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ALMANY ANIN YENi T ALEPLERi 
Berlin,lzlandada kendisine 
bir yer verilmesini istiyor 

Belçika, Hollanda ve İsviçre, harp korkusuna binaen 
naklediyor bütün külçe altınlarını Londraya 

londra : 30 ( Radyo ) - Deyli 
Herald gazetesinin yazdığına göre ı 
Almanyanın muhtemel bir hücumun· 
dan korka t üç Avrupa devleti, mu· 1 

hafazası için Londraya külliyetli mik· 
tard11 altın göndermektedir . Bu üç 
devlet , Belçika , Hollanda ve lsviç· 
redir, 

Bu arada geçen gün Brükselden 
büyük bir kısım altın gönderilmiştir. 
Belçika milli Bankası buna, bankanın 
altınlarının Almanlar eline geçmemesi 
için lüzum görmüştür. Almanya, Çe
leoslovakyayı işgal ettiği zaman milli 
Çek bankasındaki 20 milyon İngiliz 
liralık altını musadere etmiştir . Fa
kat diger yirmi milyonluk bir Çek 
altını vardır. Ki bu, lngilterede blo· 
ka olarak kalmıştır. 

lsviçre ile Hollandada da ayni 
düşünce ile milli bankalardaki mev
cut altını lngiltereye nakletmeğe ka· 
rar vermişler ve büyük bir miktar 
gönderilmiştir . 

Bitler Alman harp erkanı ile beraber 

Fakat Alman hükumeti bu şe· 
kilde altın naklini bu memleketlerin 
bitaraflık vaziyetine mutayir oldu· 
tunu söyliycrek Hollandayı ve Bel
çikayı tehdit etmiftir • 

Kopcnhag : 30 ( Radyo )- Mec
liste sorulan bir süalc cevap veren 
lzlanda Başvekili , Almanyanın İT.
landa arazisinden hava üssü kurmak 
için müracaat etmiş oldufunu söy
lemiştir • 

Başvekilin verdiği izahata göre, 
Almanya bunu, iki memleket arasın
daki eski anlaşmalara dayanarak is. 

tediğini ileri sürmektedir . Bu anlaş
malar Almanyayı " En ziyade m az. 
har müsaade mt>mlcket ,, tanımak . 
tadır . Fakat lzlanda Başvekili bu 
anlaşmaların Almanyayı böyle bir 
hak vermiyeceğ'ini ilave etmiştir . 

Bu mesele Emden krovnörünün 
yakında lzlandaya yapacağı ziyaret 
esnasında müzakere edilecektir . lz
Janda Şimal Okyanusunda büy01c bir 
adadır. Ve bitaraf bir memlekettir. 

Londra : 30 ( Radyo ) - Şayi

alara göre , Almanya Dansig için 
Varşova nezdinde taleplerde bulun• 
muştur • Almanya Şarki Prusynya 
geçmek istemektedir. 

Alınan haberlere röre , Polonya 

Fransız - İtalyan mu
nesabitı hakkında 

Brian on iki sene evvel 
neler deınişti ? • 

Bir Fransız gazetesi Aristid Bri. 
an'ın 1927 senesinde bir İtalyan mu· 
h~rririne verdiği bir mülakatı neşre· 
ıyor. ltalyada neşredilmemiş olan 
u mülakat büyük bir ehemmiyeti 
aizdir. Çünkü, bugün olduğu gibi, 
zamanda f tal ya Tunus ve Trablus 

zerinae bazı taleplerde bulunuyor• 
u. 

O zaman Fransı7. hariciye nazırı 
lan Brian'a, gazetelerdeki yazıları 
•ret ederek, ltalyanın talepleri kar· 
sında Fransanın ne düşündüğü so-
ul~yor. Hariciye nazırı şu cevstbı 
erıyor: 

- Bazı ileri giden yazılarda öy
e neticcle . re varılıyor ki ne cevap 
ercce~ımi b·ı . . . . ı mıyorum. Lokarnodakı 
ır sıyasi olan b I 
ebe eden . en talya ile muha-
e M bır adam olacakmışım! 

ınunasebetsizlik n e d ı·ı·kı 
e kada e ı ı 
akı r .Uzak mazim\: bakarsanız 

n, daıma ft 1 
osıu~ M a yaya karşı olan 

umu ırorürsünüz 
"-Onun iri • k• . 

. biribirine a ._..n, ı ı memleke-
n aram· Y klaştıracak çareleri ni-

ıyayım? ''A . 
al için 

1 
radakı ihtilafları 

ça ışmay 
Y•kından b k a amadeyim. Vaziye· 

a ile F il acak olursak, bence 
rı ransa ar 

>lmıyan "h asında halli müm-
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"" bu nıescıeı ~o tur. Elverır 
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. nelerdir ·b.tı~lyan ihtiyaçları, 
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1 1Yorurn 
ları Frınaa · 

ları ile teld'f ~n rnenf aatlcri 
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e kabildir zan· 

ncdiyorum. Fransa bu haklarını bir 
çok fedakarlıkla elde etmiıtiş, mu
hafaza etmek istemesi de tabiidir. 

Fakat Bunlar iki memleket ara
sında bir iş birliti tesisine mani de. 
ğildir. 

- Fakat, bazı a-azetelerin neş. 
riyab anlaşma hakkındaki bu hüs
nüniyete bir mani teşkil etmez mi? 

8rian gazetecinin bu sualine: 

- Gazeteler mi ? diye cevap 
veriyor. Evet, mühim bir meseledir 
bu. Muıolini siyasete gazetecilikten 
geçmiştir. Ben de ayni yoldan gel
dim. Fakat o, matbuat meselesinde 
bütün eski hassasiyetini muhafaza 
ediyor. Belki tabiat meselesi. Belki 
ben hükumet işlerinde daha uzun 
bir zamandanberi kaldım da gaze
tecilik heyecanım gitti yerine kuv· 
vetli bir felsefe ihtiyatı geldi. 

Bunu bilmiyorum ama, şu mu
hakkak ki gazetelerin hücumuna ben 
hi ehemmiyet vermem. Gazetelerin 

ç . h" t • 
neşriyatı benim siyasetıme ıç esır 

etmiş değildir . ., 
Aristid Brian, o zamanki F ran 

sız hariciye nazırı sıfatı ile, iki mem· 
leket arasında dostluğun teessüsü 
için vaziyetin her zamankinden da· 
ha müsait olduğunu söyliyerck söz

lerini bitirmif tir. 

matbuatı, Almanya - Polonya mü· 
nasebetlerinin esasını 1934 muka· 
velesi taayyün ettikinden bu pakt 
dairesinde hareket edilecek ve Po· 
lonya hiç bir bloka girmiyecektir . 
Polonya iyi komşuluk prensiplerini 
muhafaza edecektir. 

r 

PARİS VE 
LONDRADA 

.. 
Askeri faaliyet, si

yasi müzakereler, si-
yasi nutuklar devam 
ediyor. 

INGILIZ GENEL KURMAY 

1 

BAŞKAN! GAMLENLE BiRLiKTE 
MAJlTO HATTINt: GEZDiLER 

MİLLETLERi iŞ 

BIRLIGINE DAVET 

Paris : 30 ( Radyo ) - İngiliz 
genel kurmay başkanı ile general 
Gamlen bu sabah Majino hattını gez· 
mişlerdir. Paristeki askeri konuşma

ların mahiyeti çok mahrem tutulmak· 
tadır. 

lngllterede ••kerllk .. 
Londra : 30 (Radyo) - Başvekil 

Çemberlayn gönüllü sisteminin, mec· 
buri askerlik sisteminden daha iyi 
ve daha muvafık olacağı kanaatını 
ısrarla beyan etmektedir. Büyük bir 
iÖniıllü teşkilatı vücuda getirileceği 
tahmin edilmektedir. 

Daladyentn nutku 
Paris : 30 ( Rııdyo ) - Fransız 

başvekili bugün bir nutuk soylemiş

tir. Daladyc bu nutkunda Fransanın 
şerefli bir sulh arzusunda oluşunu, 

Fransıı - İtalyan meselelerini mev· 
zuub3hs ettikten sonra milletleri iş 
birliğine davet etmiştir. 

Bu nutuk matbuatta büyük bir 
alaka ile teşrih edilmektedir. 

A 

inhisarlar umum 
müdürü kim olacak 

lstanbul : 80 ( Telefonla) - İn · 
hisarlar umum müdürü Midhat Be
nelden ve umum müdür muavini Mü
nir Hüsrevden açılan yerlere tayin 
edilecekler hakkında söylenenlere gö. 
re, umum mü.dürlüA'e tütün işleri 
müdürü Adnan Halid, umum müdür 
muavinJiğine de muhasebe umum 
müdürü Hürrem tayin edilecektir. 
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~ .................... lll[ll. 

iKiNCi 
İN ÖNÜ 
ZAFERi 
Dün büyük bir bayramın arifesi 

idi. Dün lnönünde milli Şefim iz kah· 
raman g~neral fsmet'in itlaresindeki 
arslan Mehmedcikler ikinci büyük 
zaferi kazanmışlardı . 

Onycdi yıl önce kazanılan bu 
büyük zafer, Türk istiklal tarihinin 
muazzam bir hadisesidir. Bugün Türk 
gücü, Türk idaresi, sarsılmazlığını 
düşmana bir defa daha en canlı bir 
şekilde göstermişti . 

Bugün, o buyük mutlu günün 
yıldönümüdür. 

Kendi kendimizi ne kadar tebrik 
etsek yeridir. 

Ve ne kakadar taJiJiyiz ki, bugün 
lnönü zaferlerini bize kazandıran bü·' 
yük adamın etrafında bir vücut ha· 
linde toplanmış yeni yeni zaferlere 
yürüyoruz. 

B.Löbrönün Londra 
ziyareti etrafında 

Londrada dehşetli tezahürat 
var. Her . tarafta lngiliz , Fransız 
bayrakları dalgalanıyor. 

Fransız Cümhurreisine yapılan 
bu kabul, onun yaptıtı bu ziyaretin 
bu faci.. günlerinde iki katlı ma· 
nası var: Dostluk ve hürmet. 

F ran11zlarla lngilizlcr ıimdiki 
kadar hiçbir zaman biribirlcrine 
batlı deAildi • Onlar yalnız büri 
yetin ve insaniyetin umumi idealini 
dctil , ayni zamanda ona benzer 
menfaatleri müdafaa ediyorlar: ik
tisadi ve stratejik menfaatleri .... 

PETIT JORNAL 

ROMANYA HARiCiYE NAZIRI 

GAFENKO YAKINDA 
ANKARA YA GELiYOR 

Gafenko'nun mühim bir nutku! 

Bükreş : 30 (Radyo) - Anlaşıl
dığına göre, Romanya harici)e nazı· 
rı Bay Gafenku Nisanın ilk haf.ıaıs 
içinde Ankaraya hareket edecektır. 

nin müşterek menfaatlerini müdrik 
( olduğu isbat edilmiş bulunuyor. Köse 
1 

Bay Gafenku hükumet partisinde , 
söylediği bir nutukta Ankara seyaha 
tından bahsederek şöyle demiştir: . 

" - Bütün Balkan memleketlerı· 

l tBERIKTEKI BÜYÜK iHTiLAL] 

lvanofun Ankarada yaptıtı konuşma· 
lar sonunda neşredilen resmi teblit 
Romanyada çok iyi bir tesir yapmlf• 
tır' Menfaatlerimi:zle olan sıkı hatlar, 
hudutlarımıza yapılacak. tazyik.lann 
vehametini azaltmaktadır. ,, 

Valansiya T esli~ Oldu 
Biltiln ispanyaya Franko hô-

kim olmuş bulunuyor 

" İspanyada harp bitti; fakat İspan
ya meselesi bitmiş değildir.,, 
Velenelye : 30 (Rady6) - Vellnslya eaet _t2,30 de Ge· 

neraı Frankoya teellm oımuttur. DUn •••t 13 den itibaren 
bUtUn lepenyaye General frenko hlklm oımu,tur. 

Parl• : 30 (Radyo) - le· 1 
panya dahllt harbinin aona 1 
ermı, olmeeı mUn••lleUyle 
bütün gazeteler hararetli neşriyatta 
butanuyorlar. Ekseri raıeteler kardeş 
botuşmasmın bittijine dair memnuni
yet göstermekte, ispanyanın ihyasına 
çalışılması lüzumunu ileri sürmektedir. 
Bazı gazetelerde şu noktada ittifak 
etmektedirler : 

- " ispanyada harp bitmiş bulu· 
nuyor; fakat ispanya meselesi bitmiş 
dekildir . ., 

PARlSTE 

MUCİZELi 
KADININ 
DAVASI 

Şeker Meselesi 

Eski Iktisad Vekili 

[ Paris - Mart] Vaydman mu
hakemesinden sonra " Mucize yara· 
ratan kız ,, m davası Pariı bılkını 
mcştul etmiye başladL 

Andree Maurcl isminde ve 16 
yaşında olan bu kız, evvelce de ma· 

ceraları anlıtıldıği gibi, eliyle hanıi 
hastaya dokunursa iyi eden (1) bir 
sihirbazdır! 

mahkemeye veriliyor 
------------------ş ~~ir Kes~bi!e ait evrak takibat yapılmak 

uzere Hukumetçe Meclisten geri alınıyor 

Bay Şakir K•••blr 

[ letanbul - Akf•m ] 

Sekiz, dokuz sene kııdar evvel 
mülga feker inhisarı idaresince Şark 
viliyellerinin ihtiyacı için Arkoz şir
ketinden külliyetli miktarda Rus şe
keri satın alınmış ve bu satış dola
yısiyle mezk6r idarenin 273.000 kü. 
sür lira kadar zarar ~ ettiA'i anlaşıi
mıştı. Bunun üzerine maliye müfet
tişleri tahkikata başlamışlar ve tah. 
kikat sırasında inhisar idaresi mec
lisi idare azalarının da ifadelerine 
müracaat edilmifü. 

f darenin o zamanki meclisi ida
resi, Edirne mebusu B. Şakir Kese
birin riyaseti altında Kastamon~ 
mebusu merhum B. Hasan Fehmı, 
eski Bayazit mebusu B. Şefik ~e 
Ahmed Ataotullarından müteıekkal
di. 

B. Şefik ile B. Ahmed Ağaoğlu
nun ifadeleri müfettişlerce alınmış, 
B. Şakir Kcsebir ile B. Hasan Feh-

. · · d ebus bu· mının ıse ayni zaman a m 
lunmaları dolayısiyle ifadelerini tes· 
bit etmek mümkün olamamıştı . 

Bunun üzerine bükOmtt, Büyük 
Millet Meclisine müracaat edertk bu 
zevatın teşrii masuniyetlerinin kaldı· 
rılmasını istemişti. Büyük Millet .~ec· 
Jisi de o zaman aynini bildirdıtım 
şu kararı almıştı. 

"Mülga şeker inhisar~ ~daresince 
Şark vilayetleri ihtiyacı ıçın Arkoz 
şirketinden satın alınan Rus şekerle
rinden hasıl olan 273,193 lira zarar
dan dolayı yapılmakta bul .. nan tah
kikat meranında Edirne mebusu ~a
kir ve Kastamonu mebusu Ha. an 
Fehminin malümat ve ifadelerinin a· 
lınması BaşvekAletin 25/10/932 ve 
6/2560 numaralı tezkeresinde talep 
edilmiştir. 

Kastamonu mebusu Has<ll\ Fch· 
mi ölmüı oldutuodan yalnız Tekir· 
dat mo&>uau. bgluaan Şakir Kesebi-

Genç kız bugün, sahte doktor· 
fuk suçu ile mahkemeye verilmiştir, 
annesi de kızma müşteri buldugu 
iddiasile suç ortağı olarak itham 
olunmaktadır. 

Andre Maurel yaphtı bu iıte 
kendisinin bir suçu olmıdıtmı IÖy· 
lüyor ve diyor ki: 

- Ben kimseyi iyi ederim diye 
kandırmadım. Herkes bana kendi 
ayaj1 ile geldi. Bundan bııka bıı· 
talarım arasında binim tedavimcfen 
fayda görmemiş, tedavimin zararı 
dokunmuş kimse yoktur. 

- Gerisi üçüncü sahifede -

rin ifadesinin alınmasını mucib olan 
suç Teşkilitı esasiye kanununun 12 
ve 27 nci maddelerinde yazalı cürüm· 
ter haricinde bulunma•ndan dolayı 

dahili nizamnamenin 180 inçi madde· 
sinin 2 nci fıkrası mucibince tıkib 
,.e muhakemesinin devre sonuna bı
rakılmasına karar verilmistjr.,, 

Öğrendiğime göre, eski lktisad 
Vekili ve Tekirdağ mebusu 8 Şakir 

Kesebirin son intihabatta mebuı se
çilmemesi ü1erine hükumet tahkika
ta devam olunmak üzere bu mesele 
hakkındaki f ezlekc ve mcrbu ta tının 
geri verilmesini Büyük Millet Mecli· 
sinden istemişti r: 

Hükumetin bu talebinden anletll· 
dığı veçhilc Büyük Millet Mecliliaia 
yukarıdaki kararı mucibiDoe, 8. Şa· 
kir Kesebir mevzuuba~ """-tcc\11 
dolayı muhakeme 
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UKUROV ANIN YAŞI , ......................... -............................ : .................. , 
Nufustan çok 

telefon 

Bulun an nefis eserlerden : Eti kabartmaları 

Sakçagözü mu 
hiti şimali şarki. 

ye doğru uzanan 
gölbaşı Balkar ve 
Baykal mıntıkala· 

rındaki prehistorik 

vadilerin her iki 
tarafı dağlık olan 
tepeleri bize -
aradıkça - Hitit 
imparatorluğu dev 
rine ait materyal. 

Tanrı Teşob - " :zincirli avcısı " 

fer vermekte, zenginliğini bir kaç 
defa isbat etmiştir, lıerki yazıları· 
mızda üzerinde duracağımız Pacar· 
cık, Besni, Söğütlü, ve Amanos 
dağlarını burada keserek Sakçagöz. 
den garbe doğru yürüyelim. Ônü 
müze çıkan oniki onüç incelenme 
miş hüyükleri de geçtikten sonra 
Fevzi paşanın sekiz kilometro gü 
neyinde (Zincirli) hüyüğünde eğle · 
şelim: 

ZINCIRLIHOYOGO: 

Zincirli hüyüğünde yapılan kazı 
dahi Sakçagözden hiç te geri kal. 
mamış değildir. Belki kabartmalar 
itibarile onu geçmiştir bile .. Yapı· 
lan kazıda bulunan saray yahut 
mabet ve o sarayın mabedi medha· 
line doğru giden dehlizin üzerinde 
bir metroya yakın yükseklikteki si . 
yah granit taşlar üzerine işlenen E· 
ti kabartmaları bir Zincirli branşı 
yaratmış kadar mühimdir. 

Bu dehlizin kabartmaları ara· 
sında eli zonklu terbiyeci tipler, 
kanatlı arslanlar, meh11, hasmından 
çekinen ceyranlar, ren gf'yikleri, ok 
atan mücahitler ve~o zamanı canlan 
dıran kostüm ve serpuşlar cidden 
Çukurovanın yaşına bir çelenk ko 
yacak kadaı kiymetlidir. Bilhassa 
münbit bir ovanın ortasında yükse 
len ve miladdan (700 - 1200) yıl 
önce yaşayan bu insanların guzelli· 
ğe karşı duydukları zevk ve alaka· 
yı kaydetmeden ileri geçem'yece 
ğim. 

Bu hüyükte de güzel bir kapı 
vardır, Bu kapı da (belki Ankara 
müzesinde eskisi gibi kurulup teşhir 
edilecekti.) Bu kapının medhallerin 

Çukurovamız insanları her yeıden 

çok mesut edecek kıt'alarımızdan 
biridir. 

Zincirli hüyüğünün en yeni dev. 
rini (Eti) imparatorluğu zamanı ya
şattığını mülahaza edecek olursak 
tahminen büyüğün geride kıılan da· 
daha sekiz on metroluk yüksekliğini 
şehir enkazı halinde tabaka, tabaka 
yığan etilerden önceki medeni ve 
bilgili ırkları unntmamak lazımdır. 
Zincirli hüyüğünde bulunup tedkik 
edilen eserleri kitaplarda okurken 
bu ovada da neolotik devirlere ait 
keramik parçalarının Mezopotamya 
Kıbrıs ve Suriye ile Giride kadar 
müntehi olduğunu görüyoruz. 

Çok kısa bir surette yazmaya 
mecbur olduğum bu mıntıkanın "Yaşı,, 
zaten iklimle de ihtiyarlığını göste 

1 

recek kabiliyettedir. 

ilerde göreceğimiz Karkamış, 
2Tarsus. Mersin kazılarında alınan 
neticeler fikirlerimizde tereddüt ha-

sıl eden şüpheli noktaları aydınlatacak 
ve şimdiki doğru düşüncelerimizi 
bir kat daha teyid edececek mahi 
yettedir. (*) 

Şimdi geri dönerek Pazarcık ve 
Gölbaşı vadisine girebiliriz. Bu va· 
dide kazı ve araştırmalar görmemiş 
bir çok hüyüklerin yan ıdan geçtik. 
ten sonra gölbaşı istasyonunda şöy
le kuşbakışı dört yanımızı gözden 
geçirelim: Şimalimizde Ozan köyü· 

de kartal kanadlı arslan ve insan r 
başlı yılan kuyruklu Sfenks ve (Tan· ! •--·• Erkeklerin hoşuna gitmek 
rı Teşob) un kabartmalarile Adana K için, bütün teferrüatı dü 
müzesinin (911) numarasında kayıd. A şünmeğe alışınız, Eğer aşa· 
lı "Zincirli avcısı" ve onun kullan· D ğıdaki noktalara daima ri 

ayet ederseniz, her şeyin 
dığı sapan silah ile vurduğunu gös- 1 yolunda gideceğinden emin 
terdiği av hayvanı şüphesiz çok en· N olabilirsiniz: 
teresan eserlerdendir. 1 - Rujünüzü gayet 

Anadolunun Çukurova mıntıka· dikkatli sürünüz ki nerede başladı 
sı ta prehistorik ve neolotik (Cilalı ve nerede bittiği iyice belli olsun. 
taş devri) günlerinden beri ağuşun- 2 - Rujunuzu sürdükten sonra 
da beslediği insanları hiç bir nimet· dudaklarınızın üzerine ince bir kağıt 
ten mahrum bırakılmadığını muhi koyunuz. Kağıt rujun yağlı madde· 
tin iklim ve toprağı ispat etmek se- !erini emer ve böylece siz de men-
lahiyetini haizdir, Onun için prefös· dilinizi lekekelemekten kurlulursu· 
sör Garstang ve Mister MA YL TYU 
RKi 1 'in iddialarına göre bu muhiti 
miladdan (5000°) küsür sene evvel 
yaşamış olduğunu kabul etmek ve 
sevine, sevine bu fikre iştirake hak
kımız vardır. Zira bu gün bile top· 

nuz. 
3 - Kaşlarınızda ve kirpikleri 

nizin üzerinde pudra kalmamasına 

daima temiz olmalıdır. 
4 - Etekliğinizin belinizde düz 

Köy muhtarları 

Vazifelerinden 
ayrılmayacaklar 

Köy muhtarları ile köy muallim-! 
leri köyün bütün içtimai, iktisadi 
işlerile çok yakından alakadar ol· 
dukları halde bazı köylerde köy 
muhtarları şu vey? bu vesile ile 
köylerinden uzaklaşacak vazifelerle 
işgal edilmektedir. 

Bunu nazuıdikkate alan dahili· 
ye v~kaleti, bü ı ün yu·da bir tamim 
yaparak, köy muhtarlarının hususi 
işlerinden başk'l hiç bir sebeble 
köyden ayrılmamalarını ehemmiyetle 
ileri sürmüştür. 

HAVA V AZlYETI 

Dün şehrimizde gök yüzü açık 
hava hafıf rüzgarlı idi. En çok sıcak 
gölgede 17 dereceyi bulmuştu. Ge. 
celeri en az sıcak 5 derecedir. 

Esnafa dibloma verme 
töreni bugün yapılacak 

Yerli mallar haftasında sergide 
ve vitrin müsabakasında kazanan 
esnafa bugün Halkevi salonunda 
törenle dibloma verilecektir . 

yünün ıarkından geçen ve Malatya 
nın Arslantepe hüyüğüne kadar gi· 
den bir vadi; şark tarafımızda Bes. 
ni, Bozdağ ve Perveri yamaçlarıı 

cenubumuz Sıvare ve haydarlı isti· 
kametıle Gazi antebin lDülük) hara 
besine kadar uzanıp giderken garp 
şimalimizde Amanos'un Süğüdlü 

köyü dağfarı hep biroen haykırarak 
muhitimizin büyük bir arkeoliji yaşa 

sahip olduğunu seslenmektedi( Eğer , 
Pazarcığı geçerek şarka doğru gi· 
decek olursak mülk, Araban, Kty

sun ve Samsata [**] kadar bır ba· 
şına sürüp giden kocaman ülkeni.n 
baştan aşağı enki devirleri bır, bir 
görmüş topraklar olduğunu mürşide 

hacet yok - Gözümüzle - görür· 
rü1, Biz eğer bunların hepsini ted 
krk ederek yazabilmiş olsak buna 
ömrümüz bile az gelir. 

[*) Profcssör A. SA YCE (The 
HITTITES) ve The Lond of Tbe 
Hittites (jon gorstang) Con;table 
London (190 lO) 

]**] Aarpça bir kitabdan El'kan · 
taratu fil'at, beynel'ke.,suni vessam· 1 

sat bu köprü kızıl indedir. Ve bura 1 

da geçen "at" kelimesi anpça (Eti) 

1 
demektir, Yani (Eti forkus kiyon ile 
samsa!) arasındadır. 

Hoşa 

durmasına ve kombinezonunuzun 
eteğinizi asmamasına d;kkat ediniz. 

5- Çoralnnızın dikişinin baca· 
ğınızın geri kısmından yukarıya dog· 
ru düz olarak çıkmasına itina edi· 
niz. 

6- Eldinetılerinizin, mendilleri
nizin, çamaşırlarınızın düzgün ve 
muntazam olduklarına iyice kanaat 
getiriniz. 

7 - Kuafürünijzün yalnız ön 
kısmının düzgün olması kafi değil · 

dir. Yandan ve arkadan da saç tu 
valetinizi tetkik etmeyi unutma;ı· 
nız. 

8 - lskarpinlerinizin ökçeleıi 

Harf inkılabı yıl dönümü N üfusundan çok telefonu olaP 
bir devlet varmış, desek aklı· 

nıza ilk gelen yer Amerika olur • 
Anlaşılan bu alışkanlık, Amerikayı 

öteden beri garibeler diyarı denme· 
sinden ileri geliyor . 

Gelecek hafta neşriyat 
kongresi toplanıyor • Fakat bahsettiğimiz devlet , ne 

1 Amerika , ne Almanya , ne de Ja· 

Şehrimizden mümessiller gidecek 1 
1 
' TUrk Harf inkılabının onuncu yıldönUmU dolaYıslyte Ve· 

klllljilmiz tarafından Ankarıı'dıı Serglevınde tertıb edllen °0n 
Yıllık TUrk Ne,rlyat Sergisi,, ile blrllkte Ankıır ada bir de 

" Neı:ırlyat Kongresi,. toplan· 
maaı uygun görUlmUı:ıtUr. 

Bu kongre il• memleketln 
müstakbel ne,riyat faallyetlnl 
sistemli ve yıllara ayrılmış bir prog· 
rama bağlamak ve bu sahada ça· 
lışan bütün resmi ve hususi !eşek· 
küller arasında iş birliği yaparak 
eldeki imkanlardan en verimli so 
nuçlar elde edebitmek yolları araş· 
tırılacektır. 

Resmi neşriyat teşekküllerini 
temsil eden zatlarla memleketin fi· 
kir adamlarından, tabi, muharrir, 
gazeteci, mecmuacı ve matbaacıları 
ile pröfesör ve muallimlerin mü 
messillerinden terekküp edecek olan 
bu kongrenin tetkikine Maarif Ve 
killiğince arzedilecek meselelerle 
kongrenin çalışma tarzını gösteren 
esaslar ilişik olarak sunulmuştur. 

Bu kongrede rey, dilek ve ihti· 
saslarından istifade edilmek üzere 
Lise ve Öğretmen okulları öğret· 
menlerinin üç, ilk Tedrisat Müfettış· 
!erinin bir ve ilkokul öğretmeııleri 
nin üç meslekdaşla temsili uygun 
görülmüştür. 

Bu arkadaşlar her lise ve öğret· 
men okulu öğretmenler kurulunun 
göstereceği her namzetle, her kültür 
Direktörlüğünün biri müfettiş, biri 

ilkokul öğretmeni olank göstere 
ceği namzet arasından Vekillikçe 
seçilt cektir. Namzetlerin başka okul 
talim heyeti arasından ve başka 

vilayetler Müfettiş ve ilkokul öğret· 
menleri ara sından 2'Österilmesi de 
caizdir. 

Namzetlerin derhal tesbit edile· 
rek en çok 1 O Nisan 1939 tarihine 
kadar Vekillik Yayın Direktörlü· 
ğüne bil;lirilmesi istenmiştir. 

Aile bilgisi ve jimnastik 
dersleri 

ilk okulların dördüncü ve be 
şinci sınıflarını okutan erkek öğret 
menlerin bu sımflarin •· Aile Bilgisi,, 
derslerini kadın öğretmenlere vere· 
rek bu derslere mukabil, kadın öğ. 

retmenlerin sınıflarındaki " Yazı ,. 
ve "Jimnastik,. derslerini almaları 
vekaletçe uyğun görülmüştür. 

gitmek 
temiz ve düz olmalıdır. 

9 - Tırnaklarınızın cilasının yer 
yer çatlamamış olması lazımdır. 

10 - Mantonuzun yakasında saç 
veya kepek kalmamasına dikkat 
ediniz. 

11 - Tırnağınız, saç firkete 
veya pensleriniz daima yeni olma· 

lı, rop veya mantonuda eksik düğ 
me bulunmamalıdır. 

12 - Etekliğiniz 

aşağıya kaymamalı 

bluzunuzdan 
ve kısa kollu 

bir rop giydi iseniz , bröteliniz ko
lunuza doğru kaymamalıdır . 

13 -- El çantanızın İçi, en titiz 

Lıse bitirme diplomaları 

Bazı okulların Lise bitirme dip· 
!omaları, aradan aylar geçtiği halde 
damğalanmak için vekalete gönde· 
rilmeme-kte, bu ise alakadarların 

haklı şikayetlerini mucip olmakta
dır, Buna meydan verilmemesini 
vekalet bütün liselere tamim d· 

miştir. 

ZABITADA 

Bir kadın yüzünden .. 

Zıpkıcı köyünden Mehmet oğlu 
lsmail ile Mehmet oğlu Hasan Çe· 
kiç ayni köyden Mehmet Kulacı 
bir kız meselesinden dolayı kama 
ile kol ve bacaklarından yarala· 
yarak firar etmişlerdir , Yaralı has· 
tahaneye yatırılmış ·, suçluların ya· 
kalanması hususunda sıkı takibata 
başlanmıştır • 

Ceyhanda 
• 

Asmalı köyunde bir 
cinayet oldu 

Ceyhan : 30 ( Hususi ) - Dün 
gece C'eyhanın Asmalı köyünde bir 
bir cinayet işlenmiştir. Haclise hak
kında edindiğim mütemmim maili· 
mata nazaran; Harman Dallı aşire. 
tinden, Asmalı köyü civarında otu 
ran Mahmut adında bir şahıs Ha· 
tice ismindeki karısını bıçakla kar 
nından ve muhtelif yerlerinden yara· 
lamak suretile öldürmüştür. Mah· 
mutla Hatice bundan beş altı ay 
evvel evlenmişlerdi. Fakat bu evlen
me muameleleri gayri resmi oldu. 
Birbirlerini çıldırasıya sevmektedir· 
fer. Hatice 17 yaşlarındadır. Mah
mut karısını çok sevdiğinden baş 
kal arından kıskanmaktadır. Fakat 
son g!inlarde aralarında grçimsiz· 
lik baş göstermiştir. 

Mahalli vakaya sorgu hakimi ve 
ve hükümet doktoru giderek tahki· 
kat yapmışlardı.-. Katil Mahmut 
Ceyhana getirilmiş ve adliyeye tes· 
Iim edilmiştir· , 
gözleri bile çekinmeden teşhir ede 
bileceğiniz tarzda muntazam, doğ· 
ru ve düzgün olmalıdır . 

14 - Sokağa çıkarken, çorap 
larmızın ipliğinin kaçmış olup ol· 
madığına dikkat etmeği unutma· 
yınız . 

15 - Fazla parföm sürmek iyi 
olmadığını ve dudak rujunun yüzü· 
nüze sürdüğünüz rujla uyması ica· 
bettiğini unutmayınız. 

16 - Eğer gündüz sokağa çı· 
kıyorsunuz makiyajınızı gün ışığında 
gece sokağa çıkıyorsanız suni ışık 
altında yapınız . 

17 - Ve nihayet , parmakları· 

nızın ucunun sigara dumaniyle sa· 
rarmamış olmasına da itina ediniz . 
Biraz eler, bu kusuru çabucak gi 
derir . 

ponya ... 
Nüfusundan çok telefonu olaP 

devlet Vatikandır . Evet , Valikan 
devleti dahilinde telefon sayısı , nü· 
fosa nisbetle , hiçbir devletle mu· 
kayese edilemiyecek derecede çok· 
tur. 

Vatikanın telefon rehberine ba· 
karsanız 600 kişinin telefonu oldu· 
ğunu görürsünüz . Halbuki Vatikan 
devleti dahilinden 700 nüfus otu· 
rur. Bu hesapça , telefon sayısı nü 
fus sayısından azdır. Fakat PapanıP 
hususi telefon hatlarını unutmayın · 
Papanın katiplerine , memurların• 
ve bir sürü adamlarına mahsus ol•~ 
telefonları da hesap ederseniz, Va· 
tikadan 700 den çok fazla telefoP 
olduğunu görürsünüz. 

-
RADYO 

• BugUnkU program • 

Türkiye Radyo difüzi)on pgstafıırı 
Türkiye Radyosu - Ankara RadyosY 

Cuma 31 - 3 - 39 

12.30 Program 
12.35 Türk müziği Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, ,. 

jans, meteoroloji haberleri. ·f 
13.15 - 14 Müzik ( Muhtelı 

neşeli plaklar ) , 
17.30 Konuşma (lnkılab tarih' 

dersleri · Halkevinden naklen) 
18.30 Proğram 1 
18.35 Müzik (Oda müziği · Pi 
19.00 Konuşma 
19.15 Tüık müziği (Fasıl heY~ 

ti) Celal Tokses ve arkadaşlı 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Has,ı 
Gür, Hamdi Tokay, Bssri Üfler. 

20.00 Ajans, meteoroloji hab11 

!eri, ziraat borsası (fiyat) 
20.15 Türk müziği. Çalanla'

1 

Zühtü Bardakoğlu, Ce~det. Ça~l~ 
Refik F ersan, Kemal Nıyazı SeybJ 
Okuyanlar : Halük Recai, Rad 
Neydik. , 

1 - Osman Beyin - Uşak l'~ 
revi. 2 - Leminin - Uşşak ş•fl 
Neler çektim neler canan. 3 - 1 
iz Kapancı - Uşşak şarkı - 1-laf 
çıkmıyor birden gönülden. 4 

N ha' Haldun Mcnemencioglu - 1 -b 
şarkı - Gülzara sal'.n. 5 - Z~, 
Bardakoğlu - Taksım. 6 - ,1 
beyin - Hicazkar şarkı - Go~ 
açıldı yine gül yüzlü yar. 7 - • 

H. r1'1 
dettin Kaynağın - ıcaz şa S 
Benim gönlüm bütün sevmek. 
Yesari Asımın - Hicaz şarlı' 
B·ı · b. b · 9 - oı ı mem nıye ır uscnı. ~y 

Nihadın - Hicazkar şarkı ~- ~ 
re uzaktan bak. 10 - ŞükrOI 
manın - Puselik şarkı -
ba rareti sönmez. 

2 \ .00 Memleket saat ay•11
· 

21.00 Konuşma ~ 
21.15 Esham, tahvilat,"' 

yo - nukut borsası (fiyat) 
21.25 Nrşcli plaklar - Jı. 
21.30 Müzik (Riyaseti C~. 

Filarmonik orl<.estrası) Şef : 
Ferit Al nar . / 

1 - Jan Sibelius - 2 ncı j 

ni Re majör, op. 43. Allri'i'' 
Tempo Andante, ma ıubatdl 
cissimo - Final, Allegro ııı0 SJ 

2 - M. Moussorgsky -

1 H k sinesinde geren ırmaklarile 
ı.ın• uuu..,. .x 

l dikkat ediniz. Pudra ponponunuz da 

-------------------------------------------------------------------------.... --·-----------.... -------------------------
çinisi fuvarı. Entrodüksyon r;f 

3 - M Moussorgsky -
B.ra laıı tıuyuıc vır "' · 

""~-
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Kolay oyun 

Hitler, şimdiye kadar tuttuğu 

oyunu iyi oynadı . Zamanını iyi kes· 
tirdi ve herkesi hayrette bıraktı . 
Beri yanda bize tereddüt etmek 
düştü: Harp ilan etsek bunun me. 
suliyeti var. 

En iyisi, Hitlerin oyununu boz
mlllı. Yoksa , ona karşı gelmeden 
oyununda devam ederse , Fransa 
ile İngiltere hayati bir ayr1lığa sü 
rüklenecekler. O halde ? 

(Sinemanın Şahane ve Billur Sesli Kızı) 

DEANNA DURBİN--· 

TAN SiNEMASINDA 
Muvatfeklyetle OH•terllmekde Olen 

1 Yüz Erkeğe Bir Kız 
Filminde kendini seyretmeye ve Dinlemeye gelen Yüzlerce Prestiş· 

karını Cazip Güzelliği Sempatisi ve ncfi > Şarkılarile hayran bırakmaktadır 

DEANNA DURBIN bu büyük filminde GRET A GARBO'nın 
Sevgililli Orkestra Şefi LEOPOLD STOKOWYSKl'nin Büyük bir 

maharetle idare ettiği 150 Kişilik Muazzam Orkestrasının iştirakile 
VAGNER, MOZART, LIST, ŞOPEN ve ÇAYKOFISKI gibi en 

yüksek Musiki Dahilerinin En nefis Eserlerini Altuni sesile 

ikinci lnönü Zaferi 
için tören I 

Adana Halkevi Baş- ı · 
kanlığından : 

ikinci f oönü zaferinin yıldönümü 

1

. için 31 Mart 939 cuma günü 20.30 
da Evimizde bir tören yapılacakbr. 1 
Giriş kartlannın Halkcvi Sekreter . 
fiğinden alınması rica olunur, ı 

10445 1 
v 1 

i 
r , 

1 Türksözü 
Gündelik siyasi gazete 

ikinci büyük 
w program başlıyor! •.• 

• 
sınema Asri 

Sayın halkımıza,harikalır filmi serisinin ikincisini sunarak kesbişeref 
Ateşini cehennemlerin alevinden, azametini gönüllerin kasırgasında 

alan Türkçe sözlü şaheser t .... 

( Markopolonun ) 
( Müthiş aşk maceraları ) 

OYNAYANLAR: 
Mübdi sanatkar ( GARY KOOPER - SIGR(D GURY ) 

Ayrıca: Yeni dünya haberleri 

Kişe her vakıt açıkbr . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin edi 
Telefon Asri 250 

Bu makanizmının nizamını boz· 
mak için, ber tarafta faal diploma. 
siye karşı faat bir diplomasi ile , 
propağandaya karşı propağanda 
ile t~crübeye girişilemez mi ? Ônü· 
ne geçilemiyecek dereceyi bulmuş 
gibi görünen bir dünya nifakı zu· 
hur ederse Almanyayı bütün dün· 
yanın gözü önünde mesul düşürmek 
için yapılacak bir şey yok mu ? 

ve Bütün Ruhtan büyüliyen bir güzellikle Taganni Etmektedir 
Bu film cidden bir Müsiki, Gençlik ve Güzellikler Şaheseridir. 

abone şartları 10442 
,:._ ______________ ;;.;;--.----------·----·-------; 

LE MATIN 

Pariste Mucizeli 
(kadın 

- Birinci sahifeden artan -

j ilk iyi ettikim hasta babamdı. 
ihtiyar adamcağız hastalanmıştı. 

Fakir olduğumuz için doktar ge· 
tirtemedik. Ben bakıyordum. 

Ayrıca: 
Heyecanlı Kovboy Filmi 

Son Zaferi 
12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylak 

Kuruş 
1200 
600 
300 
100 

Dl• kkat . Biletlerin evvelden aldırılması reca olunur. ,
1 

1 -Dış memleketler için Abone 
• Telefon iTan 266 

1 
bedeli değifmez yalnız posta masrafı 

10438 zammedilir. 

1

1 

2 - IJAnlar için idareye müra-

·------------------------.- caat edilmelidir. 

Şchaub Radioları 
-

işte evinize girecek ve size pürüzsüz ve zarif sedasilc daima neşe 
Adana Belediye Riya

setinden: " Bir iÜn kendisini okşıyarak 
elimi yüzünde gezdirdim' Birden· verecek eşsiz, rakib,iz radio: Sehaub radiosu 
bire gözlerinin parladığını ve yüzü· Belediyemizin getirdiği imdadı 
nun mildüğünü gördüm. Babam iyi sıhhi otomobili faaliyete geçmiştir. 

0
- Satış yeri G- d" · ti · · olmuştu 1 Ertesi sabah sapasağlam un uz mesaı saa erı ıçerisin· 

ayağa kalktı . Yeni eczane yanında Yeni mağaza de 264 ve mesai saatleri haricinde 

"Ondan sonra bizim ailede kim 10376 Ş. Rıza İşcen · geceleri 172 telefon numaralariyle 
varsa hepsi benim sihirli elimin yar 1 aranddıtında daima hizmete amade 
damını rica ettiler. Onlar da elimin 

1
. bulundutu alakadaramn malumu ol· 

~rdokunma~ile~~du~~ '~--~~~~~~~·--·-~~~-~~~~~~~-~ m~üu~i~n~uoo~ 
" Bunu duyan kasaba halkı bi· 1 

zim eve koştu. Onları da, iyilik ol· lstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
sun diye, ayni şekilde tedavi ettim. 

31-2-4 10444 

Buna mukabil kendilerinden para ( Daru··ıbedayı· ) 
falan istemiyordum . Fakat onlar 
kendileri vcriyorludı . Verince de 
almamazlık edemezdim tabii ... 

Seyhan vilayeti hususi 
muhasebe müdürlüğün
den: 

Mahkemede " mucize gösteren 
kızın .. iyi ettiği hastalar da dinlen· 
miş ve hepsi Matmazel Andree 
Maurelden memnun olduklarını ken. 
disine hayatlarını borçlu bulunduk· 
larını söylemişlerdir. 

Mahkeme kararını henüz ver· 
memiştir. Kararın bu hafta içinde 
verilcc~ti zannediliyor . 

Çocukların kanlı kavgası 

Kahraman oğlu on yaşında Şe
rif oyun esnasında ayni yaşta Dur
muş oğla Şazimanı bıçakla yara· 
ladığından tutulmuştur . 
Oğul ana bir olmuş .. 

lsmail karısı Sabriye ile oğlu 
dokuz yaşlarında Celilin Osman 
oğlu Mehmedi dövdükleri vr. ba· 
şından yaraladıkları iddia edildi· 
ğinden tahkikata başlanmıştır . 

Resim Kursu 
Adana Halkevi Baş

kanlığından : 

lstidadlı g 1 . . ·ı k " enç er yetıştırı me 
umz.erde Ar komitemiz tarafından Evi· 

iZ e bi . 
Kurs r re sım kursu açılacaktır. 

un devam gu" ı · 'I" 
cdileccğ' cJ • n en sonra ı an 
Halk . ın en ısteklilerin şimdiden 

evı sekr t r . ederek k e er ığıne müracaat 
aydolunmaları ilan olunur. 

-- 10446 
da~ başında b" 

4 ır gece 
- F S 

nişanlı" o~cr metana - "Satılmış 
22 30 asından üve t" . Müz'k r ur. 
23.00 Müzik (Lieder - Pi.) 
23.45 _ 24 S~az?and - Pi.) 

ri ve yarınki progra: aıans haberle· 

Tam kadrosiyle alta temsil vermek üzere 

Asri Sinemaya geliyor 

iLK TEMSiL 
11-Nisan-939 sah akşamı 20,30 da 

(Bir Muhasip aranıyor) 
Komedi 4 Perde 

Loca ve numaralı yerlerinizi şimdiden temin ediniz . Fazla tafsilat için 
her vakıt açık bulunan kişeye müracaat ediniz. 

Telefon 10433 

Milli mensucat fabrikası 
memur ve işçileıi istihlak 
kooperatifi tasfiye heye
tinden : 

250 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yenipostahane civannda 

Fuat eczahanedir 

Adana Sulh İkinci Hu· 
kuk hakimliğinden: 

1 - Vali konağını ve kayma· 
kamlar evlerine yaptmlacalc mobil. 
ye ve alınacak enı- (3182 ) üç bin 
yüz yetmiş iki lira muhammen be
deli üzerinden açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

2 - Açık eksiltme 939 senesi 
nisanının 15 inci cumartesi · günü 
saat 11 de vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacaktır. 

3 - · isteklilerin, imal ettirilecek 
mobil.ye ve atanacak eşyanın cinsini 1 
ve mıktarlarını gösterir liste ile ~art. 
namelerini görmtk üzere ·her gün 
hususi muhasebe muamelat kalemi· 
ne ve ihale günü ve saatinde de da
imi encümene gelmeleri ve muvak
~~t ~.~Y parası tutan olan ( 238 ) 
ıkı yuu otuz sekiz lirayı ihale vak. 
tından evvel hususi muhasebe vez· 
nesine yatırmış bulunmalan lazım· 

1 dır. 10448 31-2- 4 - 6 
Milli Mensucat fabrikası koope· 

ratifine ait cmtea ve demirbaşlar 
pazarlıkla toptan ve perakende su 
reb}•le satış edilecektir . isteklilerin 
hergün saat ondan on ikiye kadar 
şirket merkezindeki tasfiye heyetine 
müracaatları. 10449 31- 2-4 

Devlet Dcmiryolları altıncı işletme 
idaresine izafeten vekili avukat Fahri'~------·--·---
Uğurlu ile lslahiye kazasına bağla 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokuları 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
LlMON, ÇAM, llkbahar ko· 

lonyalarilc Şipr, Fujer, • Ley~ak, 

R d l;oul Şcbbov, 'C asemın , ev or, r w • 

Zambak Losyonları 1ayanı tavsı· 

yedir. 

5 

Ferlhlat ~ ıncl 
Osmanlı Bankası Karşısı 

10431 

Fevzipaşada eski büvet müsteciri 
Antakyalı Şevki Alkan arasında 
mütehaddis alacak davasının cari 
duruşması sırasında müddeaaleyhin 
mahalli ikameti meçhul bulunduğun· 
dan ilanen vaki tebligata rağmen 
mahkemeye gelmediğinden ve ev· 
v Jce namına çıkarılan gıyap kara. 
rının Şevket namına çıkarıldığından 
yeniden Şevki namına gıyap karan 
çıkarılmasına ve duruşmanın 25.4. 
939 tarihine saat 9 talikına karar 
verilmiş olmakla müddeaaleyhin 
mezkfir gün ve saatte mahkemeye 
gelmediği veya tarafından bir vekil 
gönderilmediği takdirde muhake
menin gıyabında devam edeceği 

tebliğ makam·na kaim olmak üzere 
ilan olunur. 10447 

in en güzel filmi 

Kır çiçeği 
ilave olarak : 
En yeni dünya haberleri 

Gelecek protram : 

Bir milletin istiklali 

3 üncü büyük eser !.. 
S. k" · b go"z kamactıran kadım ... Yirminci asrın canla v~ 1nema ama nın • 

( Dorothy Lamour ) 
Bütün cihana parmak ısırtan ___ ........................ . 

T u R A 
(Ormanlar Perisi) 

T .. k - J" b t başa renkli sinema teknik harikasının mübdi ur çe soz u, aş an 

1 ÇOK YAKINDA il ÇOK YAKINDA 11 ÇOK YAKiNi 

A 
. 1 ..- sri sınemanın ~ 

GE' NiŞ SALONLARINDA GÖRECEKSiNiZ • HAZIRLANIN 

Telefon 250 ASRİ 10 

yeni çıkan kanun ve nizamlar 

H T larına Karcı Işıkların SondurülJ ava aarruz y • • 

ve Kararblması Nızamnamesı 

2 
Kararname No: 10346 

.. Dünden artan · 

b lardı alev husule getiren ateılerden mü 
Duman çıkaran ve aca 

oldutu kadar sakınılır. s 
Nakil vasıtalarında 

M .. r akil vuıtaları, ko,umlu veya ıair arı 
Madde 22 - o~or ul n ve diter her nevi nakil vasıtalara esa 

bisikletler, vapurlar, tıren er 
rak ışıklarına sondürürler. - k'" lmayan hallerde aşatıdaki 

B .. b"t" k kalmalan mum un o us u un ışı sız . 'f skelenmiş ışık bulundurabili 
1 d ld 'b' kuvvetı ıayı ve mı 
ar a yazı ığı gı ı b" 'ki tlerin dış ışıkları ve 

A M .. ı- k'l va11tılannan ve ısa e 
- otar u na ı k mavi kalıo bir veya ince iki cam ve 

lambaları kılıfla veyahut oyu . 
k . k 1 k,. A- tlı maskelemr · 
oyu mavı a an aaı b lambaları kullanılamaz. 

Maıkclenmemiş fener veya arı a - k 
. t f ve tertibat limbalanm, motorlu na 

B - Vapurlar ·~~;ema::::erler. Renkli işaret fenerleri yine hı 
sıtalanmn yıpdıtı f . ki · · muhafaza ederler. 
k 1 • şartıle ren enm 
arşı maskelenme en 1 • t fenerlerile seyrüsefer tehlikeli 

E b tle karartı mış ışare 
ğer usure "k münakılit durdurulur. Projöktör kullam 

sa karanlık çöktr ço mez 

yasaktır. · ı · k' b tt 
1 nın iç tenvıratı ev erın ıne enzer sure e C _ Nakil vasıta arı 

b
. . t virat menedilir ve )azım olan yerlerde mı 

kenlenmezse sa ıt ıç en 
. 1 lambaları kullanalar. 

la maskelenmas e . 1 ·ı 'ti istasyonlar ve bu istasyonlardaki 
M dd 23 - Naklıyat a ı fi d h' . d a e . fbatlan ynkarıda sayılan esaslar a ılın e 

lar, makas vesaıre t tler ı ancak kafi derecede aydınlatllabilirler. 
k 1 leri şar ı e ve mas e enme b k tlerine taalluk eden hat ve tren işaret fenerler 
Katarların are e · · h f d l · · skelenerek renklenm mu a aza e er er. 

vayı kartı ıyıce ma 
6 

Karart mı işlerinde 

Madde 24 Normal hazar tenvirata yerine harp tehlikesi halinde 
viratm tıtbilcına başlanıldıktan ı.>nra her hangi bir suretle birden 
ve beklenilmiyen bir şekilde norm1.\ hazar tenviratının hıısıl olabilm 
mahal vermiyecek tedbirlerin alanmış olması lazımdır. 

(Sonu Var) 9583 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 

f:n çok 
K. s. K. s. 

- -9,50 
Kilo 

=_.;~~--

35 36 
34 

Piyasa parlağı~•!_ __ ~_.;;.:;.._ ___ l--==---1 -------1 
Piyasa temizi • 

1 
Klevland 1 41 

YAPAGI 
-

1 1 1 
Beyaz 
Siyah 

Çld!T 

~•.m Yerli "Yemlik. 
• "Tohumluk • 

HUBUBAT 
Buğ"day Kıbrıs 1 

• Yerli .. _ 3 
Men tane 

Arpa " 
Fasulya 
Yulaf -
Delice 
Kuş yemi 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 18~ 

UN 
Dört yıldız Salih 
üç .. • 
Dört yıldız Doğ"ruluk 
üç • • 
Simit .. 
Dört yıldız Cumhuriyet 
üç .. .. 

Kambiyo ve Para Liverpol Telgrafları 
301/ 3 I 1938 

Santim 
iş Baukasından alınmıştır. 

Hazır 

Vadeli 1. 
Vadeli il. , 
Hind hazır 

_Nevyork 

.. 

T. 
q, 
~ . 

4 
4 

' 4 
4 
7 

I= 96 Liret 

60 Rayişmark 
Frank (Fransız) 3 48 Sterlin ( İngiliz ) -5-

09 Dolar ( Amerika ) 126 
00 90 Frank ( İsviçre l 

--
35 

93 
65 
00 

1 
ı 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 

1 

Hindistım, Seylan, Çin ve Cavadan doğrudan doğruya müessese na
mına getirilen en müntehap, taze ve kokulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapılan harmanlardır. Her zevke göre değiş'n numaralı tertipleri vardır.~ 

1 Muhtelif cins ve büyüklükte kutu ve pal-etler içerisinde satılır. Ambalaj-: 

ıanndaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
.. tikeli nefaset ve halisiyetinin teminatıdır. 

Adanada : Ali Riza Kelleşeker ticarethanesi ve iyi cins mal satan 
bakkaliyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kurukahveci hanı 
ait a ) • 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - fstanbul C. 

SüdOn kaymağını 

tamamen çıkarır 

Kolay işler. 
Yapılışı basittir. 

Fiyatı ehvendir. 

Adana pamuk üretme 
çiftliği müdürlüğünden: 

1 - Pamuk üretme çiltliği için 
asgari 65 beygir kuvvetinde şase 
ve karoseri dahil bir servis kamyo
neti satın alınacaktır. 

2 - Karoser kenarları ahşap 
ve fabrika yapısı olacak, asgari 8-10 
kişi istiap edecek oturak mahalleri 
bulunacaktır. 

W-Şarlnamesi bedelsiz olarak 
pamuk üretme çiftliği müdürlüğün· 
den alınır. 

4 - Mezkur kamyonetin mu· 
hammen bedeli [ 2900] lira ve mu 
vakkat teminatı 217 lira 50 kuruş· 
tur. 

Adana - Mersin ve havalisi Acantası 
Adanada hükumet caddesinde 

5 - ihale 8141939 cumartesi 
günü saat 10 da vilayet ziraat mü· 
dürlüğünde müteşekkil mübaya ko· 
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

6 - Taliplerin yevmi mezkur 
ve saatta teklifname ve vesaikile 
birlikte komisyona müracaatları . Ömer Başeğmez ticare!h~nesi -

~ :· · ~fil .. ""·· ·;~,+. r.o ;,.. 
10419 24-28-31-4 

4 
-~ 
~ 

' .... -. 
./ . 

• . f 
... -:.. :..!.' 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

74-156 10116 Numara: 200 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast., arını kabule 
başlamıştır. 

----------------~----------~ 

-------- -------------------_ı 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Alnı anyada tahsilini ikn.al etmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastalaıını Alidin raşa caddesinde Mustafa Ri· 
fat eczahanesi karşısında brrgün salıahltyin saat 12- 8, öğleden sonra 
2·-6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

.._ ·----

15-15 10269 g.a • 

YUSUF AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahhüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makinaları 
ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
26 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

i- Şehrimizdeki Türkkuşu bi· 
nası için mevcut kroki ve resimle 
rine ve şartnamesine göre yaptırıla 
cak möblesi on beş gün müddetle 

açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Bu işe talip olanların kroki 
ve re~ imlerini ve şartnamesini gör
mek üzere şubemize müracaatları. 

3 - ihale 3 nisan 939 pazartesi 
gi;nü saat 15 de Türk hava kurumu 
Adana şubesi merkezinde yapılacak 
tır. 

19-24-1-2 

Türk hava kurumu 
Adana şubesinden: 

10399 

Kurumumuza ait ve Adanada 
asfalt cadde üzerinde eski Akarca 
fabrikasında bulunan 509 adet kur
ban derisi 3 nisan 939 pazartesi 
günü saat 15 te açık artırma ile sa 
tılacaktır. isteyenlerin o gün ve o sa 
aite şubemize muracaatları ilan o· 
lunur. 

19-24-1 1039 

10170 

Adana Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektep için 1600 lira ıııt: 
hammen bedelli ve 120 lira m~v~~ 
kat teminatlı (V) tipi 85 beygırh e 
motörle mücehhez Komersiyal şas 

~ li karüsersiz bir kamyonet alınrna 
üzere 25 ı3 1939 tarihinden itibartO 
15 gün müddetle açık eksiltaıeYe 
konulmuştur. si 

Eksiltme 10/41939 Pazartt .. 
günü saat 15 de Vilayet Ziraat r.1~ 
dürlüğünde toplanacak satırı alı11 
komisyonu tarafından yapılacaktır·, 

2 - isteklilerin bu müddet ı• 
· · .. k ve rıı' fında şartnamesını gorme ~' 

lıhıat almak üzer~ pazardan ~~~ 
her gün Adana Zıraat mektebı i' 
düdüğüne müracaat etmeleri ~-~ıl 
hale günü muayyen saatta teııı 1,,~ 
paralarını mal sandı~ına yatır• ;ı 
vesaiklerile lıiı lıkte komisyona ııt 
racaatları ilan o1unur. 

36-28-30-1 

Umumi ne-şriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaası 

U ır ,Ana Di ını onu 
b• • k b lıynr ve ,,~•· Jaıı uyu ır " 


