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Çocuk ve 
öğretmen 

--·-
FERiD CELAL GÜVEN 

H akimiyetin ka.) ıdsız ve şart
sız milletin eline geçtiği 28 
Ni'lan, Turk çocuklarının 

bayram gunudur. İki gUn evvel, geniş 
spor sahasını baştan başa dolduran 
Çukurova çocuklarının, anlı ve nl'şe· 
li ) Uzlerinde bu ba~ramın onların 
içlerine nasıl sinmiş, nasıl bugUnUn 
manisma baglanmı~ olduklarını gör· 
duk. 

Hayata, istil&balc emaiyet ve ce· 
san:tle bakan, Uzerlcrine alacakları 
analık vnzifclcrinin chemmi.,·ctini, şe
ı•efini derinden idrak ettiklcı·i temiz, 
n!.il sUzlc:rindcn okunnn genç kızları
anz, omuzları dik, her turlu mu kil 
işleri ~ apnınga, sürme~ c hazır sururlu 
h~\'lnrı ·' ukardn scnç oğullarımız, on· 
ı·a bunların yoluna girmiş mini mini 
·' avrularınıız: haJ at .} ollarını en Jaı· 
\'C k:ır:uıltk gifrcnl~·ri l>ilc fcrnhlıga 

kı\\"u~tura~nk lıir ıııanz:\ra içinde- önll· 
muzdcn gcçiyorlnrdı . 

~·ocuklnrıııuzın lııı scçi~lcrin<lc 

göı·Jugumuz, onlarda hio;scttigiıoiz mil-
11 val'lığın Lu co;;kuıılugunu bize {emin 
C1.lcıı hiı; ;-Uphcsiz ki: inkılabcı muallim 
ordu uduı-. Onların inkılap uğrunda 

sabahtan akşama kndar sarlettiklcri 
bUJ uk cmdıler, mutlak bir ferngat 
içinde geçen ga: rctleridir ki onue~ .)·ıl 
gibi cu kısa ve dar bir zamanda asır· 
lardaııbcri kn:ı bı ttiklerinıizi bulduk. 

Tarihımizin hulUn safhalarında 

milletimizin çok \.·abuk inkişaflarıııı 
güı·uı·Uz. Sıkıntılı, lcliiketli geçen :;. ıl
lanlnn ı;onrn kudretli şcflcı· daima 
Turk ıuilletini bU.) uk davaların başına 
getirirler. Şimdi gene bö.) le bir de· 
virdeyiz. 

du defo Turk milletınin sllratlc 

J cti,mc~indc bilhn.; a gözUınU"c çarpan 
iktidnr, ilk mektep ü8rctnıenidir. l3u· 
nuıı bö) le olduöuııa cv,•elki gUn bir 
daha şnbit olduk. 1 in) atının en ,•erim· 

Ji ve genç çaglarmı en muşkil bir vn· 
zifeye hasretmiş olnn bu iiliccnnp, 
f tragatli kitle Turk inkılabının temel· 

lerini atmak hususunda hiç bir insanın 
katlanamiyncagı işi Uzerine almıştır. j 

ÔnUmUzden geçen miniıuinilere 
bakıyoruz, hepsi temiz, hepsi gUzel, 
hepsi neşeli. hepsinin J UzUnde buyuk 

sunun ışığı pnrlnyor. 
Bunlar nereden geli.) or':' 
Bunlar: ilk mektep öğretmeninin 

inkılap kaynağından alıp çocuklarımı· 
za naklettikleri bu.~ uk ateşin bir par· 
ças1dır. 

Jnkılap çocuklarının umudlarımıza 
kuv\·ct katan ku,·vctlerini sc.rrcder· 
kcn, onları bu hale getiren öğretmen· 
lcrc, lıilhnssa ilk mektep öğretmenle· 
rinc içimizde daima duydu8umuz min· 
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MiLLi HAKiMiYET BAYRAMI Dost memleketin saadeti 
ŞEHRiMiZDE HARARSTLi GEÇTi 

Stadyomda büyük gost er 
nutuklar söylendi ·gnzel şiltler 

yapıldı, 
okundu 

Çocuk haftası neşe içinde 

Statyomdakl resmfgeçltten intiba far 

23 Nisan Mili hakimiyet bayrn• 
mı pazar günü şehir stadında büyük 
merasimle kutlanmıştır. 

Sabah saat 8,30 da okul mümcs· 
sillerinden mürekkep bir heyet Çocuk 

Esirgeme Kurumu Adana merkezine 
giderek orada haııı lanmış olan çelen-

gi almı~tır. Halkevi Bandosu önde 
olarak talebeler Atatürk paıkına gel· 
mi~ler ve orada Ebedi Şefin anıtına 
çelengi koymuşlardır. TaleLe mümes· 

silleri bunu müteakip stadyomdaki 
tören yerine gelmişlerdir. 

Buradaki merasime istiklal marşile 
başlanmış, talebe, h.ılk ve memurlar 
hep bir ağızdan marşa iştirak etmiş-

Jerdir. Bundan sonra, sahada hazıılanan 
kürsüde b:r ilk okul öğretmeni tarafın-

dan bimutuk ve bunu takiber. Kız 
Enstitüsü talebelerinden Meliha, ~·rkek 
lisesi talebesinden de Vehbi kızıltan 
ve ilk okul talebeleri tarafından şiir. 

4evam ediyor 

Jer okunmuştur. Büyüklerimize de ta· 
im telgrafları çekilmiş ve bunlar 0 • 

fcunmuştur. 

Stadyomdaki bütün hlebe \C 

alk ba?d~~un çaldığı onuncu yıl 
arşına ıştırak ederek resmi geçitte 
ulunınuş ve alay asfalta çıkını~, uort 
ol ak:ıına gelince her okul mektcp
rıne ayrılmışlardır. 

Merasimi rııuteakip rnek,eplcrine 
.löncn ıalebcyc bclcdıyc l<ııdfındarı 
bıııtr lıın&ıı şekcı lcr ver ılmişt ir. Ôgle ... 
ıJen sonra da Namık Kemal ılk oku 
Aında toplanılmış ve talehc.ler bura 

~an otomobıllcı e l>irıcrck şc•ı ·ır .. d . . • ıçın c 
czıntı yapınışlaıdır. Akşam s:ıat 20 30 

da da Halkcvı ~alonunda bir :· 
1 d 1 

. . gece 
t~r ıp c ı mıştır. Bu geceye talcbc-
Jrr ve hılebe vclıleri işıiıak 1 •. 
lerdır. c mış· 

Burada İstiklal ınaışı ile l>rı 1 t . "t k' şıyan 
orcnı ınu ea · ıp şclıı iıniı öK-ret 

k 1 
_ d.. _ o men o-

u u mu uru Bay Naci Ece l f . r ara ın. 
dan bır soylcv veıılnıişliı. Sık sık 
alkışlanan bu nutku Kız L' . 

1 
b 

. .. ISt"SI la C• 
esının şıırlcri taktp etmiştir. 

Geç vakle kadar süren lo·Jlant• 
koro ve hafıf muzık par"ala .1• .. ' 
leamıştır. ~ tı e sus-

. Çocuk hafı;ısı devam et kt 
dır. me c-

Çocuk haftllsı pro~rammın bugü 
n aıc kısmıda şudur : 

Bugün, Çocuk Esirgeme Kurumu 
tarafından çocuk oyun . d 1 yeruı e <.>kleıı-
ce er yapılacak, Halkevi tarafından t kahvelerde çoçuk rr.enuu üzeı inde 
konferanslar verile. ek!ir. 

26, 2~, : 8 Nisan günlerinde okul· 
)ar kendı programlarına oohre -

1 o musa-
1"!1ere er ve eğlentiler teı tip d k 
tır, e ece -

29 Nisan cumartesi günü oğleden 
son~a sa11t 14,30 da okullar arasında 
şehır stadında spor müsabaka! 
pılacaktı. arı ya. 

Romanya Hariciye 
nazırı Londrada 

Tahranda düğün şenlikleri muhteşem 
bir dekor içinde devam ediyor 

onınstan sarayında iki bin 
kişilik bir silvare verildi 

B•Y Rina Tarhan 

Tahran : 24 Anadolu ajan mın 
husuı.i surette gönderdi!,i-1 muhabiı İ 
hilJiri.) or - Dun daha öı;lcJcn 
itibaren Lutun halk Mermer sarn,v· 
dan Gulustann gıdcn yolları dolılur· 
muştu. l lcrkes BU\ uk Şefi görınek 
için çırpınıyordu. Saat on beşte Şe· 
hinşaha taşıynn otomobil saraydan 
çıktı ,.c çılgın bir alkış tuf am içinde 
J Uzlercc takın nltından geçerek Gu

lttstaııa geldi . 

Btışta Mecli Reisi, Vczirlcr,Gc· ı 
ncrnller taht ~alonunda .'er almış· 
!ardı. Alihazret ,yaauıda imparato
riçe , Kraliçe Nash , Jrao 'e Muır 
hnnedan nznları olduğu halde bu ile· 

1 

Jetleri kabul etti. Tahran ve ay A· 

lctlcrdcn gelen J le) etler ~utun . Iran 
halkanın tebriklerini takdım cttıler 
Muteakiben \'abnncı Heyetlerin oto· 

mobilleri gel:..eğe ba~ladı. Başta !le 

t . • ·ı ·ı d Sonra sara.sıyle ye ıınız ı erı cvor u. 
İngiliz Kralını~ temsil eden Lord At· 

lo, ltalyan l leyeti . Fransız ~l.lmhur 
... t ·ı d G neral \ evgnd, reısını emsı e en e ~ 

Ef ıi t . R . · Şah Ahmet ilan. gan eye 1 eısı r 
So\.•yet Heveti Reisi Trentiye ' ge ı· 
yordu. Buton Heyetler Taht ~~lo· 

l · H rıcırc nunda toplandı . Heyet erı 3 
: 

Veziri birer birer Şebinşaha takdım 
. • b" saat surdu . 

ettı ve bu merasını ır 

Akşam butun şehir baştan başa 
donanmıştı. Gulustan sarayında 'Uz 

kişilik bir zi.' afet verildi . ZiJ afeti 
mUteakip tcrtibedilen suvareye Tah· 
ranın gUzide aileleri , sefaretler. ga· 
zetecilcr de dtwct olunmuştu . Sara· 
.' ın her tarafı ısık içinde, lran sanat 

dehasının lıU,\ uk bir e<ıcrı olan ara· 
.' ın ccphe:;i f evknladc zarif bir su· 
rdtc u~lcnınis!i. Bu,·uk mermer ha· 
, uzlnrdan mchtnp renkleri fıskıı ı· 

.'ordu . Salonda toplanan ıl:n etli· 
kriıl sn_)ısı iki hine .)nlundı. 

Salonun ortasında nınhtclit l lc· 

,c!lt·rin getirdikleri hcdiy ·lcr rnr lı. 
1-;pan\ ndnn, Finl.mcliyayn kadar her 
memleket hediyeler göndermişti.Bizim 
hcdi, emiz nltundnn yapılanı)' ve pır· 

lantalarla İ)>lenmiş 24 parçadan mU· 
rckkep tu vnlet takımını herke~ bu.' uk 
bir ze' klc se) redh ordu . Her par· 
çanın Uzcrjnde genç e\•lilerin in is\ nl· 

lnrı elmas pnrçnlnrile ·' nzılmı .. h \ c 
hedi) emiz hediyelerin başında ~et 

almıştı. Diger başlı~a hediyeler sun· 
lardı : Finlandiyadan gllzcl bir he~· 
kel. Almanyadan bir vazö . So\'.Hl 
H usyaılnn .) irmi beş parça nadidl!' 
nstrngnn. l lollandadan antika bir k1-

tnp, ltalJadan gUmUş bir sofra or 
tası çiçekligi. Belçikadan bir av t.U· 
fcngi, Fran adan krio;tal içki takımı. 

ln,giltercden bir e.) nhnt çnntn ı 1 
vcçtcn nadide bir a.)I po tu ~e Jigcr 
daha birçok hediyeler tahta kadar 
uzayorJu. 

Salonda da' etliler k:ırşılıklı iki 
ı;:ıf halindc- bekli.vor . mUzika ince 
havalar çalıyordu. Şebinsah yanında 

Melike olduğu halde ilerilemeğe baş· 
lndı, Arkalarından Duk'un kolunda 
lmparntoriçc ve daha sonra genç e' • 
liler geliyordu. Prenses Fevziye ge· 
linlik beyaz dbise inin içindF bir 
gUzellik ve incelik sembolu halini 

almıştı . 
iki bin kişiye yakın <lavctlinin 

hazır bulunduğu bu muhteşem sU\ are 
nese içinde gece yarısından sonra' n 
kadar de,•am etti . 

3:~J-u.)g-ul:u-·ı ı_ıirk.-nt d-aha-ta· fi VENEDiK GöRüŞ~ESi 
SURiYELiLER 

~giltere Bulgaristanın
!a gireceği bir Balkan 
!!!ihadı kurmak istiyor 

Londra : 24 ( Radyo ) Ro 
h . . manya 
arıcıye nazırı B. Gafcnko b 

Suriye ve Filistinde 
takip edilecek siyaset 

Ankaraya bir hey-
yet mi yollayor 

Gelecek olan heyet 
kimlerden müteşekkil? 

ra lskenderun : 24 ( Hususi ) - Bu 1 
h~Yk~ gelen arapça gazeteJ,:r Türkiye 

u uıner · ı ' lıkt ının ngiltc re \ e f ransa :).· bir· 
ni ~Arap memleketlerinin himayesi· 
rar edr.uhte ettiğ'i haberi üzerinde is· 

1 
e 1Yor. 

nis-ııŞatm~a çıkan Elkabes aazetesi 21 ,. 
" arıhl' 0 

retnıekt . 1 sayısında şu haberi neş· 
Cdır. 1 

Batdad'd 
re dahil" an gelen bir telgrafa gö · 1 'h ıyc vcz· . A k cı en h ırı n ara'ya müt~ec-
b' areket l . . 
1 

•1~ harp :tuhu e hmış.tır. Mü~aünilevh, 
'"''lleri . ru alınde Arap mem· 

tedbirle ~·nT·· miidallfasına mütaallik 
k rı Urk' ·· • ere ede k . •ye hukumetile mfü.a-

"' ce tır '-IC • 
~· ne me k. 
l!ıc göre S z. ur telgrafta bildirildi 

Arslan ve F' Urıye namına Emir Adil 
~llmad; A_ .. ıc'listin namına da B. Mui-
ışr "k .. •rad k" ıra Cdc L a ı bu muzakerelere 

ce-.ıcrd· ır, 

Resmi tebliğ dün neşredildi 

Tuna hazvasında sulh 
muhakkak idame edilecek 

YO~USLAV HARiCiYE NAZiRi BAY 
MARKOVIÇ BEL~RADA AVDET ETOi 

PRENS POL YAKINDA ROMAYA GiDECEK 

Roma: 24 (Radyo}- Yugoslavya 
ile İtalya hariciye nazırı arasında Ve- 1 

nedikde yapılan görüşmeler netcesin
de neşredilen resmi tebliğe nazaran 
komşu ve iki memleketi alakadar 

eden muhtelif meseleler tetkik edil
miş, Tuna havzası.nda sulhun muh~k
kak idamesi ve islıkrarı şartlarının ısla· 

hı için sahada olduğu kadar ekono· 
'k sahada da ltalya ile Yugoslavya 

mı 1 .
1 ara~mda ve keza Yugos ilvya ı e Al-

a arasında itimatlı teşrik mesa. 
many . k • . 
inin derinleştirilm~sı le arrur el mış 

Belarat ile Budapeşle arasında fay. 
ve o ld .. h 
dalı bir anlaşmaya yol açı ıgı muşa c. 

de edilmiştir. 
Venedıkden verilen bir habere 

gorc Yugoslav kraJ Naibi prens pal 

mayisin 20 sine doğru resmen Roma. 
yı ziyaret edecektir. 

Yugoslav hariciye naı.u 1 Marko· 
viç Belğ"rnda gitmek üzere buradan 
ayrıldı. 

İskandinav hükumetleri 
. bitaraf kalacak 

Londra : 24 ( Radyo) - Royte· 
rin verdiği malumata göre fsve.; 
hariciye nızm verditi bir nutukta 
Jsveçin enternas;onal anlaşmaya ta· 

raftar oldutunu ve esasen lskındi 
navya hükumetlerinin bitaraf kalma· 

ta kırar verditini söylemiştir. 

gelmiştir, ura ya 

Bütün f ngiliz gazeteler"ı B . 
1 

u zıya. 
ret e meşgul olmaktadır, Matb t 
k .. R ua ın 

e serası omanyanın sulh cebh . d 
-h· b. esın e 

mu ım ır rol oynamakla meşg 1 1 ğu fikrindedır. u o • 

Selahiyellar mahafilde ingiltere . 
R 

nın, 

. o_manyaya verdiği bir taraflı garan-
lı~ı ~arşılıklı yardım şekline koymak 
nıy~tınde olmadığı lngiltercnin, Bul
garıstanın da dahil olduğu bir halk 
't 'h d an 
J tı a ı kurumak arzusunda bulundu-
tu iJeri sürülmektedir. Bu ittihadın 
hiçbir surete ideolojik bir mahiyeti 
almıyacaktır. 

Bundan _başka Romanyaya ikibu
çuk m.lyon lngiliz liralık bir ikraz ya· 
pılacak ve muzakereler esnasında Ro· 
manya ve Polonyayı alakadar eden 
meseleler de konuşulacaktır. 

Londra : 24 (Radyo) - Ram"n
ya Hariciye nazırı Gafcnko yanında 
Londra Elçisi olduğu halde bugün 
lngiliz Hariciye nazırı Halif aks tara
fından kabul edilmiştir. Bay Halifalis 
Gafcnkoyu yemege alı koymuştur. 

Bay Gafenko, tas ajansı muhabi. 
ri\le beyanatda bulunarak Berlinden 
g't'Jirken, PQlanya Hariciye nazırı 
Bek 'le körüştüğünü ve bu görüşme 
neticesinde her iki devlet gorüşlerin 
de birlık mevcud oldutunu memnu· 
niyetle soylemifl ir. 

iki 
hakkındaki 

memleketin birleştirilmesi 
haberler doğru degil 

al muhabirimizden)- Surly • ve Flllatlnln 
H•lep : 24 (Hu:~ dakl haberler teeyyUd •t.nektedlr 

blrl•ftlrllec:•l1 h• '" Gelen haberlere gtire, Su· 
- l rlyedekl ~azlyetle Bay Plo'nun 

K. kPIIJk . Parlat• yabmakta oldulu ko· aça y lftu,malarall kadardır. lnglltere• 

konun O t adil Fılistindc takip edecegi siyaseti ilin 
etmeden evci, Fransa yeni karar. 

ktlr !arını ılan elmiyccektir. lngilterenin olunaea yeni siyasetini mayisin ilk hnftasında 

Hükumet yeni bir 
proje hazırlıyor 

( Ankara - Nlaan l 
Hükumet kaçakçılığın men ve la· 

ı..ibine dair J9J8 sayılı kanunun bazı 
dd 1 • . dex-iştiren ve bu kanunun ma e erını 5' . • 

bazı maddelerini kaldıran ~ır_ proıe 
hazırlıyarak Kamulaya vermıştır. 

Arama sırasında kaçakçılık suçu. 
nun işlendifii gösteren veya bu suçun 
ispatına yarıyacak olan evrak bulu
nursa sahibinin huzuriyle bır zarfa 
konarak mühürlenecek, aramayı ya
palf kimselere abmrak zabıt vara· 

ılan etmesi ve onbeş mayise doğruda 
f'ransanın ayni hıtreketi göstermesi 
çok muhtemel görülmektedir. 

kasının aslı ile birlikte tahkikat ya
panlara verilecektir. 

Kaçakçıhk tahkikalmı yapanlar 
tarafından sahibıRin huzuriyle bu zarf 
en kısa 1amanda açılacak ve tetkik 
tdilecektir. Suçun işlendiğini göste
renlerle suçun ispatına yarıyanlar ay
rılarak tahkikat kağıtlariyle birlikte 
Cümhuriyet müddeiumumiliğine ve 
askerliğe ait olan evrak da en yakın 
adli amire gönderilecektir. Zabıt mu
amelesine karşı alikalılarcı çeza 

-Gerisi üçüncü sahifede-
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Gürbüz çocuk 
müsabakası 

Nazilli - Adana 
futbol maçı 

Demiryolu İşletmesinde 

Londra 
Berlin 

Münasebatı 

Dün Ölleden evvd Namık-

kemal okulunda v" bir heyet .huzu· 
runda Gürbüz çocuk müsabakası 
yapılmış ve kazananlara muhtelif 
ikramiyeler verilmiştir. Müsabakalar 
da kazananları aşağıya yazıyoruz: 

Bir yaflndakller 

Birinciliği Bahri oğlu Seyhan, 
ikinci'iği Salih Zeki kızı Nevin ve 
Gaston kızı Suzan kazdnmışlardır 

iki yaşındakiler 

Bir:nci Sait oğlu M.,hınet, ikin· 
ci Şükrü kızı Yıı..;,,; •e üçüncü Sa
dık o;ılu ÇQtin gelmişlerdir. 

• 

ı 
Dün Nazillide Nazilli futbol ta- 1 

kımı ile karşılaşan Adana muhtelit ı 
takımı çok güzel bir oyundan sonra 
1 - 1 berabere kalmıştır. 

Adana futbol takımı bugün Ay
dına geçecek ve orada bir maç 
yapacaktır. 

Seyhan çiftçilerine yarıdm • 

Ziraat Vekaleti yağmur ve dolu 
dan zarar gönren Seyhan ve içe! 
Çiftçilerine Klevland tevziatından 
hariç olarak ayrıc'I taviz suretiyle 
600 ton yerli toh•ımu tevzi etmiş 
bulunmaktadır. 

Eşref Demirağ' ın 
300 Yavruya çayı 

23/Nisan, Adanamızdaki Demir 
Yolu memurlarının Yavruları için 
hakikaten bir bayram olmuştur. O 

gün geçen yıl da olduğu gibi işlet · 
me Müdürü Eşref D~miragın keneli 
Evinin bahçesinde sayısı 300 ü bu· 

lan küçük davetlileri için tertip etti. 
ği çay, muhtelif oyun ve eğlence
lerle pek neşeli geçmiş, bol,bol şe· 

ker ve pastalarla ağırlanan bu sevim 
li davetliler tiirlü, türlü oyuncaklar· 
la ayrıca sevindirilmiştir. 

~ rnavutlugun i~gali üzer!~ 
~ fngifterede büyük bir ı~ 

fial ~aşgöstermişti. Fakı 
lngiltere Akdcnizde mevcut vaıı 

yetin Arn.ıvutluk tacını ltalya Krı 
lının giymesi ile değişmemiş ordu 
ğuna hükmetmiş , Romadaki sefir 
Lord Perthi geri çağırarak bir fil 

mayiş yap:ııağa lüzum görmemişri1 

lıalya da buna karşılık olarak lı 
panyada ki ltalyan gön!lllülerinl' 
geri çe~leceği vaadini tekrar etıııiı 
tir . 

lbrahlm pafa tabyalarmdan bir durum 

Ü.; y3ş1~ J.ı olJnlardan isebi · 
rinciliği Muharrem oğlu Saim. ikin 
ciliği Zühtü oııu Maz!um ve üçün 
ciilüğü Ali kııı Necla Baykuş al
mışlardır. 

Ayrıca henüz ihti~·acı olanlara 
tevziata devam olunmaktadır. 

Günün geç vakitlerine kadar sü 
ren eğlenceye, gelecek yıl için şim
diden yapılan davetle son verilmiş 
ve akşama dJğru şehir içinde yapı
lan bir otobüs gezisiyle bitiril
miştir. 

lngiltere Çekoslovakyanın p,ı. 
manyaya ilhakı hadisesi karşısındı 
daha şiddetli davranmıştı . Berfin 
deki sefiri Hendersonu geri ça~ıı 

mıştı. Berlinde lngiliz sanayi gruf 
farının ve lngiltere Ticaret Nazırın• 
başlam~k üzere bulunduklari mii~ 
iktisadi müzakereler de derhal tatı 

edilmişti . 
Kal'aların ilk yapıcıları : 

Bu güne kadar göıdüğümüz 
kal'aların kitaplara bkarak Roma, 
Bizans, Selçuk devirleıine mal tt 1 
mr ğr med ur olmuştuk. buna sebep 
rlinıizdrki yeni devirleri açamıyan 

rksik kitaplardır. 

Şimdi biraz düşünür ve bu ka 
J'aların pek eski zamanlarda da mev 
cut olup olmadığını incelersek !sa 
nın doğumundan (4000) yıl (*) önce 
kilikyada yaşayan Solitler ve !sanın ~ 
doğumundan (2000) yıl önce bu top 
raklarda Hitit ve Arzava külıürferi 
yaşadığını hatırlarız. 

1926 senesinde A'manyanın şaı k 
cemiyeti Hititci'erinden Dr. Foner 
ile arkadaşları prcıfessör Vigand A 
nadoluda: eski Eti yollarını şehir ve 
ayalrtlerini tfsbit için yaptıkları a 
raştırmaların sonunda (100) küsur 
Eti ayaleti ile binden ziyade Eti şe 
hri tesbit Pdilmiştir. (**) 

Bu alimler diyorlar ki: " Etiler 
şehirlerini ya mai':"aralarda ve yahut 
ta dört tarafı dik üstü ve civarı yay 
la olan dağların başına kurarlar, 
buralarda derin su kuyuları kazarlar 
• su tesissatı yapırfar ve günümüze 

kadar Etileı in kurdukları bu yerlere 
kal'a ve Hisar adı ,verirlerdi. 

Etiler çiftçi ve hayvancı olmak 
la beraber müdhiş de taşçı maden 
cidirler. en zengin demir madenleri 
birleşik Eti impara torluğuna bağlı 
(Kızvatna) ayaletinde olduğuna dair 
kayıdlar vardır. (Bu ayale! ise bizim 
Çukurova olduğu ilmen sabit olmuş· 
tur ***)Boğazköyde bulunan tabletler. 
de (1) Mısır Firavnı (Ramses) Eti 1 

imparatoru (Hatusil) den kızvdtna'da 
çıkan demirlerden istifade ttmtk is 
tediğini ve fdkat Hutusil Ramsrs'ın 
bu arzusuna nrzaketen reci cevabı 

vermiş olduğunu biliriz. 

Miladdan asırlarca vıl önce To 
ros dağları arasında kurşun, gümüş 

ve demir mldeııi9ocaklarında çalışan 
böyle kudretli bir milletin toprak 
!arı ve kayıkları üzerine: ilk kal'a ve 
hisarları bina edecek sonradan ge 
len bir millet olmasına ihtimal ve 
rilmez. 

Çünkü : bir memlekete sonra
dan gelen bir kavim krndinden ev. 
vel yaşamış bır çok medeniyetin 
ankazından daima istifade ettiği ola 
gelmekte devam eden adetlerden· 
dir, 

O halele; Roma, ve Selçuk diye 
teşhi3 gören kalelerin bu yapıları, 
eski bir medımiyetin üstünde v" 

(.)- Amasya tarihi 2 
( 0 )-· Türkişpost : lstanbul (926) 
< .. .>- Bak: Götzenin makalsi· 

ne (Amerikan arkoloji mecmuası) 
(1)- Tabletler ç•m1,rdan yapılmış 

ve lurunlarda pişirilmiş mücessem 
mekıub ve mukavelelere verilmiş ad
dır. 

or.un bıraktığı malzeme ve tesisat 
sayesinde meydana gelmiş olduğunu 
gözümüzle görmüş gibi inanmak 
lazımdır. Yukaııda H. asiyle ktkik 
ettigimiz, boğazlar, kPlalar, mağa 

ralar temamen gürültü ile geçen 
yeni devir!Hin kurduğu binalar de 
ğild:rfer. Buna en bariz misal, 
Mısırlı lbrahim Paşanın daha dün 
denecek bir çağda Gülek kalasın 
dan ve Almalı tepesi etrafındaki 
eski yapılardan nasıl istifade etti 

Dört yaşındaki çoclJklar arasın 
da birinci Cumali kızı Sevim, ikin
ci Sabri oğlu Zeki Erkin ve üçüncü 
Hasan oğlu vergi Üçel kazanmış· 
)ardır .• 

Beş yaşında çocuklardan birinci 
Abdülkadir kızı Nur Ceyhan ikin 
ci Mustafa oğlu Günaydın, ü· 
çüncü Zühtü oğlu lbrahim gdmiş 
)erdir. 

Bu bölgede Ziraat Vekaletinin 
tohum tevziatı bu yıl hemen hemen 
iki milyon kiloya yaklaşmıştır. Çıft
çiler Ziraat Vekaletinin bu alaka ve 
yardımını şükranla karşılamaktadır· 
lar. 

Hatayda 23 nisan 

23 nisan bayramı Anavatanın 

her tarafında olduğu gibi Antakye 
ve lskenderunda da çok parlak suretde 

ğini 7ikretmekle tecelli eder. Bu 
kale temellerinin ve içindeki su te· 
sisatının çok eski zamanlarda o gü
nün mimar tarzına göre yapılmış 
ve her devirde1 bu tarzın kendi 
devrine çevrilmiş ve •son günlerde 
ise p· ' TIS İstiklalini yaşatmış ol· 
maktan b-'lşka bir şey değildir. 

y . Vekaletlerimiz' kutlanmış ve ~~ra.~eııi n_utu1cıar söy. eni lenerek Ataturkun azız hatıraları 

Ticaret ve münakalat ve· 
kaletlerinin teşkilatı kati 

1 

şeklini aldı 

Bu mülahazalardan sonra şu Ankara 24 -Ticaret, iktisat, Na 
kat'i kararı vermekte aldanmamış fia, münakkle ve muhabere vekalet· 
olmamız kuvvetlidir, sanırım. (erinin teşkilat kanunları Başvekale 

anılmıştır. 

ŞEHİRDE HAVA 

Dün şehrimizde gök yüıü bulut· 
lıı, hava hafıf rüzgarlı idi. En çok 
sıcak 26 dereceyi bulmuştu. -

1 - Bu sarp dağların başındaki .

1 

te v!rilmiştir. Projelerin aldığı son da "ıir müdürlük halinde trspit edil· 
eserlerin tarihten öııceki kurumlar ştkle göre ticaret vekaletinden iç miştir. icra vekilleri heyeti karama-
da yolları ve yo!akları mutlaka ticaret umum müdürlüğü, dış tica- meleriyle idare edilen kadroların 
vardır. Ve bunu en eski Çukurova ret umum müdürlüğü ve teşkilatlan hepsi yeni teşkilata dahil olmuştur. 
halkı yapmıştı. dırma umum müdürlüğü olmak üze Yeni teşkilat projesinde ücretli me-

2 - Buralarda gözleri hayretle re üç umum müdürlük bulunacak muriyetlerin bir kısmı da bareme 
çekrn mağaralar, kayalar, oyulma tır. alınmışhr. Yeni proje ticaret veka· 

1 it h 1 · k fı"caret veka· ıetinde ayrıca tef· '· mezar ar, yera ı m1 zen erı, ye pa (etinin taşra teşkilatını mıntaka ti 
re kaya merdivenler, yağmur suyu !İş heydi reisliği, hukuk müşavirliği, caret müdürlüğü unvanı altında bir 
yolları muhteşem su sahrınçları hep hususi kalem, standardizasyon, tu· müdürün emrinde tevhit etmekte ve 
eski devirlerin bakiyesidir. rizm ve sergiler, konjontör ve neş 12 yerde mm taka ticaret müdürlük 

3 - Sonraları kale yapılarında riyal, zat işleri ve levz.zım, srferber feri jhdas etmektedir. Gme proje 
k il J t 1 - k' Jı"k evrak müdürlükleri bulunacaktır. u anı mış aş arın çogu es ı yapı • ile kullanılacak ticaret Meşeleri· sa· 
ların enkazından müdevverdir. Ölçüler ve ayar :müdürlüğü iç ti- yısı 14 de çıkarılmaktadır. 

Eğer bu böyle olmamış olsaydı caret umum müdürlüğünde bir şu· 
bugün üzerinde grzdiğimiz kaleleri bl' müdürü haline kalbolunmakta· iktisat Vekiletl te,kllltı 
ömürleri çok kısa olan Roma, !3itans dır, l:ttisat Vekaletinin teşkilat ka 
ve: fs!am devirlerinde bu sarp yer TUrkofle rehıİll!il kalklyor nun projesiyle iktisat Vekaletinde 
ferin Ü>tüııe çıkılacak yollarını bile Türkofis reisl:ği la~volunmakta, Sanayi Umum Müdiirlüğü, Maadin 
hazulamıya imkan ve zaman bulu onun yerine dış ticaret u ııu n mü- Umu:n Müdürlüğü, iş idaresi Re-
ııamaz drğil mi? dürlüğü ih:las o'unınaktadır. Sergi isliği Maden trknik ve arama Ens-

lşte F tke kalesinden ayrıhrhn işleri türkofistcn alınarak turizm titüsü elektrik işleri Etü-J idaresi , 

Eşref Demirağ ~e refikalarının 

yarmm büyüklerine karşı gösterdik

leri bu yakın alaka ve derin şdkati 
takdirle karşılar ve bunu bir örnek 
sayarız. 

Cemıl Mardam dün 
şehrimizden geçti 

Eski Suriye Başvekili Bay Cemil 
Mardanı dünkü Toros ekspresiyle 

şehrimizden geçmişlerdir. istasyon
da Vali Rıza Çevık bulunm~ş ve 

hükümetimiz adına kendisini kar
şılamış ve bir müdd !t görüşmüşler· 

dir. 

Cemil Mardam1ı1 Ankara yolu 
ile Parise gittiği söylcnmrktedir. 

Su işleri müdhi 

Hemen bir aya yakın müddet. 
!enberi dairesine ait işleri takip ve 
intaç etmek üzere Ankarada bulun 

makta olan bölgemiz su işleri baş 
mühendisi Hikmet tura! bu kere 
şehrimize dönmüşludır. 

Ceyhan at koşuları 

Ceyhanda ilkbahar at koşuları 
kalabalık bir seyirci kütlt'si önünde 
yapılmıştır . 

Bir Roınen heyeti 
Berline hareket etli 

lngiltere şimdi Berfin sefirini d• 
vazifesi başına göndermeğe karı 

vermiştir. lngiltere Hariciye Natı1 

Lord Halifaks Almanya aleyhin 
evvelce kullandığı şiddetli lisanı tı 

dil ederek muhtelif devletlere vı 

rilen teminat ve siyasi işbirliği te~ 
lifleri ile hiçbir suretle Almanya) 
çember içine almak gayesi güdül 
mediğini temin etmiştir. 

B. Hitlerin doğumunun e ilin' 
yıldönümü tesit edildiği bir sırad 
Almanya ile lngilterenin arasında~ 
tehlikeli gerginlikte ilk salah a18 
meli belirmiştir. 

ıi 

RADYO 
• BugUnkU program .. 

T;irkiye Rud'JO dıjiizi) o ı postalı! 
Türkiye Uad)'osıı - Ankara l/adyııl 

Salı 25 - 4 - 939 

12,30 Program 

12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı 

ajans ve meteoroloji haberleri . s 
13,15 Müzik ( Kaıışık progra~ 

- Pi.) 
13,45-14 Konuşma ( Kadı 

saati - Ev hayatına ait ) 
15,00 Çocuk esirgeme kuru11' 

- Çocuk müsameresi - Halke~' 

den na~ler, 
dı 18,30 Program r dı· 18,35 Müzik ( Oda müıiği..-o 

19,00 Konuşma 
19,15 Türk müziği ( rasıl ı,ı li 

yeti ) Çalanlar: Cevdet Çağla , fii 
ref Kadri, Hasan Giir, Ba~ri OflJ fı 
Hamdi T okay . Okuyan: Celal 'f da 

kalelerin lıüvi .- tini de mülahaza bürosiyle birlikte turizm ve sergiler Trftiş heyeti Reisliği , Hukuk Mü· 
· rğ· H • k 1 Z t işleri Bükreı : 24 ( Radyo )j - Al· ses · etmiş o!uyoruz Bundan sonra yo. müdürlüğü haline gelmektedir. Gene şavır 1 1• ususı 8 ~m ' a ' 20,00 Memleket saat ayart 

b "d 1 kt Levazım ve F vrak Müdürlüklrri man - Romen iktisadi anlaşmasının lu nuz Saim ey'ı en geçe,ek Şar türkofüten neşriyat işleri a ınma a aia 11s ve meteo,oloı'i haberleri · llıı 
( • k k bulunmaktadır. Etibank ile Sürr.er- tatbikatına aid müzakerelerde bu · · b Koman•) har:. Jesine vasıl nlacak ve korıjoktör servisiyle birli te on- 20, 15 Türk müziği ( Halk O) u 

ik 
kil 

h 1• bank ta iktisat Vekaletine bağlı lunmak üzere bir Romen heyeti Bcr. ,ı " ve oradan da }Olumuz ı·ine çukura joktör ve neşriyat müdürlüğü a ıne havaları ) 4 Tanbur , Cura, Lıı · r(j 
f k k lmaktad r line gitmi,tir. k düşecrktir. gelmektedir. Zat işleri ve levazım 0 ara a ' · Santur ve dünbelek. ı 

-------------"'""!-·----------------------·----:-""7---:'-"".":-"'":'-:, 20,30 Türk müziği , Çalaııl•r Y• 
rl H R A N On k'Iometreden biraz fazla Vecihe. Reşat Erer' Ruşen ıc::~Hı 

1 1 
Tahran ... T A tramvay, aynı uzunluğa yakın bir Cevdet Kozan. Okuyan : Muı'\ı ka . ::~~~u Bugünkü dünya banliyö treni varılır. Bir büyük hat llkar. 1- Ali Rifat beyin - Nı. 

- hercümerci içinde Nasraddin Şah 1869 da Tahra- Tahran 350 bin nüfusludur. Hal- da Hazer denizite lran denizini-Tah \lent b~ste - Zülfün görenler&~ 
en mesut belde .. Masal alemi yaşı nı büyüttü. Kale duvarlarını yıktır kın ekseriyeti müslümanlıgın şii kolun randan geçerek - biribi~ine bağla- 2 - Leminin Nihavent şarkı..--,A,ı 
yor ... Bahtiyar prensle bahtiyar p- dı. Toprak istihkamlar yaptırdı. dandır. 5 l:in ermeni ve bir mikdar mıştır. gül çıkarırdım sana . 3-Hacı 

1 rcnses evlrniyorlar... Pek çok göz. Şehrin 12 kadar güzel kapısı var da muscvi ile Keldani vardır. Bu muazzam mesai Şahiı.şah beyin - Nihavent şarkı - yanı 
fer oraya müteveccih... dır. Tahranın iki büyük meydanı Şehirde tıp, güzel sanatlar, sa- Rıza Pehlevinin -modern lrana hedi- ateşi aşka. 4 - Vecihe - ı<a.~ 

Dost lran devletinin payitahtı mcvcuddur ki, bunlardan birincisi nayi, askeri, Ziraat ve muallim mek. yesidir. Iranın muhtelif mevkilerile taksimi. 5- Rahmi beyin - f'lı 
1 

olan bu şı·hir Hazer denizinin 85 olan Tophanede ecnebilerin oturduk· tepleri açılmıştır: Bunların çoğuna Tahran arasında otobüsler, otomo· vent sarkı - Süzüp süıüp do-~ 
kilometre cenubundadır. Elburuz ları l;üyük binalar sıralanır, Mey• ecnebi muallimler getirilmiştir. biJJer işler. melek. 6- .... - Nihwent Y~I 
dağlarının eteğinde ve '158 metre danın yarım kilometre kadar cenu· Akar su ihtiyacı menbalardan lran dostumuzun payitahtında semai - Bilmezdim özüm garııı ~r 
yüksekliktedir. bunda büyük güzel bahçeler arasın~ borularla temin olunmuştur. Efekt· son seneler pek çok yeni ve güzel 2 ı ,00 Konuşma ( Çocuk el 

Iranın en mühim yolları burada da Şahinşahın sarayı yükstlir Sara· ıik de vardır. binalar yapılmış, fabrikalar açılmış, geme kurumu ) bi) 
birleşir. Büyük bir ticaretgiihtır. yın mermerden yapılmış taht sa· Tahranın iklimi serttir. Yazın çok Belediyecilikte ciddi adımlar atılmış· 21,15 Esham, tahvilat, kan• 1 ı 
Tarihte de müh;m roller oynadığını lonu ve Tahtı Tavus denilen büyük sıcak, kışın soğuk olur Eskiden tifo tır. 1 - Nukut ve ziraat borsası (fıY' 
gösteren kale duvarlarile, istihkam içtima odası en güzel parçalarını çoktu. Mücadele ntlic~si epeyce ö· Tahranda kalan ecnelıiler bura 21,25 Neşeli plaklar - R. 

111
. 

!arla çevrilidir. teşkil eder. nüne geçilmiştir. dan daima iyi hatıralarla ayrılırlar. 21,30 Müzik ( Radyo or~e; / 
- Şef: Hasan Ferid Alnar) 
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Bay Hitlerin üvey 
Kardeşinin oğlu 

Amcası aleyhinde konferas 
vermek üzere Amerikaya gitti 

Fransızca Paris - Soir gaze
tesinin yazdığına göre Patrik Hitler 
İsmini taşıyan bir delikanlı Norman 

di vapurile Avruradan Ado1f hitle· 
rin polıtikası aleyhinde bir seri kon 
ferans vermek üzere Amerikaya geç 
miştır. 

Patrik Hitler, Adolf Hitlerin 
Üvey erkek kardeşinin oğludur. 

IParis -Soir'da.-;; 

çabalamış, evvela bir bankada, son·! 
ra Opel otomobil fabrikasında iş 
1 ulmuştur Fakat Roehn'in ve daha 
birçok Nazi şeflerinin öldürül 'Desile 
neticelenen hadisede kısa l:ir müd
det için tevkif edilen adam bundan 
sonra Almanyada huzur ile yaşıya

mıyacağım, gidenlerden ekserinin 
bir daha dönmedikleri tecrit kamp· 
lan tehlikesinin başının üstünde do· 
)aştığını hissettiği için günün birin 
cie Almanyayı ter kederek ecnebi 
memleketlerine doğru gitmiştir. 

Kaçakçılık kanu
nu tadil olunacak 

- Birinci sahifeden artan -

muhakemeleri usulü kanununda yazı · 

Jı sebep ve usul dairesinde vazifeli· 
merciler nezdinde itiraz olunabilecek· 
tir. 

Ancak arama sonunda gümrükten 
kaçırma maksadiyle sandık, bavul, j 
çanta ve bunJ.ra benzer eşya kapla· 
rında gizli tertipler yaptırılmış yer· 1 
!erden veya üstünde veya bagajların • 

da bulundurdu~u eşyaların gizli yer- ! 
!erinden veya yastık, yorgan ve şil· J 

lelerin içinden çıkarılan veyahut ayak· İ 
kaplarına yerleştirilmiş, vücutlarına 

sarılmış ve sıJ..ıştırılmış olarak bulu- J 

HA TAYDA 
Yeni gümrük tarif esinin 

tatbikına başlandı 

lske~~erun : 24 (Husu,i) - Tür 
kiye gümrük tarife kanununun ay· 
nen Halayda tatbikına dair olan ha 
beri evvelce vermiştim . 

Tarife kanunu, evvelki günden 
itibaren Hatayda tat~ika başlanmış 1 

tır. j 
Heı maddenin satış fıatları yük· 

selmiş olduğundan, esnafın ihtika 
rrna meydaıı veri:memrsi için ted 
birler alınmıştır. 

nan resim veya inhisara liibi eşya ı--------------
müsadere edilmekle beraber bunu 
yapan yolcuıar hakkında ayrıca ceza Kadastro müdür
hükümıeri tatbik oluaacaklır. 

Hakikate aykırı beyanname ver- lüğünden: 
mekte veya herhangi bir hile veya 

Şaheserler 

Asri 
serisinin beş· · · ıncısı ... 

• 
sınema 

Bu akşam 20,30 da 

-

Muhterem m\işleriler in•, s~natın so:ı harikası, s"vetin yıkılmaz abidesi , 
sinemanın muazzam hadisesi olan ve herkesi bilhı~sa bütün hukuk mün· 

tesiplerini ilgiliyen, Paris sergisinin birincilik mükiifatını kazanan 

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

istimal davası ) ( Sui 
Misilsiz eseriyle davet eder 

AYRICA: 
Büyük Aşk, Sergüzeşt , Muzik fil mi 

(Süvarilerin Dönüşü) 
Oynayan: - Fred Skot 

Kişc her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 250 

10514 

1909 senesinde Alois Hitler, A 
vusturyayı terkederek gidip dublinde 
yrrleşmişti , Dubline yerleştikten kısa 
bir zaman sonra lrlandalı bir kadın· 
la evlenmiş ve bu izdivaçtan Batrik 
dünyaya gelmiştir. Fakat her halde 
Hitlerin erkek kardeşi iyi bir aile 
babası değilmiş ki Pat-ik iki yaşı 
na bastığı sırada karısı çocuğunu 
terkederek Almanyaya gitmiştir 

ldandalı bir anne elinde büyü· 
yen Patrik lngiliz tahiiyetine geç· 
miştir. 

Şimdi Ameıikada Hitler politi· 
kası aleyinde konferanslar vermek 
için orada bulunan bu genç adam 
kendisile konuşan gezett'cilere am· 
casının politikasını niçin sevmediğini 
anlatan beyanatta bulunmuştur. 

suiistimal ile muamelesi yaptırılarak 
eksik resim ve vergi verilmek ve 
yahut vergi ve resimleri verilmek· 
sizin verilmiş ve muamelesi yaptı . 

rılmış veya fresim ve vergiye tabi 
olduğu halde muafiyete tabi mal 
gibi gösterilmek suretiyle meınle 
kete eşya soktukları anlaşıfdnfar 
hakkında bir yıldan üç yıla kadar 
hapis cezası verilecektir . 

Dôşeme mahallesinde Eyyup 
çavuş sokağın la l Kapı ve 329 ada 
125 parsel No lu kargir bir ev ve 
yine Eyyup Çavuş Bağlar yo!u soka . 
ğında 49 kapı ve 75 lira iradlı ve 
126 parsel No lu bir arsa ve yine 
bağlar yolu sokağında 47/ 1 kapı 

ve 297 lira kıymetli ve 127 parsel ' -----------, 
No lu Bir arsı ve Ahşap baraka o· r 

Patıikin hayalla tn bü}ük ta 
lihsizliğini Hitler ismine sahip c,Juşu 
teşkil etmektedir. 

Bundan başka vergı ve resimleri 
verilmiyen eşyanın o yerdeki resim. 
lenmiş piyasa değerinin iki misli ve 
eksik vergi ve resim veı ilerek ge· 
çirme hallerinde bu eksikliğ'n beş 

misli para cezasına hükmolunacak 

)arak kadastroca senetsizd ~ n tesbit Tu·· rkso·· zu·· 
edilmiş olan bu üç gayri menku 

Bahar mevsiminin sihirli 
ve cazip kokularını 

Delikanlı, Bu isim yüzünden in 
gilterede yaşayabilmek, iş bulabil 
mek için büyük müşkilat çekm;ş ve 
nihayet mücadeleden yorulmuş ol-

1 

duğu için bir kere de Almanyaya iİ 
derek talihini orada tecrübe etmek 
istemiştir. 

Patrik Hıtltr Berline gelince o 
nun her Almanyaya gelen ecnebiye , 
yapıldığı gibi - hatta bu ecnebinin 
Hitler ismini taşımasından'dolayı da· 
ha fazla dikkatle - onun hakkında 
gestapo tarafından büyük tahkikat 
yapılmış, dosyalar açılmış ve onıın 
Hitlerin baı.a bir ana ayrı bir 
erkek kardeşinin oğlu olduğu mey· 
dana çıkarılmıştır. 

Çifçi Birliğinden : 
Adana Çıfı;i Birliği, merkezini 

Eski postahane binasında Ziraat 
odası yanındaki odaya naklettiğini 
sayın üyelerine ilan eder. 10544 

Seyhan P. T. 
dürlüğünden : 

T. Mü-

1 - Fenni ve hususi şartna 
mesindeki evsafa ve müdürlükte 

mevcut kalıba göre imal edilmek ü· 
ze idare ihtiyacı için iki bin adet 

beton künk açık eksilıme surdile 
alınacaktır. 

O zaman Siyasi gizli polis teş 
kilatı bu dosyalMı bizzat Hitlere 
göstermişler. Hitler de bu yeğ'enini 
görmek istenıiştir. 

2 - Künklerin tahmin bedeli 
1800 lira olup muvakkat teminatı 

1 . 135 liradır. 

' 3 - lhalr, 2 mayıs : 939 salı gü 
iş aramakla meşgul olan yeğen 

bir gün gizli polis teşlcilatına men· 
sup bir zabit tarafından z;yaret e· 

dilmiş ve krr.disine, aırcasının 
kendisini görmek isttdiğini bildiri! 
mişti r. 

Ge-nç aiam zabitin: 
- Heil Htler 
Se 1 iı'l!ına , haşını n·zakelle tğ 

ttıek surdile mukabele etmiş ve ken 
d~sine niçirı bu şck:lde stlam ver· 
dır..· 

gı sorulduğu zamPn: 

nü saat 15 te Seyhan P. T. T. mü· 
1 dürlüğü binasında alım satım komis. 

y1Jnu tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartnamelerle 
kiink kalıbını görmek isteyenlerin 

müdürlük kalemi şefliğine ve e:Csilt 
meye ıştirak edeceklerin ihale gün 

ve saatında muvakkat teminat makbuz 
fariyle alım satım komisyonuna mü· 
racaatları. 16 20·25 30 10508 

1 

1
. - B~n lngilizin1, Alman deği· 1 

.; .. ;...·;,;·;..· ;;.:-·.;;, .. · -;;.,· ..;..;.;·· · ;.;,;,.- ... ..... ~,.-· ---·~· -: 
'ttı Cevabını vermiştir. 

f Ddikanlının amcasile karşılaşması 
~\.de samimi olm~mıştır. Bır kaç 
ık~ ıka süren bu karşılaşmadan bir 
ki;. hafta sorırd gene gizli polis teş· 
ııı atı zııbıtı Hitleri karşısına çağır 

1
$ kend' 7 b' · bu! ısne 5 mark aylı'<lı ır ış 

FübUnd~tunu, takat buiıa mukabil 
kıııı re ın akrabası olJuju i.;in birta
Y•ş rnua"yen şartlara tabi olarak 

aırı 3 sı ·ıc b t 'ğ· · b')d' · ı· G a e tı mı ı ırmış ır. 

kab 1 ~n~ adanı bu iş ve bu teklifleri 
u ctrnem·ş . Kendisi iş bulmağa 

R.anı. 
M -au - Motı) · Balet süiti a) 

enuct b) M · 
2 - F usette c) Tambourin 
( lrajık rlnz Sc~ubert - 4 üncü 
~io lllolto S~fonı, do minör a) Ada· 
dante c) Me Allegro vivace b) An· 
leg,0 3_ nuetıo - Trio d) Al 

Gözleri kamaştıran bir i.htişam ! 
Zengin tabiat manzaralar~ ~rası~da 

geçen nefis bir aşkın hıka~.e~'. 
Eşsiz asrımızın güzel venusu 

DOROTHY LAMOUR un 

Bütün ince zevkleri tatmin edecek 
şekilde yarattığı en son . ve en 

güzel sanat esen 

(Kasırga) 
1 

Türkçe sözlü şaheseıi 

Bu akşamdan itibaren 

Alsa ray 
Sinemasında 

S ·n •n son ve en müstesna 
enenı • . 

. m·u·sameresi olarak takdım 
sınema 

ediyor 

lıave olarak: • 
En yeni dünya haberlerı 

, hr . 
1 Bu hareketleıe iştirak eden me· 

murlar hakkında verilecek ceza bir 
kat arttırılacaktır . Kaçakçılık suç
ları hakkında Türk ceza kanunun. 
Jaki zaman müruru hükümleri ce· 
reyan edecektir . Projenin yalnız 
mu sa dereyi emrettiği ve başka bir 
ceza tayin etmediği yerlerde mu· 

1 .sadere edilecek gümrük resmine 
tabi eşya ancak vakanın işlendiği 

sırada musadere edilebilecektir . 

Gümrük ve inhisar idarelerine 
veya bunların bulunmadığı yerlerde 
Mal memurlarına teslim olunan veya 
bu iJareleı ce ele grçirilen kaçak 
eşya 1 alet ve taşıma va~ıtaları • 
musaderesi kararı katileştikten sonra 
bunlara düşen her türlü vergi re· 
simleri müşterisine ait olmak şar· 

tiyle ve mezat usuliyle satılacaktır. 

Fertlerin yurda sokması , yurd 
içinde kullanması veya yurddan 
çıkarnnsı Y•sak olan eşya , hususi 
kan~nlarında nereye verileceği hak· 
kında sarahat varsa oraya , böyle 
bir sarahat bulunmayan hallerde 
alakalı veya münasebetli devlet da 
ire ve müesseselerine ve inhisara 

lun evrakı iskanilerine istinaden ve 
tamamlan 56 hisse itibarile 4 hisse 
si Osman oğlu Abdurralıim ve 4 
hissesi Kasımı kızı Nefise ve dördı-r 
den 20 hisse Abdurrahim evlatları 
Fahriye ve Leman ve Saadet ve 
Yılmaz ve Abdurrahman ve 7 hisse 
Osman oğlu Alıdukelil ve 7 hisse 
Mehmet kızı H•lime ve yedişerden 
14 hisse Abdulcelil evlatları Sela 
hallin ve Remzi namlarına tesbit 
edilmiş ve k.re bu menkullerini· 
muamele ye tabi tutulacaklaı nıdan 
bu gayri menkullerde mülkiyet ala
kası olanların ilan tarihinden itiba· 
ren iki ay askı müddeti zarfın la ev 
rakı müsbitelerile kuru köpıüdeki 
kadastıo dairesine müracaatları lü 
zümü kadastro brıunu Nizınnamesi 
niıı 49 ncu maddesi mücibince ilan 
olunur 

10549 

Bu gece nöbetçi eczane 
Yağcamii civarında 

Ali Nasibi eczahanedir 

tabi eşya inhisar idaresine verile. 
c.:ktir . 

-------------------------
TAN SiNEMASINDA 

Gösterilmekte Olan 
Sinemanın iki 

Danielle DarriuX 
büyük 

ve 
şahsi yeli 

Lharles Bover 
-- -. il ' . 

in Şahe•erlerl 

( Maye,,rling Faciası . ) 
Bütün seyredenleri tesiri altında bırakmaktadır 

Bügüne kadar görülen En Büyük Aşk Fılmi, Bugüne Kadar 
En Hissi ve Müessir Şaheser 

Sevenler:rı, Sevilenlerin ve Aşkı Anlıyanlaıın Filmi 

T f"krar, tekrar görülecek 
Büyük Bir Aşk Romanı 

AYRICA: 
( RIN TIN TIN ) 

Görülen 

CYnt Siiir E Grieg - ikinci Peer 
Arap da 

1 
a) lngrid'in kedrri b) 

d) Sol ~sı c) Peer G t"· d" .... 
Veııt" yn un onuşu 

22 30 k.'.~ Şarkısı . l 1 • 
Tarafından temsil edilen Heyecanlı ve 

enteresan bir film 
,, •vıu 'k 

23,00 M _zı_ ( Neşeli plaklar ) 
uıık ( C 

22,45 
24 

azband - Pi. ) 

DiKKAT : Locaların ~vveldeo ' ,. 
aldırılması rica olunur , Kışe her 

vakıt açıktır Kahraman Köpek 
"e Yarınki Son ajans haberleri 10521 

Progranı. ..:.---~·---------
10543 

:....--..;.;;---------------------------------

Gündelik siyasi gazete 
··- - --

abone şartları 
----· 

12 Aylık 
6 Aylık 
3 Aylık 
1 Aylık 

Kuruş 

1200 
600 
100 
100 

i NCi 
Kolonya, Losyon Ve 

esanslarında bulursunuz 
Llı\lON . ÇAM , ilkbahar ko· 

lonvalarile Şipr. Fuier , Ley lak, 
Revdor , Ful , Şebboy, Y aseınin , 
Zambak Losyonları 1a~'· anı tavsi· 

yedir. 

!F e ır !hı arU; ü ınıcç: n 
Osmanlı Bankası Karşısı 

22 10431 

1 - Dış mernleketleı için Abone I 1 

bedeli de~işmez yalnız posta masraflı , 
zammedilir. 1 

2 - ilanlar için id~reye müra· 
caat eılilmelidir. ı '-----------·---' 

Yeni çıkan kanuı: ve nizamlar ı 

İş ihtilaflarını Uzlaştırm~k ve Tahkim 
Nizamnamesı 

:! 
K aruı 11aıııe .\u: }l) j (J,) 

_ Dünden artan · 

ı duğu üzere seçtikleri İşçi kal .ul etmezse işbu 
42 nci maddede b.ey~n o .u~den seçecekleri bir işçi dahi Kurulda ikinci 
İşçi ile itirazcı işçılerın yenı 

tarafa dahil olurlar. d iki tarafın da hazır bulunması lazımdır . Ta. 
Madde 51 - Duruşma .: olunan günde, herhangi bir sebeple birisi 

raflar Hakem KuruluKnca t,3Y'. bu h2 zır tarafı dahi toplantıya almayarak 
mtvcud ise Hakem uru u ış .. 1 . 
. .,. . . birden gıyabında ıuyet ey eı, . . . " 
ıhtııafı her ıkı tarafın . h k k 1 nun teşekkiıl elt ı ğı vılayet mer· 

Ş . · ı T . etı a em uru u 
ubdar kı ı gı r ışy .' d b 1 upJa mahza bu vaziyet takdir 

• k k h d dları dışaıısın a u un 
• tZ azasının u u .. "l•n k'ımselerin ifadeleri ile ~'\f malumat, 
d K 1 f d lüıu rn goı u , 

e uı u tara ın on d istinabe suretile yahud doğl\>dan doğruya 
kaza kaymakamı huzurun a . 
·ı T h b edilerek toplanır. 
ı gı ıleı le mu a _e'f ihtilafı Hakem Kurulu ve iş lhıi ı~fı Büyük Hakem 

Madde 52 ş. ·ıe karar verir. Verilen karar derhal taraflara ya· 
kuıulu reylerin ekswyetı 

yı ile tebliğ edilir. K il k·rarlarına Jayanarak ilgili makamlara gön-: 
M dd 53 uru aıın " 

a e - h 
1 

yapılıc.-k teıliğler bu kurulların reisleri ta· 
derilecek yazılarla şa ıs ara 

rafın lan imzala:r·A) (I ihtilafları Hakem Kuıulu) ile (Büyük Hakem 
Madde 54 . 

1 
. f D~iresinin ılgili teşki l atı tarafından ve l:.u teşkı-

Kurulıı) nun Y~~ı 1~ er,•, şd ğ takdirde valinin lensib edeceizi surette lk· 
l't k d musaıt o nıa ı ı d' k'I' a a rosu 1 t kküllerden yahud vilayet ve Bele ıye teş ı a· 
tisad Vekaletine lıağ 1 eş< 'f · ı .. "t"f" . d'I k memurlar maıı ctı e yuı u u ur. 
tından tavzıf e 1 ece F vkalade Hakem Kurullarındaki yazı işleri ise, iş 

B) Yüksek veya ' . 
. . 1 M ke7 teşkilatınca teıııın olunur. 

Daırcsı G~ne er K il k 1 d k' h , d 55 _ Bilumum Hakem uru arı arar arına aşağı a ı usus· 
Mad e 

farın derci lazımdır: . . 
l) Kurul reisi ile azasının ısını ~e s~yadları'. 
2) Tarafların isim ve soyadları ıle ıkametgahları, 
3) ihtilafın çıktığı işyerinin unvan ve adresi, 
4) iki tarafın iddialarının hulasası ve ihtilafın mevzuu, 
5) Karara esas teşkil eden delillerle mucib sebepler, 
6) Verilen karar. 

(Sonu Var) 9c· 

• 
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Adana Borsası Muameleleri 

sa 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Sahlan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. s. Kilo 
Koza 9,50 = 

1 Piyasa parlaj1 ~ • 34 
Piyasa temizi • 30 1 

1 

ı 
Klevland 37,75 1 ' . 

- v--A P A c:'i 1 ·- -
Beyaz 

1 1 1 Siyah 
ÇIÖIT 

1 
Yerli •Yemlik,. 

1 . •Tohumluk,. 4 

HUBUBAT 
Buğday Kıbrıs 3,62: 1 

.. Yerli 3 : 

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

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • 
·- .C2 Dört yıldız Doğruluk ..c «I 
~ ı;: üç ..E ı:: " . 
o - Simit ::: -;; " ~ > Dört yıldız Cumhuriytt 

C"-1 a üç r-- .. " 
Simit .. 

Liverpol T rlgrafları 1 Kambiyo ve Para 
24 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 

Pene Sarıtint 

Hazır 4 97 Uru 

I= --Rayişmark 
Vadeli 1. 4 63 Frank (Fransız ) 3 35 -4- 39-Vadeli il. Sterlin ( İngiliz ) -5-93 

. Hind hazır 
-4 23 Dolar ( Amerika ) 126 -71i" 

Nev~ork 
-7 90 -Frank( İsviçre) 00 00 

Adana Belediye riyasetinden 
Kasap Dükkanları Kiraya Veriliyor. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen fcar Bedeli Muvakkat Teminat 
L. K. L. K. 

69 Dükkan Kasaplar hali 700 00 52 50 
71 

" " 
600 00 45 00 

73 450 00 32 75 n " 
75 " " 300 00 22 50 
77 

" " 
450 00 33 15 

79 " • 400 00 30 00 
81 n " 

200 00 15 00 
83 " " 

200 00 15 00 
85 n " 

200 00 15 00 
87 " " 200 00 15 00 
89 

" " 
500 00 37 50 

67 " " 
450 00 33 i5 

34 it " 
700 00 52 50 

36 
" " 

700 00 52 50 
38 ,, " 500 00 37 50 
40 " " 

500 00 37 50 
42 " " 

300 00 22 50 
44 il " 550 00 41 25 
46 

" " 350 00 26 25 
~8 

" " 
150 00 11 25 

50 ., 
" 175 00 14 75 

52 il .. 200 00 15 00 
54 

" " 350 00 26 25 
32/87 " .. . 900 ()() 67 50 
89 • 45 00 .. 600 ()() 

" 91 
" " 

450 00 33 75 
93 .. " 

550 00 41 25 
95 

" " 
600 00 45 00 

97 
" il 500 00 37 50 

99 
" ,. 450 00 33 75 

101 
" .. 500 00 37 50 

103 ,. " 550 00 41 25 

1 - Yukarda mevki , cinsi ve muhammen bedeli icara ile muvakkat 
teminatlarını gösterir Belediye emlakinde kasaplc.r halindeki 31 adet ka. 
sap dükkanı t/Haziran/939 tarihinden 3 t/Mayıs/940 tarihine kadar bir 
sene müddetle ve açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - lhale45i •81Mayıs/939 Pazartesi günü saat on beşte Belediye bi-
nasındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihale gününden evvel teminatlarını yapttrmak ve şart-
nameyi görmek üze re Belediye H'sap işleri Müdürlüğüne mürac.aatlan 
ilin olunur. 20--25-29-4 10527 

Seyhan Vilayetinden : 
1 - Hususi idareye ait cins ve mevkilerile eski bedelleri ve teminat 

miktarları aşağıda yazılı akarlar 116/939 gününden 31151940 gününe ka· 
dar bir sene müddetle kiraya verilecektir. 

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

mi encümeninde yapılacaktır. 
4 - istekli olanların teminat makbuzlariyla birlikte Daimi Encüme· 

müracaatları . 

S. No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2\ 
22 
23 
24 
25 

26 
27 

28 
29 
30 
31 • 

Dükkan Eski bedeli Teminat Miktarı 
No: Cinsi Mevkii Lira K. Lira Kuruş 

114 
116 
118 
120 
122 
53 
51 
49 
47 
41 
39 

123 
121 
119 
81 
13 
28 
26 
24 
22 
72 
74 

215 
213 
255 

Diikkan Hükumet civarı 1 1 O 

" " " 100 
,, .. " 60 

" " " 75 
" • • 100 

" 
" 
• 
" 
• 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
ıı 

" 
" 
" 
" 

" " 31 

" 
,, 30 

" " 30 
.. " 24 

" " 15 

" n 30 
Yağcami civarı 401 

" 
" ., 

" 401 
" 400 
,, 160 

Siptilli cıvarı 36 

" " 220 

" " 253 

" " 311 
" .. 110 

Eskihamam ci. 85 
" ,, 15 

Kapalıçarşı Ci. 25 

.. " 24 32 
Saaathane Ci. 230 

15 Hane Karasoku civarı 84 
37 r:>ükkan Köşkerler çarşısı 15 
3111 maza Yorgancılar ,, 20 
39 Dükkan Kunduracılar ,, 80 
46 Medtese Çukurmeşcit ,, 65 

72/74 hane, arsa E,kihamam,, 5 

8 
7 
4 
5 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
2 

30 
30 
30 
12 
2 

16 
18 
23 
B 
6 
1 
1 
2 

17 

6 
1 

1 
6 
4 
o 

· 10538 22 - 25 - 29- 3 

25 
50 
50 
63 
50 
33 
26 
26 
80 
13 
26 
7 
7 
o 
o 

70 
50 
98 
33 
25 
38 
13 
88 
02 
25 
38 
13 
50 
00 
88 
40 

Yeni Kıraathane 
Ve Bilardo 

Memleketimiz hakikaten muhtaç 
istirahat Salonuna 

Salonu 

olduğu nezih ve temiz bir 
ka\:tışmuştur. 

Eski Postahane Binasında 
Bütün müşkülpesent ve zevk sahibi zevatı memnun edecek 

bir itina ile tefriş ve tanzim edilen 

Yeni Kıraathane ve Bilardo Salonu 
Teşrif edecek Sayın müşterilerine en hürmetkar hizmetlerini 

sunmakla iftihar duyacaktır . 10529 

.. 
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l TURJCIY! 

ZIRAAliiANKASt 
-- ~,....------------------~--------------------------

Şık ve zarif 
Göml~k , pijama ve iç çamaşırları 

lstaoLuldan yeni geti•ttİğimiz en şık ve güzel kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pijama ve iç çamaşırlarınızı 
mut~aka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptmmz. 

ı · Belediye karşısı Yeni 
10533 

..., 
magaza 

3 

11\lUJIMHet>Ail>iA 
CAN ll<UQTAQIQ. 

J 

1. ı-----

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, 

Her aile yuvasının muhtaç bulunduğu dikiş-nakış, örgü, ( 
ve daha bir çok yeni işleri öğrtnmek ister misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallime si idare.~inde 24 Nisan J 
tari~indcn itibaren 60 gün devam edecek olan Turkocağı mahal! fı 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun t1e 

olmasın suf kendi menfaatınız için, müessesemizin gfüıterdigi bu 1. 
karlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bil 
timiz adrese tc:şrif il.: kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 
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Adana Acentalığı Saathane karşısı No. ( 

Ömer Başeğmez 
TELEFON :. 168 

ı------------------~ -j 
Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soyka~ 
Geceleri de vaki olacak nıuracaatları memnuniyetle kabul ed~ 
Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mekteb• 

karşısında 

93-156 10116 Numara:~ 
------------ .. dt 

Umumi neşriyat 1111.J .._ 

Macid Güçl&J 
Adana Türkıözü -~ 


