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Arkadaşlık 
ve fırka 

B. Çemberlayn Kralla görüştü, kabine 
bu hususta Parlamentoda izahat verecek 

Yugoslavya Hariciye Nazırı 
tayyare ile Berline gitti 

3; 
:ı 

disiplini 
NEVL"AD GÜVEN 

{p:::. Um huri yet halk partisi, yurd · 
~ daşın siyası haklarını rahat 

ve serbest kullanahilmesi 
İçin İc::ıbeden en iyi usulleri. dajma 
aramakta ve bularak da tatbik ct
ınektedir. 

lngiltere, Milli müdafaa bütcesi için Alnlan·Yugoslav müna· 
vergileri · artırmağa karar verdi sebetleri iyileşiyormuş 

Milli Şefimiz. Üniwrsite nutuk
Jnrında bu rnuhiın noktaya Lcnıas et· 
nılşlcr \. .. e son nıcbus scçiıninJ.c latbi
kabnı da yapmışlardır. 

1 lalkın, yurd ve millet işleri ba
Ş•nn. geçireceği in::ıanlar da :ıra<.hğı va:ilıf
lar Uzerinde durması kadar tabii Oir 
şey yoktur. 

Fırkamız, bu esaslara hurmetkar 
P. ve hu esaslar Uzerinde hassas oldugu 

kadar, halkımızın bu işleri fırka mu
hitinde bir karde)>lik ve intizam için· 

nı 

de yUrUtmesine, şahsi mUcadelelere 
1111 

meydan verilmemesine de dikkat et· 
mektedir. 

a; 
Tek fırkayız, çUnkU tek arzulu, 

tek fikirli, tek cepheli milletiz. lnkı
liibın umdelerine milletçe sadı.kız. 
Bunun için .bilhassa intihap işlerinde 
çalışırken fırka arkadaşlığını her işin 
başında esas olarak tutmak Milli bir 
Vnzi femizdir. 

İki gUn evvel Adana fırka ka
demeleri, belediye heyetine geçecek 
namzedleri tesbit etti. Munabşalar, 
görUşmeler, anlaşmalar oldu. Herkes 
fikrini dusunduklerini açıkça söyledi. 

' > 
Fakat neticede bir nokta Uzerinde 
mtlşterek bir kanaat tezahUr etti. 
Kimse, kimseden incinmedi. llerkes 
buyuk bir ferahlığa k:wuştu. 

Yıllnrdanberi devam ed<n buyuk, 
kuçuk çarpışmaların, gö•terilen bir 
busnUniyet karşmnda nasıl ve ne ka
dar kolaylıkla halli mUmkUn olduğu· 
nu gördüğUmUz zaman, geçen o dedi 
kodulu gUnlere, iş ve faaliyet hacim-

Londra 26 ( Radyo ) - lngiliz 
maliye nazırı bu sabah beyanatta 
bulunarak lngiliz müdafaa büdçesi 
hakkında izahat ve>rmişfa. Nazır be
yanatında, lngilız müdafaa bütçesi
nin geçen sene takrıben 400 mil 
yon lirayı bulmuş olduğunu, evvelki 
yil ise 265 milyon olduğunu 940 
senesinde bu mik ela rın 920 
milyon lngiliz lirasını bulacağını 
söylemistir. Munzam tahsisatın 40 
milyon olduğunu bunun 35 milyo· 
nunun istikraz ile 5 milyonunun ise 
bütce fazlasile kapatılacağını ilave 

' eden nazır, milli müdafda bütcesine 
ilavesi zaruri olan paranın istikraz 
yolile teminine imkan bulunamiya· 
ça!jını binaenaleyh vergileri artırma 
zarureteti olduğunu söylemiştir. 

lnglllz mlllf müdafaa bUlceai 
920 milyon olacak 

Londra : 26 ( Radyo) - iyi ma
lümat alan mebuslardan öğrenildi-

' !jine göre, kabine dünkü toplant'ı
sındd 18 ile 22 yaş arasında bulu
nan lngilizlerin mecburi askerlik I 
hizmetine tabi tutulmasını kabul et· 

1 
miştir. Bu yaşta olanlar dört senelik 
bir hizmetten sonra berrı orduya ' 
dahil olacaklardır. i 

Kabine mecburi hizmeti prensip 
itibarile kabul etmesıne ra!jmen bu 
sabah yeniden bi• toplatı daha yap
mıştır. Mevzuun hararetli müzake· 
relere yol açacağı düşünülerek iç
tima için mutad olan saat bir eaat 
daha geri alınarak kabine saat on· 
da taplanmıştır. Bu konuşmalarda 
hükümetin mecburi askerlik hakkın 

lnglllz deniz kuvvetlerinin en bUyUk Unıtelerlnden 
birisi olan Hut zırhlısı 

muhalefet liderlerini kabul ederek 
kendilerile görüşmüştür. 

lngllterede mec burr 
aakerıııın aklalerl 

Raris : 26 ( Radyo) - lngilte
renin mecburi askerliği köbul etme· 
si Fransada büyük bir sevinç uyan

dırmış ve takdirlerle karşılanmıştır. 
Pariste çıkan bütün gazeteler bu 
kanunun kabulile sarsılmaz lngiliz
Fransız dostlu!junun bir kat daha 
kuvvetlendiğini; bunun Romanya, 
Polonya ve Yunanistana verilen 

garantilerin fili bir tezahürü oldu
!junu ve mecburi askerliğin kabulu 
lngiliz -Fransız garantileıinin mad• 
dl sembolü olarak tecelli ettiğini 
yazıyorlar ve ezcümle : lngilterede 

mecburi askerlik hizmetinin kab _ 
lünden sonrk demokrasilerin c u. 
h . b" ep 
esı ıraz daha kuvvetlendi., . 

h . .d • gını, 
cep enın cı dı tetbirler alm kt 
gecikmediğini, bu surııtıe m'ah a 
d 1 ti . . ı ver 
eve erının artık bir çıkmaz . . a gır

mış bulunduklarını , lngiltere ve 
Fransa her kuvvet gösterdikçe h _ 
bin biraz daha gerilediği, zira :~. 
~anyanın anlayabileceğini kuvvet 
lı~anıle kendisine mukabele ed"/d" ., · k 1 1· 
gın~, uvvet muvazenesinin demok-
rasıler lehine inkişaf ettiğini az· 
maktadır. y 

Londra : 26 (Radyo) - İrlanda 
başvekili lngilt ere de mecburi ask 
l'k' k l erı. ın. abulile rlanda da bu mecbu-
rıyetın ok tomatik olarak tatbik ed ·ı .. b ı~ 
cegını eyan etmiştir. 

B 1 d. , 6 (R d o) _ Yugoslavya hariciye nazın B. Markoviç bugün 
e gra . ~ a Y B k Al h · · ·ı ·· 

t ·ı B 1• h ket eımiştir. u a şam man arıcıye nazırı ı e mu-ayyare ı e er ıne are 
him bir mülakat yapacaktır. .. .. y .. 

Y Al azeteleri bugunku sayılarında ugoslav harıcıye 
ugoslav ve man g k d H-k· 1 'h · t .. 

B . . . t. ueniş yer ayırma ta ır. a ım o an zı nıye e go· 
nazınnın erhnı zıyare ıne a k' ı b' 

B M k . . B ı· · ziyareti iki memleket arasında ı dost uğu ır kat 
re, . ar ovıç'ın er mı - b ı · d k ı 
d h k Al Ya ile Yugoslavya munase et erın e vu ua ge -a a sıklaştıraca , ve man . . 
di"" .1 . .. .. 1 vşekli"i tamamiyle tekzıp cdçcektır. 

ıs• ı erı suru en ge ıs 
1 

. M k · · 
Berlin : 26 (Radyo)- Hitler .~uı:_ün Yugos~a~ ıa~cıy(~ n~~rı 

1 
ar) o v~çı 

kabul edeerek kcndisile görüşmuşdur. bu goruşme e on ı en rop a 

hazır bulunmuşdur. 

Ovamızda ekim vaziyeti 
Pamuk ekimi hararetle devam ediyor 

iki gündenberi mahsul 
faydalı yağmurlar 

için çok 
yağdı 

Bu sene havaların iyi gitmesi laza edeceğinden müstahsil şüphe 
Çukurova çiftçisini çok memnun et- ediyor ve canı sıkılıy~r , Arp~ da 
mektedir.Devamlı yağmurlardan son· ayni vaziyettedir. Vadelı arpa fıyalı 
ra çiftcimiz hazırladıJtı pamuk tarla- 2 - 2,25 kuruştur. Döküm zama~ı 
!arını rahatça ekebilmek fırsatını bul 1 bol mahsul karşısında bu kıymetın 
muştur, Tahminen bir aydanberi ova- daha düşeceği zannolunmaktadır. 

nın her tarafında yerli koza ve Klev- * * 
land ekimi hararetle devam etmek· Bu sene amele işinin geçen yıl-
t~dir, B~ işler daha bir hafta kadar j dan daha kolay ve ücretlerin mute. 

ın 1 

ılı 

lerini daraltan, bir çok çalışmalara 
•ekte vuran rnUnakaşalı, asabi gUnlere 
hayret etmemek ve acımamak mUm
kun değildi. 

da parlamentoda vereceği izahatın 
metni hakkında görüşmeler yapıl-

/~~~~~~~~~~~~--~--~~~~ 

mıştır. ı B . Fethi Okyar 1 Büyük Millet 
Çiftçi ile beraber hızı de mem geçen hatta çapa yaptıran çiftçileri· 

surecektır . . . - ı dil olacağı kanaati vardır . Filhakika 

nun eden bır cihet de şudur miz yeme, içme hariç olmak üzere 

---ısı 

Fırka, bilhassa bizim fırkamızın, 

Vasfı arkadaşlık havası içinde bir di
sipline dayanır. Herkes fırka çatısı 
altındn birbirinin husnUniyetinden asla 
ŞUpheli olmayarak derdini döker, 
fikrini ... -;ö,yler. kana,atlerini beğendir· 
nıcye çalışır. Fakat herşey, her iddia 
V'e fikir sonunda ekserivctin arzu ve 
tas 'b· • d vı ınc bagla.nır. Bundan sonra a 
ne bir kimse fikirlerinin kabul edil-
ıtıediğindcn ne bir kimse kendisine 
İtira 1 'd b' k' kr ~ , ~ un uğundan. ne ır ~n~se 

ndısının ,\'erine başkasının geçtı~ın· 
den dolayı darılmaz. Madem ki, bir 
fırknnın defterinde adlarımız )~a.n,yana· 
~ır, dernek ki, Sİ\·ast bir ailenin çocuk
•rıyız. Butun d~şUncelerimizin. faali
~·eı(Lerimizin hedefi ancak ve ancak 
~ ın menfaabdır. Butun endişeleri-

mııin 'h k h . . tt f mı l"a ı alka cıddl hır sure e 
ın":,d~lı olmaktan başka birşey ola-

I Evvelki gUn namzedlerin tesbitin-
< en son f k b" b · ra ır alı arkadasların ır 
nyraın . . ) . d 

okuı] sevıncı taşıyan yUzlerın c 
uııumuz mana şu idi : 

; Yaşasın birlik · 
Vef; bu b' )"k ' d her kö-~c~ind t ır ı , yur un 

Çunk e ccclli eden bu birlik yaşasın. 
tUrlu ~eGİl;du, milleti, in~ıliibı her 
giİne k ı •!erden koruyabılecek ye
lık, bu ud.v~t bu birliktir. Bu arkadaş· 

B ısıplindir. 

Yeti s~ buyuk kuvveti, bu me'<'cudi
tılard nıına kadar, he .. tudu sarsın
dusen an muhafaza etmek te hepimize 
· ' eu bu ·uk zıfedir Y ve en kuds! bir va• ---.:.::.:.:..: 
T~ü~rk:--~~~~~

g ü reşçil eri 

-- cj11uvaffaklyet kazandılar 
~~~~:·~261 ( Radyo ) - Bugün 

nı an .. 
takımın~; . gure~. müsabakala-
etmiş v.,,şıdcn murekkep Türk 
( 7'J. ) ıdlSI müsabakalara iştirak 
\ır , ''~libiyet kazanmı~tır _ 

.eMı ha:ıımsız kalmfiı· 

Parlamentonun sabırsızlıkla bek-

lediği bu izahatın bu akşam (dan> , ve y ah ya kemal Meclı"sı"nde 
veriıece!jl kuvvetle zannolunmakta- ,. 

dır. 
Başvekil B. Çemberlayn bugün 1 

parlamentoda verilecek izahat hak- 1 

kında kendisine malumatı arzetmek I 
üzere kralla görüşmüştür. 

i Londra : 26 ( Radto) -Bu sa- 1 
hah Çemberlaynın reisliğinde top
lanan lngiliz kabinesi mecburi as
kerlik hizmetini esas itibarile kabul 
etmiştir. Öğleden sonra başvekil j 

B. Gafenko 

Par is' e hareket 
ett i oradan Ro
maya gidecek 

Londra: 26 (Radyo) - Romanya 
hariciye nazırı dün öğleden s~nra 
lngiliz hariciye .nazırı_ • Lord Halıfaks 
ile yeniden bır mulakat y~pm.ıştır: 
Akşam verilen ziyafette lngılız .sıyası 

ahafiline mensup mühim şahsıyetler 
~ulundu~u gibi Romen sefiri de bu
lunmuştur. 

B. Gafenko buj!'iin (dün) saat 23te 

P . ve cumaertetesi günü de ora-
arıse . 

dan Romaya hareket edecektir. 

Londra : 26 ( Radyo ) - Lon-

d d Çıkan [ Pres Asosyeşin] ga-
ra a 1 ·ıı h'"k. . Gafenko ile ngı ere u u-

zetesı .. k 
1 

. 
. ında yapılan muza ere erın 

metı aras .1 1 . • vö mütekabı an aşma 
çh?k .sleamc:~yan ettiğini ve bu mü 
ıssı · · · as-ı v I · garantılerın sıy e 

zakker~ neerıt~celeri etratında yapıldı-
as erı b' t . 
R bLı hususta tam ır mu a 
"ını ve kt • 
bakatıeH.ar bulunduğunu .yazma a 

dir. 

Dün şehrimize geldiler 
ve Mersine 2itdiler 

DUn ,ehr lmlze gelen 
B. Fethi Okyar 

Bolu mebusu B. Fethi C kyar, An. 

kara mubusu B. Yahya kemal şark 
vilayetlerimizde yaptıkları bir seya

hatdan dönmüş ve dünkfi ekispresle 

şehrimize gelmişlerdir. kendilerini is· 

tasyonda valimiz B, Ali Rıza çevik 

karşılamış ve yemegi beraber yemiş
lerdir. yemekdett sonra şehrimizin gö 
rülecek yerlerini gezmişler ve akşam 

yemegini de burada yedikd en sonra 1 
akşam trenile Mersine hareket etmiş-

lerdir. dcgcrli mcbuslarımıza hoş gel 
din der v·e iyi yulC'lıfoklar dilı:riı. 

.. ~nkara : 26 Bü vük Millet Mec
lılısı bugün toplanarak kendi büt

çesini tetkik ne tasvip etmiştir, 
. Bazı dairelerin 938 bütçelerine 

aıt ( 964 ) bin liralık bir münakale 
yapmıştır . 

Mil•i Müdafaaya ( 360 ) b" 

liralık munzam tahsisat kabul et~~. 
tir. Türkiye-Fransa dostluk mua

hedesini ve müşterek beyanname· 

feri __ ıetki~ ettikten sonra Hariciye 

Encumenıne havale etmiştir . 

Sovyet H ariciye komi-. sen muavini 

B. Potemkin 
Ankaraya geliyor 

Bükreş: 26 (Radyo) - Ankaraya 

gitmekte olan Sovyct Rusya hariciye 

komiseri muavini B. Potemkin dün 
Bükresten Ankaraya müteveccihen ha

reket etmiştir_ B. Poteınkin'in Bükreşte · 
bulunduğu müddet zarfında hiç bir 
Romen siyasi şalısiyetle konuşmadığı 
temin edilmektedir. 

Sofya : 26 (Radyo)- Ankaraya 
gitmekde olan Rus hariciye komser 
muavini bugün (7) de buraya gelmiş 
ve öğleden sonra başvekil Köse in
vanolla görüşdükdcn sonra 16,20 de 
yoluna devam ı.tmi~lir. 

Şimdiye kadar ekilen t~hu.mlar 25 kuruş yevmiye vermişlerdir . Bu 
umumiyetle arızasız olarak bıtmış ve sene Halaydan da amele geleceği 
bazı yerlerde çapa işi bile başl~mış- söylendiğine göre çiftçimizin amele 
t B' k ·ıt ·1 · iz geçmış se-ır. ır ço çı çı erım h sunda zorluk çekmiyeceği ve 

t hum•u1luk usu 
nelerde maruz kaldıkları .0 . : • vereceği mutedil ücretle pamuk ma-
ve ekilenin bitmemesi tehlıkesını go\ liyetini azaltaca~ı ümit edilmektedir. 
önüne alarak çok ihtiyatlı davranara 
ihtiyat biderlik bırakmışlar ve h~t.ta 
bir çok çiftçimiz sakladıkla rı çı~ıt-
1 . . • . . • imas ı karşısında erını vazıyetıne ıyı o .

1 
. 

elden çıkarmağa başlam ışlardır. _çı çı 
bir müddettenberi yağmur beklıy~r
du . Dün şehrimize ve bir kısım koy. 
!erimize az da ols'a çok faydzlı yağ· 
mur düşmüştür. . .. 

Ekinlerimiz bu yıl çok ıyıdır · 
Yalnız mevsiminde lüzumlu yağmur 

"b" bazı mın-düşmemiştir. Karataş gı ı . . . 
•• 1 d pa bıçme ışı takalarda bugun er e ar 

1 l;ıaşlayacaktır. Bütün bu işler n~~~a. 
bir şekilde devam ederken çı çıyı 

en çok düşündüren şey ' gerek pa
muğun ve gerekse h ububatın ~arman 
zamanında kazanaca~ı kıymettır ' 

Hakikaten bu çnk mühim bir me-
"d ın en dar za

seledir: Bugün buıs ay .. le olduğu 
manı sayılır . Fakat boy 
halde bu"'dayın kilosıı 3 kuruştan 

" d"k" zamanı satılmaktadır. Yarın• 0 um h 
geldiğinde buğdayın bu fiyatı mu a• 

İstanbul-Berlin 
arasında 

Berlin 26 (Radyo) - lstanbul -
Berlin arasında muntazan hava p~s-
t . . . . bı'r mütdetden berı de 
ası tesısı ıçın . . 

vam eden müzakereler bıtmış ve b_u 
bapdaki mukavele. muhabere. ve ?1u
nakale v~kili Ali Çetin kaya ıle şırkct 
münıesı ili tarafından bugün imzalan
mışdır. seferlere yakında başlanacak· 
tn. 

Fransız Sefiri Bük
reşte hararetle 

kabul edildi 
Romanya Kralının sözleri 

Bükreş : 26 ( Radyo ) - F'ran. 

sanın Bükreş Elçisi bugün Krala 

itimatnamesini takdim ederken ha

raret li bir hüsnü kabııl görmüştür . 

Büyük elçi F'ransa 'e Romanyanın 
varlıklarının temamını müttehiden 

müdafaaya karar verdiklerini gör

mekle bahtiyar olduğunu söylemiş-
tir . 

Bu itimatnammin takdimi ve 

sefir tarafından söylenen hararetli 

sözler Romanya Krallığının yüzün

cü yıldönümüne tesadüf etmektedir. 

Bundan çok mütehassis olan S ama· 

jeste Kral Karo! büyük dost Fran· 

sanın bu jestinden duyduğu ihtisası 

izhar ederek Romanya istiklalinde 

üçüncü Napolyonun hissesini Ro

menler hiç bir vakıt unutmadıkla· 
rını ve unutmıyacaklarını beyan et

miş ve Romanya her ne bahasına 
olursa olsun istiklalinin büyüklüğünü 
mutlaka muhafaza ve müdafaa et

meğe karar vermiş bulunduğunu 
ılave etmiştir. 
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Belediye 
intihap işleri 

Şehrimiz vakıflar idaresi 
büyük faaliyete başlıyor 

1 

Fekeden Kumanaya: 
F ekeden şim1le doğru giden 

yol Göksu geçitleri üzerinde pek şa-
hane bir manzara arzeder. ) 

Yolun iki tarafındak; sarp '.ka 1 

yalıklarla ormanlar insana esatiri 
ha}al'er aşılarken besbelli insanların 

1

. 
~lile O}ulmuş kaya inleıi bu haya· 
il ere bir de tarih cildi ilave ediyor. 
fakat işte !:..ukadar çünkü buralarda 
ele geçmis arkeloji veıikalarımız 

yok, lak;n çalışacakların ümitsizliği 
nede yine imkan yoktur. bu civar 
da yaşıyan köylülere inanma)( ica
bederse ormanlara ödülü dağların 
içinde belki Pleolitik ve muhakkak 

ki : Neoliti~ devre ait bir kaç is 
tasyon bulurıacaklır. 

Ben Gizik Duran köyünün ce 
nubuna gelen kayaların üzerinde ilk 
insa'l izlerinin vucuduna doğru teşhis 1 
edebilmişsem tasladım daima tek-
rar ettiğim gibi ciddi bir araştırma 
şebekesinin teşekkülü bu zanları hal · 
!edebilecektir ümidindeyim. 

Yolumuz eski adı Hacın olan Sa 
imbeyli kazası merkezine bu minval 
üure }akla,ır Bu kaza meıkezi 

(Kunıana) ya yakın olması itibarile 
ihtimal ilerde tarihi bir kıymet bula· 
bilir. Bu gün için bu bahsin üstünde 
durmak hatadır. yalPıZ Saimbeyli J 

n'.n coğrafı durumu i•ibarile her de j 
vırde kabadokya ile kilikya araıında 
mutavassıt ve tıbkı Gülek gibi bir 1 

kilit olmuştur. sanırım Sekenesirıin 1 

artması yürüklerin iskanından sonra 

çoğalmış olduğu halk arasında söy ' 
lenmektedir. 1350 rakımında olan 
lu kasabanın biraz yükarısıııda (Or 
biik) adındaki ytrden çıkan menba 
dere halinde kasabanın içinden ge ı 
çerek aşağılar·fa gökrnya karışır. 1 

Orbuk (Şakuli kuyu demektir) men 
bamın bulamadığı yer ilk insanların 

1 

arayıp bulunbığı enteresan mevki. 
!erden biridir. etrafı kayalarla çev
rilmiş bir boğanın yanında bir de 1 

memba bulunmuş olması ve Kaba 1 
dckra ile kilikyayı birbirine bağlan. 
ması hele Etilerin kı.çırmayecakları 
yerlerden biridir. bu kayıt Eti psi 
koloj;si itibarifede doğruya çok ya 
kındır. 

Orbruk yoku~u bittikten sonra 
yol şarka döner ve dereler, tepeler 
2şarak Ceyhan çayının bir kolunu 
teşkil eden Abu nısıf dairesi içinde 
Kumanaya varılır. bazı kitaplar ku 
m an'nın içinden geçen suya Saros 
demişlerse de bu su Yunanca Sey· 
han adını taşıyan saros suyu olma 
yıp piramos yani ceyh:rn kolların
dandır. 

Kumana : Eti devıinde Kumani. 
Kummaııo ve klasik deviılerde lco 
mana adını aldığı kitap'arda görü 

lür. ha~ta bu~aya ~ir müddet (Eti · 1 

Mursıl)ın da hı hakım o1 duğu rivayet. 
o'unur, [.] 1 

Şarın (610-641) Tarihlerini tet 
kik eden kitaplar bu mıntakaya To· 
rik adını da verirler. forik kelime , 

si Yunaıı lehçesine sıkışmış Etrüsk ve ' 
Tüık ism;ni kolayca ha~ırlatmakta· 1 
dır. Kumana'nın bu devirde bir adı ı 
da Şertkala olarak kullanılmış ve 
zamanımızda Şar olank tanınmış ı· 
tı r . • 

Kuman ayni zamanda büyük bir 
Türk kabilesi ise de aslı Eti lehçe· 
sinden olan bu isimle bir münase. 
bet tesis edeceğini zannetmiyorum. 

Harabenin bulunduğu yerde şim 
di 15-16 evli bir kafkas muhaciri 
yaşamaktadır 

Kumananırı tarihi gibi coğrafi 
vaziyeti de fevkalade eliemmiyetli
dir , Rakımı 1200. olduğu halde 
yeı inin çukur oluşu yaz günleri hıs 
sedilir sıcak demcck yerlerden biri 
sayılır. 

Bugün Şar'da yalnız meydanda 

' 

Yazan 1 
R. YALGIN 
~-

görülen eski eserler : (5, 40) irtifa
ında fevkalade nakışlı çok güzel 
bir kapı ankazı. hemen temelleri 
ortada olan küçük bir kale, mer. 
merden yapılmış şık 've zarif bir 
mabet veya bir saray harabesi, bü 
yük harabenin şarkında ufak bir 
Anfıtiyatr ve hipoduıom harabesi 
ile musanna kapının t.hminen 950 
metre şimalinde bir boğaz !çinde 
dağı şark eteğinde kiiçük bir mabet 

Belediye intihab encümeni ma 
hallelerden tanzim edilen mektep 
!ilerin cetyellerini de tetkik ve tas· 
tik etmiştir. bu cetveller dünden 
beri hükumet ve Belediye kapıları 
ile mahallelerin münasip yerlerine 
asılmıştır: cetveller tatil günleri ha 

riç o!mak üz·re altı gün mütdetle 
asılı duracak ve isimleri yazılı bu 
lunmayanlar veya yanlış yazılmış o 
!anlar bu müddet zarfında belediye 
intihap encümenine itirazda buluna 
bileceklerdir. 

(Orozdibak) arsasında bir çok apartman ve bü
roları ihtiva eden büyük bir bina yapılacak 

Hükumet binası yanındaki 
başlanıyor. 

harabesi vardır. Bu son harabe hal· 
kın sempatisini ·,fazla okşamış ol 
malt ki bunun adına Darphane den· 
miştir. 

Geri kalan ev harabeleri biraz 
çok yeni ve belki de Saimbeyliye 
göçen Ermenilere aittir, Bu göç es
nasında Ermeniler buradan pek çok 
yapı taşı götürmüşler ve Komana 
nın süratlıı harap olmasına sebep 
olmuşlardır. 

Şehrimizin su işi 

Şehrimizin İçme su işlerini taah 
hüt eden şirketin muayyen vaktıda işi 

1 ikmal edememesi üzerine mukavelesi 
belediyece frshedilmışdi. 

işin mütebaki kısımlarının yeni· 
den ihalesi için eski müteahhitlerin 
bu güne kadar yapmış oldukları te 
sisatın ölçülmesine başlanılmıştır. 

dahiliye vekaleti kontrol müh,ndi 
sinin de iştiraki ile 15 gündenberi 
devam etmekde olan bu ölçme i~i 
nin nihayet bir haftaya kadar ikmal 
edileceğini ve mütebaki kısımların 
ek.iltmcye çıkanknak üıe ·e hş' f 

!erinin belediyeler İmar heyetine gön 
derilec•ğini öğrendik, 

inşaata 

Vakıflar idaresinin hüknmet bi-
nasının garp tarafındaki yol üzerin 
de oldukça büyük bir inşaat yapa· 
cağını haber aldık. Öğrendiğimize 
göre buraya yapılacak bina üç dört 
apartman dairesi ile Vakıflar idare
si bina~ını ve ayrıca bir de kıraat 

hane ve lokanta olmağa müsait sa· 
lonu ihtiva edecektir. 

Vakıflar idaresinin ayrıca şehrin 
mulıtelıf yerlerinde mühim mik;asta 
başka inşaat yapmağa karar veril 
diğini de öğrendik. Bu meyanda 
eski (Orozdibak) arsasında da bir 
çok büro ve apaıtmanları ihtiva 
edecek büyük bir bina yapılacak-

tır. 

Değerli ve çalışkan Vakıflar di
rektörünün, şehrin imı;rı bakımın 
dan büyük takdirlere değen bu p· 
rojelerini yakın bir zamanda tahak 
kuk ettirrceğindon emin bulunuyo 
ıuz. 

Bu görülen mimari yapılardan 

daha mühim olanı; Şar · 1-arabesini 
çeviren dagların tepelerindeki (Tüm

rüs) ferdir. Bu tümrüsler üç boğa· 
zın zirvelerine çıkmış dağhrın te · 
pelerindedir. Uzaktan fark edilen 

Tümrüslerden bir kaç tanesinin es
kiden araştırılmış olduğu~ da belli 
dir: Çukurdaki harabe kendini Grek 

ve Romalı ğibi takdim ederken bu 
Tümrüsler bu mıntıkanın o devirler
den daha çok zaman önce varlığı-

1 

na birer bürhan gibi şahit olmak

tadırlar. Çünkü Tümrüs akideleri 
Orta Asya, Sümer ve Eti .bakiye. 

r , 

Belediye intihap Encü- , !erindendir. 

Şar mevkii Maraş, Malatyadan 
maada Kayseri, Boğazköy ve Yeşil 

ırmak şarkından Karadenize ulaşan 
Reisliğinden : • 

menı 

bir ikinci yol ile beraber cenuba 1- Belediye intihabında rey vermeğe ve Belediye azalığına seçil. 
doğru Göksun, Andırın, Kadirli şi meğe hakkı olanların isimlerini ve hüviyetlerini gösterir cedveller ayrı, ay-
malinden Anavaızayı geçerek Top. rı tanzim edilerek Nisanın 26 ıncı Çarşamba günü sabahleyin saat sekiz-
rakkaleden fsk~nderuna ulaştığı gi den 4 Mayıs Perşembe günü saat on sekize kadar asılı kalmak üzere Hü-
bi Dumluya v. Yılankaleye uğraya· kumet ve Belediye kaplarına ve her mahallenin ddterleri de ayrıca aş~· 
rak Ayas üzerine de giden bir yo ğıda gösterilen yerlere asılmışlır . 
lun merkezindedir. 1- Cemalpaşa ve Kurtuluş mahalle defterleri : Yeni istasyon polis 

Kumana adında Türkiyede iki karakolunun duvarına asılmıştır. 
mıntaka tanıyoruı Biri : Pontos Ku 2- Döşeme, istiklal, Kuruköpü, Çınarlı mahallelerinin defterleri: fs. 

manası 0 rup Karadeniz Vf!' iris (Ye· ki istasyon polis karakolu duvarına, asılmıştır. 
şilirınak demektir) boyunca şimdiki 3- Reşatbey,Tepebağ,Kayalıbağ mahallel~rinin ddterferi: Yarbaşı po· 
Tokat vilayetin<!', diğeri: bizim bah lis karakolu duv.ırına asılmıştır. 
- - 'd K 4- Kocavezir, Hanedan, mahallelerinin ddterleri : Hacıbayram polis 
sımıze giren Kumana ır, ıtaplarda 
1 karakolu duvarına asılmıştır . 
rus suyu kenarındaki Kumanaya 

P (s 5- Karasoku, Alidede, Hürriyet, Sucuzade rr.ahallelerinin defterleri : 
ont kuınanası, Saros aros yanlış 

Pamuk pazarı polis k ra~olu duvarına asılmıştır. 
tı•, Piramos olıtcak) başındaki Ko- 6- Sarıyakup, Uluc3mi, Türkocağı, Mestanzade mahallelerinin defter. 
manaya ise Kabadokra kuman,sı 

1 
feri: Merkez polis karakolunun duvarına asılmıştır . 

adı veril mi~ tir (**] 7- Karşıyaka, Seyhan, Cüıııhuriyet m~hallelerinin defterleri: Karşıya· 
1835 tarihinde Teksiye bu ha- ka polis karakolu duvarına asılmıştır . 

rabeyi gezdiği zaman köyün ağaç 8- Mirzaçelebi, Mıdık, Akkapı mahallelerinin defterleri: Sebze paza· 
kütükkrinden yapılmış olduğunu rınddki Belediye mevki duvarına asılmıştır. 
görmüş ve o c:f., bizim düşündügü. 9- Köprülü mahallesi defteri:Köprülü Parti ocağı duvarına asılmıştır. 
müz gibi bu lıarabenin Yunan ve 2- Defterlerde isimini yazılı olmayanlar ile mük~rrer veya yanlış 

Roma devirfeı;nden daha çok eski yazılmış bulunanlar defterlerin asılı kalacağı 4 Mayıs Perşembe gününe 
olduğunu şöylece kaydetmiştir. • Kü kadar ( Perşembe dahi!dir ) her gün öğleden evvel saat onJan on ikiye 
çük a3yada henüz bir tek Yunanlı ı ve .öğled~n .. so~r~ da_ ı 4 den -~ 6 ya kadar B~l~diyede toplan~~ak olan 
nın görülmed;ği zaman_d~ hile bu•a. / j lnt'.hap Encum~~ıne b~zzat muracaat ederek ıtıra~d~ bulunabıl~rler , Bu 
sı eski bir din merkezi ıdı,, der.(***] 1 j tarıhten sonra ıtıraz dınlenmez. ltıraz etmeyenler ıntıhap hakkını kaybe-

- Komana bitmedi -
1 derler . 

(•) lndex Of Hiltile Names : ya· 
nı rit t i6imleıi indeksi kitabile The 
L~n;lof The Hiıtites adlı kıtaplarda 
bu bahis böyledir. Sahife : 53 ve 29 , 

(**) Arnavutluktadır bir (<uma· 
nova varm·ş. 

(* .. ) Küçük Asya Cilt 
bahsi. 

3 Komana 1 

Bu gece nöbetçi eczane 
Kalekapısı civarında 

M. Rifat eczahanedir 

3- ftirazlaıı intihap Encümeni brariyle reddedilenler red kararı- 1 
nın teblığinden itibaren üç giin zarfında Asliye mahkemesine müracaat 
ederek intihap Encüneni kararına karşı itiraz edebilirler, 

4- Belediye kanununun 23 'e 2'4 üncü maddeleri mucibince Be
lediye intihabın.la rey vermek ve Belediye Meclisine aza seçilebilmek 
için intih•p başlamad3 ı evvel la~kal altı aydan?eri bel:lede ikamet et
mekte oldu~unu vesaikle isbat etmek lazımdır. 

Kanunen her miintehip reyini kullanırken nüfus kağıdını ibraz etmek 
mecburiyetinde ol::luğuna göre nüfus kayıtlarına nazaran Adana nüfusunda 
yazılı bulunmayanların altı aydanberi Adana şehrinde oturmakta iseler ya 
nüfus kayıtlaıına bu şekilde tashih ettirmeleri ve yahut oturdukları ma· 
halleden bu ciheti tasdik edf!'n bir ilmühaber almaları mecburidir , Aksi 
takdirde bu gibi başka memleket niifusuna kayıtlı müntchiplerin reylerini 
kullanmalarına müsaade ed lemiytct ktir. 

5- Rey atmanın hangi gün ba,layacağı ve kaç gün ~ürecf!'ği V! 

Kısa bir zamanda gösterdiği 

bu faaliyetten dolayı kendisini şim· 
diden tebrik ederiz: 

Vatan ve vazife 
• • 

pıyesı 

Geçen akşam Ticaret mektebi 
talebeleri, Halkevi salonunJa çok 
kalabalık bir seyirci kütlesi karşı· 
sında "Vatan ve Vazife,. piyesini 
kendilerinden beklenmiyen bir mu
vaffakiyetle temsil attiler. 

Şahısların çok olmasına rağmen 
basit fakat uygun bir dekorla oy
nanan oyunda başta temsilin mer· 
kez sikletini teşkil eden ve Erman 
rolünü oynıyan Kemal Güçlü olmak 
üzere çocukların lıepisi muvaffak 
oldu. insan ilk defa sahneye çıkan 
bu çocukların muvaffakiyetini gör 
dükçe yeni neslin azim ve iradesinin 
kudreti ve bunun ezeli kaynağı olan 
Türklüğün azameti karşısında bu· 
lunduğunu anlıyor. 

Azimkar yavrularımızı, piyesi 
tertip eden okul direktörürıü, piyesi 
ta'<ip ederek çocukları bu mu affa 
kiyete eriştiren Türkçe öğretmen 

Vrhbi E•inci candan tebrik ederiz, 

Hükumet önü- askeri 
depo yolu tamamlandı 

Belediye tarafından hükumet Ö· 

nunden askeri depoya kadar yaptı 
rılmakda olan parke yolun inşaatı 

tamamlanmıştır. bu yol şehrimizin 

cenup kısmının en fazla haraketli 
olan bir parçasının münakale ihti· 
yacını karşıladığından bu yolurı ya· 
pılinış olması şehı imiz için bir ka 
zançtır. 

Mıntakamızın tavuk cinsi 
islah ediliyor 

Bir kaç yıld>nbeıi mıntakamızın 
tavuk cinslerini islah etmekle meş· 
gul olan Ziraat mektebi (Zootekni) 
şubesi son zamanlarda bu sahadaki 
faaliyetini artırmış ve bölgemize U
hakkin faydalı olmağa başlamıştır. 

lslah edilmekte olan tavuk cins 
leri Ro:leylan, Minoıka, ve Legorn. 
dir. Okul idaresi kendi yetiştirdigi 
ve günden güne mikdarını artırdığı 
iyi cins tavuk yumurtalarını adi ta· 
vuk yumurtalarile değiştirerek halka · 
vermekte ve fenni bir şekilde ye 
tiştirdiği riliçlerin mühim bir kısmı· 
nı halka dağıtmaktadır. 

Haber aldığımıza göre her ay 
800 - 1000 yumurta değiştiril 

mektedir ki, bu hesaba göre bir 
kaç yıl sonra tavukçulukla meşğul 

olanlar hayvanlarını m11ntazam yu 
murtlıyan, etli ve verimli cins tavu. 
ğa çevirebilecekleri anlaşılmakta· 
dır. 

Kurulduğu gündenberi müsbet 
ve verimli çalışmalariyle mıntıkamı· 

za faydalı ve çifçiler im ize örnek ol 
masını bilen ziraat okulunun faali· 

ıey sandığının nerede bulunacağı ayrıca ilan edilecektir. 10548 
2 yetini takdir etmemek kadirnaşi-._ ___________ , _________ ..,,;;; ____ . naslık olur. 

RADYO 
• Bugünkü progr•m .. 

Tiirkiye Radyo dıfüzi) o~ posta/ar. 
Türkiye Radyosll - Ankara Radyoıı 

Per,embe 27 - 4 - 939 

12,30 Program 
12,35 Türk müziği - Pi. 
13,00 Memleket saat ayarı · 

ajans ve meteoroloji haberleri. 
13,15-14 Müzik ( Karışık prO 

gram - Pi. ) 
17 ,30 inkılap tarihi dersleri -' 

Halkevinden naklen . 
18,30 Program 
18,35 Müzik ( Bir konserto ..

Pi. ) 
19,00 Konuşma (Çocuk esil 

geme kurumu-Temsil ) 
19,20 Türk müziği ( Fasıl he 

yeti ) Çalanlar: Hakkı Derman, El 
ref Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler 
Hamdi Tokay . Okuyanlar : Celi 
Tokses ve Safiye Tokay. 

20,00 Memleket saat ayarı 
ajans ve meteoroloji haberleıi. 

20,15 Türk müziği . Çalanlar 
Vecihe, Refik Fersan , Fahire Frr 
saıı, Kemal Niyazi Seyhun . Oko 
yan: Müzeyyen Senar 1- .... ;· 
Müstear peşrevi. 2-Rahmi beyin' 
Müstear şaı kı - Gel ey saki şı 
rabı tazdendir. 3 - Zeki Arifin / 
Segah şarkı - Ağladım ümitleri' 
hicran oldu hep. 4 - Mahmut O 
laleddin paşanın - Hüzzam şarkı 

Değildi bpyle. 5 - Refik Fer san · 
Tanbur taksimi. 6- Suphi ZiyaJll 
- Kürdilihicazkar şarkı - BahÇ1 

nizde bülbül olsam . 7 - Lemini 
- Kürdilihicazkar şarkı - Nal 
landı bülbül. 8 - Osman Nihad• 
- Kürdilihicazkar şarkı - Akşa~ 
güneşi. 9- ...• - Kürdilihical 
kar saz semaisi. 10- ... - Oyil 
havaları . 

21,00 Konuşma ( Çocuk esir 
geme kurumu ) 

21,15 Esham , tahvi'at, kafll 
biyo - Nukut ve ziraat bors•· 
( fiyat ) 

21,25 Neşeli plaklar - R. 
2 l ,30 Müzik ( Şan resitali ' 

Bariton Max Klein tarafından ) 
21,55 Müzik ( Bir solo-Pi.) 
22,00 Müzik ( Küçük orkt' 

tra - Ş f: Necip Aşkın ) 1-BrBt 
ms - Macar dansı No. 17 2- C 
libes - Menba : Balet süiti 3 ' 
Lautenschlag~r - Yıldızlara do( 
- Fantezi 4 Riisager - Bir ~ 
termezo . 5 - Löhr - Bavyr' 
valsları 6 - Coleridge - Af~I 
süiti No. 1 7 ·- TschaikwskY 
Milletler süiti. 

:!3,0u Müzik ( Cazband-PI. 

23,45 24 Son ajans haber~ 
ve yarınki program. 

~~~~~~~-_.; 

Adana beledi)'' 
riyasetinden: 

1 - Belediye intihabına ıııa 

17 inci çarşamba günü s•at [ 9 J 
başlanacak ve intihap ayni giin f 
18 de nihayet bul.caktır. 

il - intihap yalnız bir ye~ 
yapılaca~ından ve sandık beltJf 
altındaki mezat salonuna konu18ıı" 
ğın:lan bütün müntehiplerin 17 I 
yıs çarşamba günü reylerini ver.~ 

üzere intihap yerine gdmeleri 1 f 
olunur.10550 __!.); 
Halkevi başkanlığınd9 

Ankara Halkevi göstrrit ~ub 
tarafından Asri sinemada 27 nit 
perşembe giinü saat 20,30 d' ( 
nikah ve Çıkırali), 28 nisan cuııı' 
günii saat 20,30 da (Bir keliııı<~ 
29 Nisan Cumartesi gür.Ü saat 2 l 
de (Palavra) piyesleri temsıl edile 
cektir. Bu piyesleıi görmtk istiyen 
le rin Hafkevi Sekreterliğinden giri~ 
k aıtı alnıal<:tı ı:ca o'uı uı. ıc.55 
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Bu sene de İmtihan açılacak 

l' Ankara : 26 - Maarif Vekile. 

bı: orta tedrisat kadrosunun her gün\ 
ıraz d h . b a a genışlemekte olması ve 
u sebeple muallim ihtiyacını önli· 

yebifmek üzere bu sene de ilk mek· 
tep muallimlerinin orta tedrisat mu 
al'i rw .. 1 m ıgı ıçin bir imtihan açmağa ka 

rilecektir. 
lmtAhana gireceklerin adları, mü 

racaat ecfonlere ait cetvellerin tet· 
kikinden sonra Maarif Vekaletince 
tesbit olunacak ve Maarif Müdürlük 
lerine bildirilecektir. 

rar vermiştir. 

İmtihanlara dört, beş ve altı sı 
n~flı muaJlim mektepleri mtzunları 
gırebilecektir. imtihanlar, Türkçe, 
t~rih ve corafya, matematik, fizik, • 
kımya ve tabii bilgilerden yapıla· 
caktır. Haziran ayı içinde yapılacak. 
olan imtihanlara girmek istiytnler 
doğrudan doğruya mah~lli maarif 
idarelerine müracaat edeceklerdir. 

imtihanlar, her defasında oldu· 
ğu gibi bu defa da yazılı ve sözlü 

, olarak yapılacaktır. Türkçe grupu 
muallimliği yazılı imtihanı 19 hazi 
randa, tarih ve coğrafya gurupu 
muallimliği imtihanı 20 haziranda, 
matematik grupu muallimliği 21 ha· 
ziranda, Fizik, kimya Vf' tabii ilim 

Dört. beş ve altı sınıftı oğret 
tnen okulu mezunlarının sınava ka· 
bülleri için en az üç yıl meslekte 
tnuvaffak olduklarının fspekter ra· 
porlariyle tesbiti lazımgelecektir. 

K Ü 1 t Ü r Dir(ktörleri b u 
Öğretmenlerin adlarını, h a 1 e n 
çalıştıkları yerleri, hangi yıl ve ne· 
reden mezun olduklarını gösteren 
bir çetvel tanzim edrcekler ve bu 
cetvelde ayıracakları bir sütunda, 
bu öğretmenlerin üç yıllık müspet 
mesaileı inin neticelerini bildirecek· 

lerJir. 
Yüksek tahsile devam etmek ve 

1 

başka bir İşe geçmek için meslekten 
ayrılmış olup da tekrar mesleğe av· ı 
detlerine kanuni bir erıgel bulunmı
yanlardan bu imtihana talip olanlar, 1 

müracaatlarını en son çalıştıkları vi 
layet kültür direktörlüklerine y~pa· 

caklardır. 
Kültür direktörleri, yukardaki e· 

saslar altında diğer bir cetvel tan· 
ziın edecekler ve bu cetvele ayrıca, 
bu taliplerin halen çalıştıklan yerle. 
ri, meslekten ne zaman ve ne için 
ayrıldıklarını gösterir sütunlar ilave. 

edeceklerdir. 
Muallim mekteplerinin tatbikat 

kısımlarile liselerin ilk kısımlarında. 
ki öğretmenlerden bu imtihana gir. 
mek istiyenlnin yalnı1 adlarını, han· 
gi yıldanberi vazife gördüklerini, si 
cil numaralarını ihtiva eden ayrı 
bir cetvel yJpılarak vekilliğe gönde· 

Almanyada nüfus 
çoğalıyor 

Berlin : 20 (Uta) - Nüfus po 
litikasmın ehemmiyeti sayesinde 
1934 senesinden 1938 senesine ka
dar beş sene zarfında aksama ayrı· 
lan istatistıklerde:ı nüfu5Urı çoğaldı
ğı göriilcnektedir, 

1933 senesine kadar geçen beş 
seneye nisbetle bu son beş sene 
zarfında meşru olarak 1,552,000 
~;n fazla çocuk dünyaya gelmiştir. 

33 sene . d h.'k" . 1 
1 

sırı e u umetın t!V enen. 
ere yapt ,. . 'k . .. 

1 
ır;ı ıstı raz ıle nufus ço~a· 

acağı z d. 
dise bü=~~~. ıliynrdu. Halbuki ha-
tniştir. B ut~n başka bir netice ver
yüzde 27\f2~.ooo nüfus f.ızlalığın 
mas . ı 2 1 evlenenlerin çoğal· 

ınuan v d·v 72 S) e ıge 1, 126,000 (yüzde 
, zaten evı· l l d k gelm· . 1 o an ar an vu ua 

ıştır. 1937 s . d . 1 
o-ınl v d enesın e grıp sa . 
c. ıgı olayıs·ı .. f da b. 1 e nu us çoğalmasın· 
1938 ır d~rgunluk ğörülmü:~se de 

1 
senesınde yine 70 000 f 1 • e v , az ası· 

c;og:ılmıştır. 

has •s ·· I h\m ~sor .er• vaktinden evve1 bu 
\ı~' h=~bıs etmek üzere en mü· 
-.·e bilh araş Jırırken bu hasta-
11as\ ın,~vir etmenin faidelerini 

1
i ı.\1<r~(\1man müayeneleri"nin 

Yapabileceği vazifele ,. 
ır, ~u gün şarki prös • 

ler grupu muallimliği imtihanı 22 
haziranda yapılacaktır. 

Yazılı imtihanda muvaffak olan· 
lar, sözlü imtihana alınacaklardır. 
Sözlü im ti hanlara 17 ağustosta Gazi 
Terbiye enstitüsünde başlanacak · 

tır. 

Sözlü imtihan neticesinde orta 
okullarda öğretmenlik edebilecek 
bir iktidar gösterenlere doğrudan 
doğruya orta öğretmen ehliyetna
mesi verilecek, bu derece muvaffa· 
kiyet göstermeyip de enstitüde üç 
sömesterlik bir tahsilden sonra yeti
şebileccklerine kanaat hasıl olanlar 
yaşları (35) i ge.;memiş olmak şar 
tiyl", Gazi Terbiye Enstitüsünde 
leyli meccani alınarak kendilerine 
üç sömestir içinde ders gösterilecek 
ve bunlardan üç sömestirlik tahsiJ 
sonunda muvaffakiyeti sabit olaO' 
lara orta öğretmen okulu şahadet 
namesi verilecektir. Orta oğretmen 
ehliyetnamesi alanlardan istiyenler 
de bu üç sömestirlik tahsıle devam 
edebileceklerdir, 

Yazılı ve sözlü imtihanlarda 
hangi mevzulara ait sualler sorula 
cağı Vekaletçe tesbit olunarak ala 
kalılara bildırilecek, yazllı imtihan 
farın ne şekilde yapılacağı da ayrıca 
tebliğ olunacaktır. Yazılı imtihanlar 
muallimlerin bu~unduldarı vilayet 
merkezlerinde yapılackk:ır. Yalnız 
askerHklc:ri dolayısiyle kıtalarında 
bulunan muallimler, kıtalarının bu. 
lunduğu vilayet merkezindr.ki mu· 
allimlerle bir arada imtihana gıre· 

bileceklerd:r. 

Kayıp Şahadetname : 

Dumlupınar okulu Ulus dersa· 
nesinden aldığım Şahadetnameyi za 
yi ettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığını ilan ederim 

Alidede mahallesinde 
Mustafa kızı Fatma 

ya'nın muhtelif cihetlerinde 18 000 
kadın muayene edilmiş ve 300 ka· 
dın kısmen kanser kısmen şübhe. 
li olarak derhal tedavi altına alın· 
mışdır. 

Kanser tedavisi 

Şirürji Kongresinde kanser has· 
talığına karşı yapılzn mücadelelerin 
çok ilerlediğine dair mühim ~onfe· 
ranslar verilmiştir. 

Würzberg,li Pı ofessör Könik ve 
diğer Pröfessörler Mide kanserine 
tutulanların yiizde elli ye çıkdığını 
ve Bağırsak kanserine tutulanlarda 
yapılan ameliyat,da yüzde doksan 
nisbetinde muvaff akiyetle neticelen 
diğini, göyüs kanserinde,de çok ü 
mid verici ameliyatlar yapıldığını 

zikretmişlerdir. 

Kongre içtimaında kanserden 
ameliyat olupda daimi şıfa görenle· 
rin mikdar nisbeti yüzde atmış o· 
larak gösterilmişdir. Fakat bura trp 
rnuhafili son yapılan ameliyat neti· 
celerine istinaden bu rakamın daha 
fazla olması kanaatındadır. 

Ceyhan : 26 (Hususi Muhabiri· 
mizden) - Bu Pazar günü Ceyhan· 
da C. H. P. çıkarına yapılacağını 

bildirdiğim At koşuları çok neşeli 
ve zevkli olmuştur. 

Koşuya öğle sonu saat 2 de j 
başlanacağı belli iken halk,ta sabah· 
elan itibaren koşu sahasına akın et 
meğe ve orada toplanmağa başla · 
mışdı. 

Saha kasabaya bir saat kadar 
mı:ısafede olmasına rağmen halkın 
bir kısmı araba ve kamyonlarla bir 
kısmıda yaya olarak koşu sahasına 1 

gitmişlerdir. 1 

dürlüğüne müracaatları. 
27-1-4 10551 

Gözleri kamaştıran bir ihtişam ! 
Zengin tabiat manzaraları nasında 

geçen nefis bir aşkın hikayesi 
Eşsiz asrımızın güzel venüsü 

DOROTHY LAMOUR un 

Bütün ince zevkleri tatmin edecek 
şekilde yarattığı en son ve en 

güzel sanat eseri 

Bu akşam 

Muhterem müşterilerin!, s;ınatın son harikası, S"rvetin yıkılmaz abidesi 
sinemanın muazzam hadisesi olan ve herkesi bilh1ssa bütün hukuk mün: 

tesiplerini ilgiliyen, Paris sergisinin birincilik mükafatını kazanan 

( O A N I E L L E D A R R l U x ) un 

Muhteşem temsili 

istimal davası ) ( Sui 
Misilsiz eseriyle davet eder 

AYRICA: 
Büyük Aşk, Sergüzeşt, Muzik filmi 

(Süvari erin Dönüşü) 
Oynayan : - F red Skot 

Kişe her vakıt açıktır . Localarınızı ve yerlerinizi erken temin ediniz 
Telefon Asri 2.50 

10514 

Saat 2 de Birinci Koşu başladı. l 
Bu tay koşusu olduğu için 5 tay iş· 1 

tirak etti ve Birinciliği Ceyh~n lıu- 1 

susi muhasebe tahsildarlarından Ta· 
hirin Ü nal,ı 1, 14 saniyede İkinciliği 
de Kadirlinin Çukur köprü köyün
den Süleymamn Kaçar,ı kazandı ve 
Birinciye lO::l,· ikiciyede 20 lira mü- ' 
kafat verildi. ~ (Kasırga) :ı-----------------..-...--------------------------------

iKiNCi KOŞU Türkçe sözlü şaheseri 

Bu akşamdan itibaren 

Alsa ray 
Sinemasında 1 

Senenin tn son ve en müstesna 
sinema müsameresi olarak takdim 

ediyor 
ilave olarak: 

İkinci koşuda tam saatında baş· 
ladı, bu defa 9 at koşuya giriyor· • 
du. At1arin nu Tiaraları takılı pda sa· 
haya çıkınca halk kişeye koşarak 
bahsi müşterek bileti alıyorlardı. 
Nihayet bu koşuda bitti ve netice· 
de 2,30 saniyede Adanalı Hüseynin 
Gümüş'ü birinci ve Çakaldereli Ha· ' 
sanın Yıldırıın,ı da ikinci geldi. Bi 
rinci 100, ikincide 25 lira mükafat 
kazandı. Mesafe 2000 metredir. 

, En yeni dünya haberleri 

ÜÇÜNCÜ KOŞU 
DİKKAT : Locaların ev ld ve en 
aldırılması rica olunur Kı· h · şe er 

vakıt açıktır 
Ü~ncü koşu tahammiil koşusu 

ve mesafede 3000 mı:ıtre idi . 
Koşuya 5 at girdi ve neticede 3,35 
saniyede Ceybanlı Abdurrahman öz < ________ ....;,;10~5;:.:2~1--.! 
koruklunun Fırat' ı. birindi ve ada 
nah Selahiddinin Emiri de ikınciligi 
kazandılar .. Birin.~iye 125 ve ikinci 

1 
ye de 30 lıka mukafat verildi . 
Bu koşuyu 1500 2000 kişi seyir l 
etti ve geç vakte kadar devam eden 
bu koşuda bu ~uretle son bulmuştur. 

Adana belediye riyase
tinden : 

1 - Evvelce açık artırma ile 
ve iki sene müddetle icara verilecfk 
olan be!P.diye dairesi altındakı 30 
numaralı şekerci dükkanının ihale 
müddeti on güıı uzatılmıştır. 

2 - Yıllık icarının muhammen 
beledeli [ 760 ] liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 113 50 
liradır. ' 

4 - İhalesi mayısın 8 inci pa
zartesi günü saat on beşte belediye 
encümeninde yapılacaktır. 
. ~ - Şart.namesi belediye yazı 
ışlermdedir. isteyenler orada göre
bilirler. 

6 - isteklilerin ihale günü mu
ayyen saatte m·uvakkat teminötlarile 
birlikte belediye encümenine müra 
caatları ilan olunur. 10554 

Adana Belediye Riya~ 
\setinden : 

1 - Atatürk parkı içinde yap-
tırılacak olan Tenis ko t • . r u ınşaatı 

açık eksıltmeye koııulmuştur. 

2 - Keşif bedeli, 1307 lira 56 
kuruştur. 

3 - Muvakkat teminatı . 98 
lira 67 kuıuştur. · 

4 - ihalesi Mayısın 4 üncü 

Perşembe günü saat on beşte Be-

lediye encümerıirıde yapılacakt ır. 

. 5 - ~artname, keşif ve proje· ı 
lerı beJedıye Fen müdürlüğündedir. 1 

isteyenler oradan parasız alab·ı· -
ler. ı ır 

. 6 - Eksiltmeye giı mek İsl iyen. 
lerın lrn işin ehli olduklarına d . 1 

belediye fen işleri müdürı ·· ... daır ı 
b. . , ugun en I 
ır vesıka alarak ilıale gününde ib-

raz etmeleri lazımd ır. 

7 - İsteklilerin ihale giirıii mu . 
ayy~n zamanda ehliyet vesik.1sı ve 
temınat ınakLuzlarile beledı·ye .. . encu· 
menıne müracaatları il:ln olunur. 

19 23-27 1 10517 

-------------------------------
Halkımızın En Çok .. Se "~iğ~ Sinemanın En Güzel 

Jonpromıyesi 

FREDERIC MARCH 
ME.RLE OBERON vE HERBERT MARCHAL 
ile Beraber Ç k M·· · F ~ o ~essır ve evkalade bir Tarzda yarattıkları 

AŞKI, iNSANI ve BÜYÜK BiR FlLM OLAN 

.. ------·· 
(ÖLÜM PERiSi) 
Şaheserler, Şaheserinde Görünecekle? dir. 

Pek Yakında 
TAN SiNEMAS'INDA 

10555 

. . ,, .. . ,,. 

Yeni K raathane 
Ve Bilardo Salonu 

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

Eski Postahane Binasında 
Bütüo müşkülpesent ve zevk sahibi zevatı memnun edecek 

bir itina ile tefriş ve taıızim edilen 

Yeni Kıraathane ve Bilardo Salonu 

Teşrif edtcek Sayın müşterilerine en hürmetkar hizmetlerini 
sunmakla iftihar duyacaktır . • 10529 

6 

Yeni çıkan kanurı ve nizamlar 

İş ihtilaflarını Uzlaştırmak ve Tahkim 
Nizamnamesi 

'J 

Karıır11c11w• \o: /()j(J5 

- Dünden artan · 

Bu Kurulun verdiği karar kesin ve o işyerindeki bütün işçiler için 
nef iz olup alakadarlara tebliğ edılJiği günün ~rtesi iş gününden itibaren 

tatbik edilir. . .. .. .. 
Madde 

61 
_ İ~ itilafları Hakem Kurulu ıle Buyuk, Yuksek ve Fev· 

kalade Hakem Kurullarınca verilen kararların kesinleştiği tarihten itibaren 

26 
· h f · bulunmadıkça Lunun meı. zuu olan mesele için yeni· 
ış a tası geçmış 

den toplulukla iş ihtilafı çıkarılamaz. . . . . 

M d 
.ı 

62 
A) 1 Kanunu nun 82 ncı maddesının B bendınin 3 nu-

a ue ş · H k K il ·ı k · · 
ı f k 

.. ,·ıayetlerJekı ' em uru arına seçı ece ıkı za. 
mara ı ı rasına gore v ' . 
ta her toplontı gür1Ü için (3) er lıra: . . . 1 

ll) K 83 
iincü nıaddesının B bendının • numaralı fıkrasına 

anununun . .. . tc>vfıkan Yüksek Hakem Kuruluna seçılecek pr~fesore ve aynı bendın son 

f k 
.b. Yu .. ksek Hakem Kuruluna stçılecek azaya her topları-

' rtısı mucı mcc .. 
· t .. .. . . ( t ')) ar lira huzur hakkı verıf ır. 

ı guııu ıçın \ 
Son Hükümler 

Madde 63 _ İş Kanununun 82 nci maddesioin Ç fıkrası mucibince 

k 1 t na toplantılarına ve gerek Hakem ve Büyük Hakem Kuru. 
gere uz aş ırı . 
lund · ·ıer }'alıut işveren vekilı ycrıne avukat yahut vekaletname ile dı 

iŞÇi .. ·ı k b ı d · ı 

Ş d t 
· dı.len her hangi bir muınessı a u e ı emez. 

arı an ayın e . . . . 
Madde 64 - lş ihtilaflarının kotarılması _ıçırı ışçıler tarafından verile 

cek layıhalar fş Kanununun 85 inci maddesı mucibince her türlü resim 

ve harçtan muaftır. . Maddı· 65 - Toplulukla iş ihtılafının kotarılmasına aid uzlaştırma 
veya tahkiın muamelelerine başlandığı günden itibaren ihtilaf kesin su· 
rette karara baglanınc.ıya bdar g~çecek zaman içinde iş Kanununun 87 
nci maddesi mucibince ilgili işyerinde eski iş şartlarının tatbikine devam 

olunur. 
Madde 66 - Uzlaştırma toplantılarırıa iştirak etmesi veya hakem ku. 

rulu huzuruna çıkması icap eden İşçilerin bu ödevlerinin ifası dolayı,ile 
işlerinin başında. bulu~ı~a".iık~arı zaman için Ücretlerinden İş Kanununun 
88 inci madJesı mucı'ıınce ışveren veya işveren vekillerince kesinti ya· 

pılamaz. 

9583 
'. 

. ,. . 
' 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

f; 
KiLO FIATI 

Satılan Mikdar CiNSi En az ı En çok 
K. S. K. s '._ Kilo 

·--
Koza 

--·-=--~ --

Piyasa parlağı-1' 34 
Piyasa temizi • 30 

1 

Klevland 41,25 
ı 

-ı ~ 

Y- A- P A G I = 

Beyaz 
- Siyah 1 1 

ÇIÔIT 
1 

Yerli .. Yemlik,, 
.. .. Tohumluk" 4 

-, 
HUBUBAT 

Buğ'day Kıbrıs 
- 3,62 ' 1 

• Yerli 3 

• Men tane 
Arpa 2,62 

1 Fasulya 
' Yulaf --

Delice -
Kuş yemi ·-Keten to)mmn -Mercimek 
Susam 

ı~~~ --18 1 
-- u N -

- Dört yıldız Salih -... üç .. " :.c .c Dört yıldız Doğruluk --
ta -~ ı:: üç :::ı ,,, -- c o - Simit - - il 

·- C'Cl ~ > Dört } ıldız Cumhuriyet ::ı 
C"I v-

üç ""' ,, 
" 

Simit " 
LlverpoJ T elgraflarJ Kambiyo ve Para 

26 I 4 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
Poıe Santim 

Ha1Jr 4 84 Lireı ı 
Rayişmark - - - -

Vadeli 1. 4 54 . 
Vadeli il. 4 - 3-1 

Sterlin ( İngiliz ) 5 ~ 
Frank (Fransız) 1 3 -n 

Hind hazır 4 13 -ı)oi'"af ( Amerikar- - ! 26 - 64· 
8 20 Nev~ork Frank ( İsviçre) ()()()O 

lt\tUJJ~ı~AU>iA 
CAN V<UQTAQ.lQ 

J. .., 

r • 

~--------------------------------- ----------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindist2n, Seylan, Çin ve Cavadan doğrud~n dogruya müessese na. 

mma getirilen rn nıürıtdıap. taze \ 'C kc kulu ça} lardaıı \ukuf ve it~na ile 
yapılan haımanlardır. Her ztvke göre deği~rn numaralı ttrtipleıi vardır.: 

'Muhtelif drıs ve l Ü)Üklükte lutu ve pahtler içeıisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
,. tiketi nefastt ve halisiyetinin ttnıirıatıdır. 

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

Umumi depoları ; lstanlul Tc. hmiscnü No. 74 ( Kurukahveci ham 
alt a) • 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanbul . C. ... 

Adana Belediye Riyasetinden: 
Sebze Halindeki Dükkanlar Kiraya Veriliyor 

1 - Belediye emlakinden aşağıda cins ve numaralarile muhammen 
bedeli icarı ve muvakkat teminatlara yazılı sebze halindeki 46 dükkan 
1 / Haziran /939 tarihinden 31/Mayıs/940 tarihine kadar bir sene müd. 
detle açık artırma suretile kiraya verilecektir. 

2 - ihalesi 1 l lMayıs/939 Perşembe günü saat 15 de Belediye binı . 
sındaki daimi encümen odasında yapılacaktır. 

3 - isteklilerin ihaleden evvel muvakkat teminatlan yahrmak ve şart ' 
nameyi görmek üzre Belediye Hesap işleri Müdürlüğ'üne müracaatları ilin 1 
olunur. 

Numarası Cinsi Mevki Muhammen icar bedeli Muvakkat Teminat 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 

Dükkan Sebze Hali 
il ,. 

" " 
" " 
" 
" " ,. 

" 
" " 
" " 
" 

., 

" .. 
" " 
., 

" 
il " 
" il 

" il 

il 

" " 
il " 
" il 

" il 

" ,. 

" " 
" il 

" " 
il il 

il il 

il 
w 

" 
il ,. 
il " ,. 

il 

" il 

., 
" 

il " 
" ,, 
il " 
" " 
il " 
" " 
il ,, 

" " 
" il 

" il 

" il 

il il 

" " 
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L. K. 

300 00 
300 00 
150 00 
150 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 ()() 
300 00 
300 00 
125 ()() 
1.ô 00 
100 00 
100 00 
100 ()() 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 ()() 
125 00 
125 00 
50 00 

150 ()() 
100 00 
100 00 
100 ()() 
100 00 
ıoo oo 
100 00 
100 00 
100 ()() 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
150 00 
150 00 
250 00 
200 00 

23 - 27-30- 4 

L. K. 

22 
22 
11 
11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

22 
22 

9 
9 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
3 

11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

11 
11 
18 
15 

50 
50 
25 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
5'l 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
So 
50 
75 
25 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
25 
25 
75 
00 

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

1 Şık ve zarif 
Göml ~k , pijama ve 

. 
ıç çamaşırları 

lstanLuldan yeni getirttiğim'z en şık ve güztl kumaşlarla en zarif bir 
tarzda yaptığımız kadın ve erkek gömlek, pıjama ve iç çamaşırlannızı 
mutlaka Belediye karşısında Yeni Mağazada yaptırınız. 

Belediye karşısı Yeni mağaza 
10533 . 5 

~--------------,------------------------------------
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
-----------------

Alnı anyada tahsilini ikmal ttmiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd • 
det asistanlık yapmıştır. Hastalaı mı Abidin paşa caddesinde Mustafa Ri· 
f at ecza hanesi karşısında hrrgün sabahlt!yin saat 12- 8, öt leden sonra 

2--6 ya kadar kabul eder . 9598 g. a. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları müteha sısı 

Hergün muayenehanesinde hast . . arını kabule 
başlamışttr. 

'llaumann 
~ 

Sayın Bayan, 

Her aile yuvasının muhtaç bu1unduiu di"iş-nakış, örgü, çiçek 
ve daha bir çok yeni işleri öğrenmek ister misiniz? 

Şirketimizin muktedir bir muallimesi idaresinde 24 Nisan 939 
tarihinden itibaren 60 gün devam edecek olan Türk<>catı mahallesinde 
37 numaralı hanede açılacak meccani kursa makinanız olsun veyahut 
olmasın sırf kendi menf aatınız için, müessesemizin gösterdigi bu feda 
kirlıktan azami derecede istifade edebileceğinizden yukarda bildirdi· 
timiz adrese teşrif ile kayd olmanızı saygılarımızla dileriz. 

Naumann Makinaları Satış Türk Limited Şirketi 
Adara Acentalığı Saathane karşısı No. ( 1 ) 

Ömer . Başeğmez 
27 TELEFON : 168 
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Diş tabibi 

Hllsnü Reşit Soykan 
GeceJeri de vaki olac=tk n:uracaatları memnuniyetle kabul eder. 

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

9S-156 10116 Numara: 200 

Seyhan Orman Başmü
hendisliğinden : 

Adet: 1 
Cinsi: Hanomak 50 beygir kuv ı 

vetinde Dizel tank traktCrü levyeli j 
ve pulluksuz komple. 1 

Muhammen bedeli 
Lira Kuruş 
5000 00 

Tarsus Okaliptüs fidanlı~ı arazi 
sini sürmek üzere bir adet Hanomak 
Dizel tank levyeli ve pulluksuz kom 
ple traktör müceddet bir halde A 
dana istasyonunda teslim edilmek 
şartiyle ve 5000 lira muhammen 
bedel ile 26 - 4- 939 Çarşamba 
pnü saat 1 O da yapılan eksiltme
de teklif edilen bedef haddi layikic.· 
de görülmediğinden arbrma ve ek. 
ailtme kanununun 43 üncü maddesi 
mucibince 10 iÜn müddetle eksilt· 
me uzatılarak 8- 5- 9.3!'1 Pazartesi 
günü saat 10 da eksiltmenin icra 
edileceği taliplerin yüzde yedi bu· 
çuk teminatı muvakkate olan 378 
lira makbuzlariyle Adana Orman 
çevrige müdürlüğüne müracaatları 

i i l ' l ı l . 10152 

Adana Belediye Riya"' 
setinden: 

1 - Evvefce açık aıtbraı• 
:ctilc bir mtvsim için icara v 
ceği ilan edilen nehir kenarın 

yüzme havuzunun icarını talip 
madığından ihale müddeti on 
uzatılmıştır. 

2 - Bir mevsim için mu 
men icar bedeli yirmi btş li 

3 - Muvakkat teminatı t90 
ıuştur. 

4 - ihalesi Mayısın 8 ind 
zartesi günü saat on bf'şte bel 
encümeninde yapılacaktır~ 

5 - Şartnamesi belediye 
işleri müdürlüiündedir. isteyeli 
dan parasız alabilirler. 

6 - isteklilerin ihale ~ 
ayyen zamanda muvakkat tt 
makbuılarile birlikte belediye encu 
menine müracaatların ilin olunur. 
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Umumi neşriyat müdürü 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü mat~ aaşı 


