri 
yaşayan vt- hatırlayan birçok dinle 
yici göz yaşı dökmü~. etıafı derin 
bir sessizlik kaplamıştı. Bu nıanza 
ra içinde hPyrcarıla sözlerine devam 
eden Sdylavımız "Bu mıntakada düş· 
tnan tarafından munzam bir kuvvet
le ilk baskın buraya tevcih eoilmiş 
Ve ilk yangın cinayeti burada irti
kap edilmiştı. O giin köyiimüz için 
kara bir gündii F 11l:at lıu 3 nisan 
günü bizim için yüce bir gün ola 

• caktır. Milleti, yurdu, esaı etten kur 
taran, memleketi cennete çeviren 
Ülu öndrrimize şükranlarımızı, bağ· 
lılığırnızı ifadeye imkan bulduğu11uz 
ıtıukaddes bir gündür.. dedikten 
sonra "anıtı niçin bıı meydana dik
lık. diyerek sözlerine devam etmiş 
ve "dleri silahsız mazlum ve masum 
halk kala L. alığı önünde müfrezenin 
lllağıur kumandanı buraya pür az3 . 
1lıtt durmuş beni isticvap rden k, 
Lirbirine ken lir!e sarılan şu zaval· 
lıları, halkın göz yaşlarını t<m<ş1 
Clırıişt i. 

ı 
1 

Kabilde 
Japon maslahat

! güzarı ile Sovyet 
elçisi arasında 

bir hadise 

H. . ı 
ızmetçı aranıyor , 

Evde çalışmak üzre bir 1 

kadın aşçı ve bir hizmet-

Seyhan Sıtma Mücadele 
Reisliğinden : 

15-Nisan ·-1938 tarihinde baş· 
lamak ve bir buçuk ay devam et
mek şartilc Adana Sıtma Enstitü. 
sünde küçük Sıhhat memurları kursu 
açılaC3ğından Memurin kanununun çi aranıyor .. Matbaamıza 

müracaat edilsin. 
1 

4 üncü maddesindeki evsafı haiz o 

--··-------•-•• lan Orta mektep mezunlarının aşa. 
ğıda yazılı evrakı müsbitelerile bir. 

ı-
Moskova, 5 - T ass ajansı bil. 

diriyor: Japonyanın Afganistandaki 
maslahatgüzarı Kuvabara. geçenler- I 
de Labile gid~n yeni Sovyet büyük 
elçisi Nikailof'a karşı emsalsiz bir 
küstahlıkta bulunmağa cüret et

Satılık bağ - Jikte bir istida ile azami 12/Nisan/ 
1938 tarihine kad•r Reisliğimize mü 
racaatları ilan olunur . 

miştir. 

Yılanlı semtinde iki oda, mut 
bah ve diger müştemilatile sekiz 
dönüm bağ satılıktır . lstııyenler 
Belediye Mezat salonuna müra. 
caat etsinler . 1-3 

Evrakı müsbite şunlardır : 
1 - Sıhhat raporu 
2- Hüsnühal varakası 
3- Orta mektep diploması 
4 Nüfus tezkeresi sureti 

27-31-3- 6 -9 9069 

Japon maslahatgüzarı Kuvabara, 
sovyet büyük elçisine yaptığı bir 1 

ziyaret esnasında uluorta Japonya -------------

lehinde cesuslulc yapmasını kendisi. ı I Al 1 
ne teklif etmiştir. Mıkailof'tan icab ı.· sar ay sineması 
eden cevabı Lalaıı maslahatgüzar 

--- -ı 1 ÇOCUK HASTALI LARI 

MÜTEHASSIS! 
utanarak çekilmiş gitmiştir. 

1 
Bu akşam 8,30 da 

Tas Ajansının salahiyettar meha· -1- Dr. Nihal Bay at 
filden öğrendiğine göre-, sovyellerin G •• h Ç 
J'okyo büyük elçiei Kabildeki japon Una OCUğU 

Mersin Yoğurt pazarı mümessilinin bu küstağça hareketi Oynayan : 
ni h<1riciye nezareti nezdinde şid· FRANSV A ROZA Y 

Kabul 

c. 
••atları : Her gUn 

15-19 c!etla protosto etmiştir. 

Jülvern'in eserleri 

1 
Moskova: 5 (Tass) - Sovyet 

I gazeteleri son gü~l~~d~. do~.umunun 
yüz <>ı · uncu yıl donumu rr.unasebe· 

1 tile, büyük ve velut romancı Jül 
Vern'e geniş s•hifeler tahsis etmiş 
!erdir. Jül Veın'ın yaratıcı dehası, 
Sovyetler Birliğinde halk tarafından 
çok büyük bir rağbete mazhar ol· 
maktadır. Her sene Jül Vern'in eser
leri, Sovyetler Birliğinde, 13 ayrı 
dilde, 3.825 499 nusha olarak basıl
mıştır. 

Eski Azerbaycan 

Hayvanatı 

ı En katı kalpleri titretecek 
hissi film 

-2-

Ölüm yolu 

kadar 

Oynayan : JAN VA YN 

1 
............... ~--

1 
1 
ı-
1 

Fevkalade heyecanlı ve neşeli j 
sergüzeşt filmi 

ÇARŞAMBA : Tenzilatlı matine 1 

9108 

Kaçakçılar vatan 
hainidir 

--------------~--..;........:, ............ ____________ __ 
Adana Milli Mensuca fabrikası Direktörlüğünden 

112/938 Tarihinden itibaren aşağıdaki fiatlarla kaput bezlerimizi 
satacağımız sayğı değer müşterilerimize ilan ederiz. 

Aslanlı bez tip 2 
" • tip 2 

Şapkalı " tip 4 
" " tip 4 

Genilşik Top 

Santim Metre 

75 
90 
85 
90 

36 
36 
36 
36 

Top 
Fi atı 

725 
839 
695 
725 

Kr. 

" 
" 
" 

Bu fiatlar fabrika teslimi, bedeli peşin tediyeli ve toptan satış fiatı· 
dır. Bir balyadtn noksan olan p .rekende satışlar için 0/0 2 fark alınır. 

Fabrikamızın hiç. bir yerde acentusı yoktur. Bütiin müracaatların doğ
rudan fabrika müdürlüğüne yapılması müşterilerimizin menfaatı icabın 
dandır. 8900 9 

Moskova : 5 ( Tass •) - Azer· 
baycan Sovyet Cümhuriyeti dahi
linde Binagadı köyü civarıııda tabii 
bitüm depoları içinde eski devirler · 
de yaşamıs hayvanlar kemikleri ve 
mütehaseleri bulunmuştur. Bunların 
arasında büyük kedi cinslerint', çok 
büyük mağara ar devri ayısına, ge 
niş ve büyük yapılı ren geyigir.e ve 
saire ye ait kemikler mevcuttur. Bun· 
lar üıerinde tetkikler. yapılmakta Bu güne kadar bütün dünya fa yaµılan en muazzam film, P.u güne 

d". lbnifaldan'n I J AN'"'Si'NA'MA'Sl'NDA 
volga seyahatları 

Moskova: 5 (Tass) Sovyetlcr 
birliği ilim akademesi, lbnifaldan 
'ın meşhur seyahatnamesi rusça t•r 
cemesıni, tam olarak, yakında r.eş

redeccktir. 
lbnıf .ıtdan'ın bu eserinin fotoğra

f ık kopyası 1935 senesinde İı an Hii. 

BU 

Fransızca sözlü, Aşk, He 
yecan, Canlı bir macera Yüz 
binlerce Fıgüran., milyonlar 

sarfilc hazırlanan ve tama· 
men Tarihe müsteııid mııal' 

zam bir şahasn 

hil rıeti tarafından Akade'lliye ve· KRAL.ÇE 
rilınişti, Onuncu asırda Bağdat ha ı 1 
lıfosinin hir sefaret heyeti riyasetin. M ARı• 
de Volg~ ınıntakasına bir seyahat 
yapnıı~ ve dönÜ>Ün fo Bulgarların 

AKŞAM 

işte • nıtı onun durduğu bıı yere 
Yaptık. Aa.met yerine her yönden 
takti;~. tecile lii .. ık ilahi lıir vcrlık 

n ikame et tık. Ey lıG} ük insan! 
vı Bü} ük ve ş>nlı l•ir taı ilıe ma

lik olan necip melltiinle cennete 
herızeıtiğin güzel ve şirin memleke 
tın haklı olarak öğün ve elıede ka 

Savların, Kozarla ın ve ılaha diğer BAŞ ROLDE : 

1 ::iı"~:~::~~tıa~l:~~~ri bi~ ·~:ıl~~;mt~f:l~~ 
1 eyl•,mişti. ibrıifaldan'ın Lu eseri şim 
1 diye kad ır hiç. bir yerde tam ola 

Kudredli Büyiik 
eınsalsiz iki 

yıl iız 

bd~~ yaşa .. Var ol.. diyerek söılerini 
. ıtırmiş I J . 

J· il , • uzun uzun yaşasın ses erı 
e alKışlanmıştır: 

, Bundan .onıa k" 1.. d ' b ... b' oy u genrler en 
ırısı ·· k " 

il ır şıır o umuş k'· 1··1 d . . • oyu er en 
ve tarıh dıl fakülte•i oku 1 d 
A . r arın an 

vnı Mutlu da ilbaydan Ar k • paçsa 
arlıların ve bütün Lozana işf 'k 

ed 1 • ııa 
. en erın Atatürke saygı, sevgi ve 
~bkranlarının, yarattığı rejime ebedi 
.ıağlılıklarımn bir telle ulaştırılmasını 
~ıle · · y • d tnıştır. . e men~ei orta Asyaya 
,

1
Yan zn köyün tarihçesini, kuruluş 

e te~amül safhalarını anlatmıştır. 
Co~kun bir tezahürat içinde de 

Yanı ed .. . l 
ı·ı en torer. sona trmış t avet. 
~-er Se\inç içindeşehıe ve köylerine 
onn .. 1 .uş erdir , 

1 rak nrşredılmiştir 

1 
· 1 F' REDRİK MARCH 

Seyhan defterdarlığından: Katharinı Hepbrn 

Cemal paşa mahallesinde Ka· ILA VE TEN : 
dastıonun 577 Ada 63 parsel numa· CON VV A YNE Tarafından temsil edil en 
rasında kayıtlı on iki bin dokuz yüz 
metre murabbaı mahallin 912 hisse 
itibarile 36 hissesi açık artırma su 
retile satılacaktır. Beher metre mu· 
ra bbaının 11 kuruştan Hazine hisse· 
sesinin muhammrn bedeli 59 lira 40 
kuruştur. isteklerin 11 Nisan - 938 
paz<ırlesi günü saat on dörtte Def· 
terdarlıkta toplanan Komisyona gel-
meleri ..... 9072 

26-.12-5 -1 o 

Beş Silahlı Haydut ............ ~ ........... ~ ............... 
Dikkat: 
Sinema s11\ Tın~ 3J h flı,lı·. Yul~riıı.zi L·ı:f~ı erb~ tem ı n 

edıniz L?ctlarınızı Teltfanl ayırtabilirsiniz. Tel : 266 

Pek Yakınia TINO ROSSi 
KiTARALAR ÇALARKEN 

Büyük musiki fılıninde ..... . 9090 

Sahife : 3 

Sinemacılık dünyasında vukua gelen en son yenilikleri daima ilk olarak 
memleketimizde takdim etmek şerefini bug:ine kadar büyük bir itina 

ile kendi elinde bulunduran 

Asri . sine a 
Bu akşam 

8,30 suvareden itibaren 

Bugüne kadar gördüğünüz Aşk-Heyecan--Güzellik Fılmlerini gölgede 
bırakacak kadar kuvvetli ve kudretli olarak temsil edilen 

Yeşil Domino 
Şaheserini sunmakla bahtiyardır 

Baş Rollerde : 
Beyaz perdenin melıkesi ( DANIELLE DARRIEUK

CHARLES V ANEL 
MAURICE EKAND 

Ayrıca:En yeni dünya havadisleri-Afrika ormanları 

Bugün gündüz 2,30 da umuma tenzilatlı matina 

1- Yeşil Domino 
2- Buffalobil-Macerdlar kralı [ son defa ] 
3- Mikinin Şeytanı [renkli ] 

En yenı dünya havadisleri 
Kişe her vakıt açıktır. Localarwızı telefonla isteyiniz 

Telefon ASRI 250 

9106 

Tahih alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak üzere iki 
tabib alınacaktır . 

Kabul şartlarını öğrenmek istiyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğemüracaatları. 

9076 27,30,1,3,5,7,9,12, 13, 15 

:----~-~~----------------------------------. 
Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Askeri ve Mülki T ekaüd kanununun 18 inci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

Kanun No: 3297 Kabul tarihi: 3 1 1938 

Neşir taril\i: 11 Kanunsani 1938 

Dünden Artan -

olanlar evvel ve ahir hizmetleri mecmuuna ve yeni rütbe ve sınıflarına 
göre yeniden tekaüd maaşına nail olurlar. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden muteberdıı. 

Madde 3 - işbu kanunun hükmünü icraya Milli Müdafaa ve Maliye 
vekilleri memurdur. 6 1- 938 

2 
Kararname No: 5 70 

[SON] 

Neşır Tarihi: 11 Kanunusani 1938 

Memlekı t dahilinde iıııal edilmekte olan ipliklıııin ihtiyaca kafi gel 
ıne liği anlaşıl Jığındaıı bu yüzden meydana gelen iplık buhranını önlemek 
için 2967 numara! kanunla müddeti 1 t~mmuz 1938 tarihine kadar u· 
zatılmış o'an 2294 numaralı kanunun l inci maddesine dayanarak güm· 
ıü< tarife;in'n 366, 367, 368, 369, 310 inci madd-lerine giren ipi ki rn 10 
numaraya kadar olanlarına (on dahil) mevzu gümrük resminin 0/0 60, 10 
dan 20 numaraya kadaı olanlaıına ( 20 dahil ) Mevzu gıomrük resminin 
°t·o 25 ve 20 d~rı yukarı olanlara me . zu güını ük resminin % 20 nisbe
tinde tenzili; lktisad Vekilliğ.nin 12111 1936 tarih ve 12851 sayılı tez. 
ker~sıle yapılan teklifı üzerine icra Vekill:ri H-:yetinin 1311111936 top· 
lantısında onanmıştır. 

13/1 1 1938 

2 
Kararname No: 5790 

[Son J 

Neşir tarihi: 11 Kanunusani 1938 

13 '111 1936 tarih ve 215570 sayılı kararnameye ektir: 
Piyasada baş gösteren iplik buhranını önlemek maksadile dışardan 

getirilen iplikler üzerine mevzu gümrük rtsimlerinde yapılmış olan tenzilatın 

8303 ( Sonu Var) 



Sahife 4 

Adana Borsası Muameleleri 

Kilo Fiati 
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5 I 4 I 1938 iş Bankasından alınmıştır. 
Santim Pene 
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T 4 83 
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Kömür sıkıntısı 
çekmeyiniz 

Derhal Ali Rız.ı Kcllr~eker tic ~ elhanesine giderek zarif, sajtlam, ucuz, 
son sistem bir 

MALTIZ ALiNiZ 
2Lira 

mukabilinde edineceğiniz maldız 
sayesinde mutfağınızın ekonomisin 

temin edeceksiniz. 

Alacajtınıı M it d yakmak için en ~konomik, en ucuz a iZ a kömiirüde Alı Rıza Kelle 
şeker ticarethanesinde bulac•ksmız .. 

Maden kömürü k_ul~a~makla hem milli bir cevherin istih· 
!akını arttırmış ve hem de müstefid 

olacaksınız. Odun kömürü artık aranılmamağa mahkümdür. 

Maden kömürünü mutfağınızda bir kere tecrübe ediniz 

Ucuz - Temiz-Kuvvetli 
60 8879 

Sömikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
saf ve temiz kömür ucuz olarak top 
tan ve perakende satılır . 

7967 144 

Satış yeri Yeni Mağaza 
Ş. RIZA JŞÇEN 

Belediye karşısında 

________________ .._._.. ____ ~---------------------...; 

(Türksözü) 

Sıhhatinizi koruyunuz ! 
? • - Nasıl mı 

ayadelen 
Sularını içmekle 

Sıhhıt ve içtimai Muavenet Vekaletinin 672 numaralı raporu 

TAHLiL RAPORU 
Görünüş : Berrak 

Renk Renksiz 
Koku Kokusuz 

·.Tadı : Latif 
Teamül : Mutedil 

Kaleviyet : ( 100 sm3 suya sarfolunan N· lO H. 
mikdarı ) 0.2 sm3 

Mecmu sertlik derecesi ( Fransız ) 1.5 
Uzvi maddeler için sarfolunan müvellidilhumuza 

Sülfat 
Klor 
Nitrat 

( SÔ 4 ) 
( Ci ) 
( No 2 ) 

litrede 0.40 ırr 

,, 0.0033 gr: 1 
•• 0.0074 
.. 0.00..\0 

( el. 33 ) Nitrit ., Yok 
Amonyak ., Yok 

Fennin en son usullerine riayet ederek ~ ynadığı yerinden itibaren 
istasyona kadar içi kalaylı kalvanizli borularla içi mermer döşeli bellu ha. 
vuzlara dökülmektedir. Oradan da bütün Fiziki ve Kimyevi evsafını mu. 
hafaza ederek ve hiç bir suretle el değmeden hususi Kimyagerimize ve 
Adana Sıhhat Bakanlığının tayin ettiği Sıl>hiye Memuru huzurlarında da· 
macanalar ve vagonlar KAY ADELEN suyu ile yıkandıktan sonra doldu· 
rıılmakta ve ağızları Sıhhat Memuru tarafından mühürlenerek şehrimize 
gelmektedir . 

Kayadelen Gazozları 
Kayadelen Gazozları da ~ ayadeten Suları gibi berrak , sıhhi, ne 

is, temizdir. Daima Kayadelen Oazoztarını tercih ediniz . 181 

,- -, 
•• •• •• 

TURKSOZU 

jMatbaacılıkl 1 Gazetecilik) 

Mütenevvi renkli 
her türlii tab işlerinizi 

ançak Türksözünün oto 

malik makinalannda 
yaptırabilirsiniz. 

Eserlerinizi Türk 

sözü matbaasında bas. 
tırınız. Temiz bir tab 

nefis bir cild içinde 

es~riniz dah3 kıymet· 

lenecektir. 

Kütüphanenizi gü. 

zelle~tirmek istiyorsa. 

nız kitaplarınızı Türk· 
sözünün mücellithane· 

sinde yaptırınız. Nefis 

l LAN 
* 

T A B 
* 

KIT AP 
* 

C 1 L D 
* 

GAZETE 

bir cild, renkli ve zaıil 
bir kapak bölgede an 
cak Türksözünde ya· 
pılır. 

Re!mi eurak, ced. 
veller, defterler, çekler, 
karneler, kağıt, zarf, 

kartvizit ve bilumum 
tab işleriniz, en kısa 

bir zamanda en ntfis 
bir şeklide en zarif hu 
rufatla Türksözünde ya· 
pılır • 

Türksözü matbaa
sı "Türksözünden. baş. 

ka her boyda gazete, 
mecmua, tabeder. 

·-----------·---------------~----_.. __ ..... ..._ __ ...: 

Ti· 
• TORKiYE i~ llANKA~ I 
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1 BELEDİYE İLANLARI l 
~~--------------------------------..: 

1- Belediye temizlik işleri hayvanatının ihtiyacı olan 35,000-40,000 
kilo yeşil çayır otu açık eksiltme suretile satın alınacaktır. 

2- Kilosunun muhammen bedeli bir kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı otuz liradır. 
4- ihalesi Nisanın 21 inci perşembe günü saat on beşte Belediye En· 

cümeninde yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi Belediye Yazı işleri k-ılemindedir. isteyenler orada gö· 

rebilirler . 
6- Taliplerin ihale günü muayy•m saatta teminat makbuzlarile birlikte 

Belediye Encümenine müracaatları ilan olunur.9109 6-10-14-19 

1 - Belediye emlaki 938 yılı haziranından itibaren birer sene müd
detle, şartnameleri mucibince kiraya verilmek üzere açık artırmaya çı 

karılmıştır. 
2- Bu dükanların muhammen bedelleri geçen seneki kira bedelleri· 

dir. 
A - Zahıre pazarındaki mağazalar 18-4 938 perşembe. 
B- Sebze halindeki dükkanlar 21·4 938 Pazartesi, 
C- Kasap dükkanları 25 4·938 perşeube 
D - Kaışıyakadaki dükanlar, Hükumet içindeki yazıhanaler satış baraka 

!arı muvakkat Şölen, gazinosu, Kuru köprüdeki Gülenbar, belediye altında 
ki beı ber dükkanı. sebze ve hayvan pazarındaki kahveler, Hayvan pazarı 
saban yerile Sultansokağındaki kerpiç ve çinko üç ahırın 28·4 938 per 
şembe günü saat 15de belediyf' dairesinde Daimi eııcüınence ihaleleri· 

yapılacaktır. 
3 - Muvakkat teminat muhammen kira bedelinin 0/0 7,5 udur. 

4 - Taliplerin ihale gün ve saatinde yatırmış oldukları teminat mak 
buzlariyle birlikte daimi encümene ve şartnameyi görmek isteyenlerin 
her gün Belediye muhasebesine müracaatları ilan olunur. 

1 - 5 - 9 - 13 9088 

or. Muzaffer Lokman 
lç hastalıkları mütehassısı 

Hastalarını her gün Yeni otel atkasındaki mu 
ayenehanesinde kabul etmektedir. 

Gayri menkul malların 
açık artırma ilanı 

Adana birinci icra memurluğun 

dan: 
lsmaile ipotekli borçlu Ragibe· 

nin Adananın Kafirkıran mevkiinde 
ve tapunun Şubat-937 tarih ve 83 
ünde kayitli 9190 metre murabbaı 
tarlasının Hududu : Şarkan Çakmak 
Mustafa iken elyevm lbrahirıı Halil, 
garben ifrazen sahibi senet Ragibe, 
tarlası, Şimalen Mıılla Yusuf ve kıs· 
men lbrahim, Cenuhen Mehmet iken 
elyevm vereseleri. 

iştirak edenler artırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malumatı almış 
ve bunları tamamen kabul etmiş ad 
ve itibar olunurlar. 

5- Tayin edilen zamanda gayri 
menkul üç defa bağnldıktan sonra 
en çok artırana ihale edilir . Ancak 
artırma bedeli muhammen kıymetin 

yüzde 7 5 şini bulmaz veya satış is 
tiyenin alacağına rüçhani olan di~t1 

alacaklılar bulunup ta bedel bun· 
ların o gayri menkul ile temin edil· 
miş alacaklannın mecmuundan fıı.z· 
laya çıkmazsa 111 çok artıranın le· 
ahhüdü baki kalmak üzere artırma 
15 gün daha temdit ve 15 inci gü 

ha 
de 
lu 

.. , 

nın 

ıno 

ına 

eın 

leş 

bas 
cu 
hal 
bir 

Gayri tnenkulun bulunduğu mev. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası : 
Hali hazırda hudutlarında tehalüf 
yoktur. 

Takdir oluom kıymeti : Be· 
her dönümün 17 on yedi lira kıy· 
ııiet takdir edilmiştir. 

Artırmanın yapılacağı yer,gün,sııat: 
Adana 1 inci icra memurluğunda 
birinci arttırması 6-5-938 cuma 
günü saat 10 -12 de ve ikinci ar· 
tırmast 21-,-938 cumartesi günü 

saat 10 ve 12 de 

ayni saatta yapılacak artırmada , (' 
bedeli s a t ı f istiyenin alacağın' y 
rüçhani olan diğer alacaklıların o 
gayri menkul ile temin edilmiş ala' 

cakları mecmuundan fazlaya çıkına 

şartile, en çok artırana ir ale edilir· a 
Böyle bir bedel elde edilmezse ih; 
yapılmaz Ve satış talebi düşer. 

1- işbu gayri menkulün artırma 
ıartna mesi ilan tarihinden itibaren 
1184 No. ile birinci icra dai · 
resİhİh nıuayycn numarHında her· 
kesin görebilmesi için açıktır. ilanda 
yazılı olanlardan fazla malliınat al· 
mak isiiyenler , itbu ~a:rlnameye ve 
1184 dosya numaraııile meınu· 

riyetimize müracaat etmelidir. 

2 ·- Artırınıya iştirak için yuka· 
rıda yazılı kıymetin 0,0 7,5 nisbe
tinde pey akçasile veya milli bir 
bankanın teminat nıektuhu tev'1i 
edılecektir . (124) 

- 3 - ipotek sahibi alacaklılarla 
diier alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayri menkul iizerin. 
deki haklarını hususile faiz ve mas
rafa dair olan iddialarını işbu ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbitelerile birlikte nıemu. 

riyetimize bildirmeleri icap eder . 
Aksi halde hakları tapu sicilile sa· 
bit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç !<alırlar. 

4- Gösterilen günde artırmıya 

6 - Gayri menkul kendisine ih 
le olunan kmse deı hal veya veriJır 
mühlet içinde parayı \eı mez~e i~' 
kararı feslıolunarak kerdisindrn ı• 

vel en yüksek teklifte bulunan ki111 
arzetmiş olduğu bedelle almağa ra 
olursa ona, razı olmaz, veya buluP 
maa:sa hemen 15 gün müddetle af 

tırmıya çıkarılıp en çok artırana i 
le edilir. l1ci ihale arasındaki fark 
geçen günler için yüzde beşten Jıl 
sap olunacak faiz ve diğer zarar! 
ayrıca hükme hacet kalmaksızın fi 

muriyetimizce alıcıdan tahsil oluıı~ 
(Madde 1ı 

Gayri menkul Yukanda göslf 
rilen tarihlerde A d ~ n a Birİ 1 

icra memurluğu oda~ında işbu ilİ 
ve gösterilen artırma şartnalll 1 

dairrsinde satılacağı lan olunur · 

9107 

• ........ ........,.~~~-~~-~..--.,,/ 

Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü ll}atbaası 

• 
t 
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