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Belediye meclisinin kararı dün 
tebliğ edildi alakadarlara 

Vedad Güçlü dünden 
itibaren işe başladı 

Devlet şUrası kararını 
aynen neşrediyoruz 

Devlet şurasının Adana belediye 
meclisi intihabı hakkında verdiği ip· 
tal kararı viliiyete gelmiş ve vilayet-
tı•nde alakadarlara tebliğ olunmuştur. 
Dahiliye tarafından Adana beledıye 
reisi vekilliğine seçilen Vedat Güçlü 1 
de derhal işe başlamıştır. Binaenaleyh 

bugünden itibaren eski belediye reisi 
Yusuf ziya Ôzbakan ve eski 
belediye meclisinin belediye işleriyle 
hiç bir alakası kalmamıştır. 

Devlet şurasının feshi hakkında 
verdiği kararı aşağıya yazıyoruz: 

r"---- Şurayidevlet Riyasetinin 1711/:139 Gün---.. 
ve 73/41 sayılı kararı suretidir, '{ 

Adana Belediyesi intihabında yolsuzluklar yapıldığı ihbar edilmesi üze-
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LONDRA EL ÇIMIZ 

Kral tarafından 
kabul edildi 

Tevfik RUştU Aras 

Londra : 11 ( Radyo ) - Türki
ye Cümhuriyeli hükumetinin Londra 
Büyük Elçisi Bay Tevfik Rüştü Aras 
Bugün ingıltere Kralı tarafından ka
bul edilmiştir. Bay Tevfik Rüştü A
ras Krala itima tnamesini taktim et. 

rine icra kılınan tahkikata aid evrakın gönderildiğine dair Dahiliye Veka. 
. Jetinin Hukuk Müşavirliki ifadesile yazılı ve 5111939 tarih ve 21 sayılı tez· 
ı· keresi ve merbutları dairemize tevdi olunmakla tetkik olundu ve işin ge· 

reği düşünüldü. 
A - Sandığın ve defterlerin, intihabın başladığı günden itibaren polis 

uhafazasma terkedilmesi, 1 

miştir . 

B - Belediye binasından başka yerde bulundurulması, 
C - intihabın bir gün zarfında ve Belediye salonunda yapılacağı 

gazete ile ilan edildiği halde öğleden sonra Belediye salonundan kaldın· 
larak başka bir yere nakledilmesi. 

Ç - Sandıktan çıkan rey adedile defterlerdeki imza ve parmak izle· ' 
tinin adedi müsavi olmadığı ve bir çok puslalarda müntehiplerin adresleri 

1 
\ ve hüviyetleri yazılı olmadığı halde bütün puslaların muteber tutulması 
• gibi kanuna mugayir ve neticeye müessir muameleler yapılmış oldu~u an· 

"1 laşılmasına binaen intihabın iptali lazım geleceğine 17/1/939 tarihinde itti. 
~ fakla k rar verildi. 

Rela Aza Aza Aza Aza 
M. kalabalık S. YUrekll A. Berker Muammer Aa C. Özalp 

(Aslı gibidir.) 

--Şurayı devlet reisliğinin 30/1/939 günlü---
ve 27 sayılı kararı suretidir. j 

Adana belediyesi intihabının muallel bulunduğundan ivtali hakkında 1 

2 inci dairenin 17·1·9l9 tarih ve 73 41 sayılı mazbatası okundu. Mazbata 
da tafsilen yazılı olduğu veçhile intihabın anuna aykırı bulunduğu ve in· 
tihabın neticesine müessir hareket vukua getirildiği anla.şıldığından intiha-
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bın iptali hakkındaki daire mazbatasının tasdikine 30·1·939 tarihinde ittifak· 

1

• 
la karar verildi. 

Hariciye Vekilimi
zin dünkü ziyafeti 

İngiliz Büyük Elçisi 
memleketine dönüyor 

Ankara : ll ( T. lefo.nla / M 11' 

leketıne dönmekte olan, Jngilterenin 
Ankara Büyük Elçisi şerefine Harici
ye Vekilimiz Bay Şükrü Saraçoğlu 
tarafından Ankara Palasta parlak bir 
ziyafet verilmiştir . 

Bu ziyafette bütün Vekillerimiz 
ve sefirlerle sefaretler hazır bulun
muşlardır . 

Uzak Şarkta 

Hayner adasının 
işgalı meselesi 

Aalt gibidir i İngiltere - Fransa, böyle 
-----------------~ bir hareketin önüne 

MARAŞIN KURTULUŞU 

Maraşlılar kurtuluş yıl dö
nümünü bugün kutlayacak 

Mara,tan bir görUnUf 

Maraş· 11 (H . · ususı m h b. · · d ) 
1 d

- " u a ırımız en - Maraşlılar yarın (bugün) kurtulu. 
şun yı onumlerin' b" "k . M 1 uyu merasımle kutlayacaklardır. 

( araş kurtuluş hatırasına ait bir yazıyı içeride bulacaksınız.) 

geçecek midir ? 

Şanghay : 11 (Radyo) - Hayner 
adasının Japonlar tarafından işgali 
meselesi etr fında siyasi mahafilde 
dönen şayialara göre, lngilterenin, 
bu tal<dirde Frnnsa ile birlikte bu 
hareketin önüne geçmeğ'e çalışacağı
nı beyan Cetmektedir. 

Esasen bıı ada Çinlilere ait bu· 
lunmaktadır. 

Londra : 11 (Radyo) - lia)ner 
adasının işgali burada büyük. bir hay· 
ret uyandırmıştır. 

Hükümet, Bu adanın işgalinin 

bir ihtilafa yol açacağını Japon lıü· 
kümetine bildirmiştir. 

Filistin konferansı 

İngiliz noktai nazarı he-.. . . 
nuz ızah edilmedi 

Londra : 11 ( Radyo ) - fngi
lizlerle Yahudi Delegeleri bugün 
toplanmıştır. Bir saat kadar süren 
müzakereler esnasında noktai na· 
zar teatileri yapılmıştır. Balfer dek· 
larasyonu da bu esnada mevzu· 
bahsolmuşlur . 

Fakat Filistin konferansına arz 
edilecek olan asıl lngiliz teklifleri 
henüz izah edilmemiştir . 

Surigede korkulu günler 
idareyi 

Franaız 

askerle· 

ri ele aldı 

Halkla Askerler 
arasında çarpış a 

Ali Komiserin seyahati nümayişlerle karşılandı 
lskcnderun ; 11 (Hususi muhabirimizden) _ 8 .. 

alınan haberlere göre dün Halepte kctnl 1 karışık~~~~ 
olmuştur. Halkla askerler arasında çarpışma' ld 

Lazkiye ile Halep aras ı nda muhaberat tamamen kesil
miştir. 

H 1 t . t .d . ar o u. 
a ep e emnıye ı aresıni Fransız askerleri ele .aldı. 

Ali komiser Gabrıel jö'nün seyahatı her tarafta men· 
fi nümayişlerle karşılanmıştır. Çarşılar kapatılmışt ı r. 

MEMLEKET MESELELERİ 
ALMANYAD A 

Kozan ve Kadirli'de yapılan 
MÜSTEMLEKE 
POL İT i KASI 
DEÖİŞMEDİ ÇEL TiK ZiRAATi 

MENEDiLMiŞTiR Bertin makmaları şayiaları 
şiddetle tekizp ediyor 

DUn aldıjımız maıomata Ur 
ve Kozan kazalarında g e, Seyhan vlllyetlnln Kadırll Berlin : 1 l - Bazı ecnebi gaıe. 

lelerle bilhassa «Daily Telegraf'ın 

mü temlekeler hakkında büsbütün sthhatl umumlyeyl ihlal Y:~1
1

1181" Çeltlk Zlraatl gayri fenni ve 
lerl tarafından mahallln 9 nden Ziraat ve sıhhat V kfilet· 
kat raporu netle sinde bua;:~ıca gönderilen heyetinin tetkl· başka bir neşriyatı üzerine Almanya 

noktai nazarını rleğişdirmediğ'ini tes· 
bı t mecburiyetindedir. Almanya,nın kazada Çeltlk zlraatlnln men 

edlldliilnl Yekftletten vllAyete 
bllrtlrllmlftlr • · 

--
Silahların tahdidi 

Ankara garının 
tezyinatı 

1914 senesindeki müstemlekeler üze· 
rindeki hakikidi !Srar etmediğine ve 
büsbütün yeni bir çarci haJJe calışa. 
ğına diiir ihıimaller hakikata tevafuk 

AMERIKANIN AYAN AZA· Ankara: 11 - Ankara garında 
SINDAN BiR Y?~ılm~sına karar verilen teziyi 

etmemektedir. Almqnya artık eski 
Alman müstemleke propagandası üze 
rinde gitmemesi, cebren zabt edilnn 
mustemlekesinin hali hazırdaki sahip
Jeı idi tanımış olması değ-ildir. Alman 
ya nın evvelki noktainazarı ncise Ş!m ZAT RUZVEL· nı ışlcrın krokileri güzel şanatlar eka 

TE BiR TEKLiFTE BlJLUNDU demisi profesörlerinden Leopold Levi 
tarafından vücude getirilmişti. 

dide odur. Almanya müstemlekenin 
hakiki bir sahibi olduğu içid iace hak 
)arına karşı gelenler büyük bir hak
sı2'hğı irtikap ediyorlar. _Yaşington : 11 (Radyo) - Ameri 

1-.a Ayan azasından Kliring bütün mil· 
Jetlere, zilahların tahdidi için teklif 
yapılması yolunda bir takrirde bu
lunmuştur Kina'in bu tak . . . k 

• • b rırının ÇO 
mbhım ve kabili -atbik esasları ihti· 
va ettiği söylenmektedir. Bu takrir 
Ayan meclisine havale ediJmişlir. 

Bulgaristan ziraahna 128 
milyonluk istikraz 

Sof ya 11 - Ziraat nazırı ziraat 
ve esnaf bankalariyle 128 milyon 

leva istikraz yapmağa salı:ıhivettar 
olmustur. 

Haber aldığımıza göre Nafia Ve 
kaleti yapılan krokilleri Türk tezyi 
natına uygun bulmamıştır. 

Bu itibarla Türk ressamlan ara 
sında bir müsabaka açılmasına karar 
verilmiştir. Müsabakada kazanan 
maket 35 bin lira mükafat alacak· 

(tır. 

Yogoslavyada Parti 
muhalefetleri cereyanı 

Belgrnd : 11 ( Radyo ) - Sırp 
ve Hırvat muhalefetleri, Hırvat 
meselesinin halli için Maçek kabi· 

nesine yardım edeceklerini bildir 

mişlerdir . 

Gerek asri bir müstemleke harbi
nin yapılabilmesi için Alman ordusu 
nun yetişdirildiğ'İne dair ve gerekse 
Karelin adasını tayyarelerin bir isti· 
nadgah olarak intihad edeceğine dair 
Amerikan mebuslarının iddiasını Al
man makarnalı şiddetle tekzip etmek 
dedir. 

Şehrimizde bir Futbol 
hakem kursu açılıyor 

Hu ayın 15 inci günü şehrimiz
de, Bölge Spor Eğitmeni Bay Ce
vad Diplen'in nezareti altında bir 
Futbol hakem kursu açılacaktn . 

Bu istikrazla şu gibi isler görü. 
lecektir, Tetkikatı fenniye ianesiyle '----- ------------ - - ---- --------

kuraklıklara çare bulunması, arazi 
yetişmesine mani hastalık veya ha 

şaratla mücadelenin ifası, tohumla· 
rm te~izliği. 

Doktor Şaht 

Yeni bir seyahata çıkıyor 

Londra : 11 - Berlinden "Ni· 
yuz Kronik!" ve diğer gazetelere 

bildirildiğine göre, Dr. Şaht yakın 
da Balkanlarda yeni bir seyahata 
çıkacaktır. 

iktisadi maksadlarla yapılacak 
olan bu seyahat esnasmda Dr. Şaht 

Almanya ile Balkan devletleri ara· 
lsında mevcu kliring anlaşmalarının 
ıslahına çalışacaktır. 

r 

Yeni tefrikamızdan 
vazgeçtik .. , 

Dünkü nüshamızda. bugün Parti ve lnkılapçılıkı a Şeflere karşı bnğlılık 
ve 'd piyonıux.unu ilan ededurmakta bulunan ( Yeni Adana ) 

sevgı e şam ıs • • Ş fi . . h kk d J k 
t 

· · l930 yılında Halk Partısı ve c erımız a ın a yazuıgı ta • 
gaze esının . .d k · d' .x• · · dir ve sitayişkarane [ ı J makalelerı yenı en neşretme · ıste ı6 ımııı yazmış 

1 k d
. ·n·n ve hamilerinin buna razı olup olmıyacağını sormuştuk . ya nız en ısı ı . 

Fakat sonradan düşündük ki, bu yazıları iktibas tarikiyle yeniden neş· 
retmek bile Matbuat ve Ceza Kanununa gore ağır bir cürüm teşkil etmek· 
tedir. Bunun için vazgeçiyoruz · · 

Not_ [ Yeni Adıına ] gazetesinin bu sorgumuza verdiği cevabi geç 
vakıt okuduk. Eski neşriysttını neşrimize razı olup olmadığına dair bir 
kelimeye rastgelemedik.Zaten biz de bundan başka birşey beklemiyorduk. 
Çünkü; yukarıda da izahettiğimiz gibi, o zaman yazdığı bu yazıların bu
gün, yalnız manen değil, kanunen de ne ağır bir cürüm olduğunu arkada. 
şımız elbette bilmektedir . .,_, ______ ..., ______________________ ..,.. _____________________ ~ 
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Dünyada Qlup Bitenler 

BOL 
ucuz ENERJi 

'----------------·----------------·-------·-------'' 
SATILIK 
ZEVCELER 

Sularımız hakkındaki etüd
üzeredir 

Ne müdhiş Mebus 
yolsuzluk ? ! 

seçimi Vali hasta On dokuz yaşında bir lnflİ' 
maden mühendisi 1500 liraya al~ 
ğı bir çingene kızı ile evlenmiştir • ler neticelanmek Defterler asıldı Haber aldığımıza göre Vali Tev 

fik Hadi Baysal iki gündenberi has· 
tadır. Şifalar dileriz. 

Çingene kızı 17 yaşındadır ol 
düğünleri Paris civarındaki çing,ııl 
mahallesinde yapılmıştır . [)iitil 
tamamile çingene adeti üzerine ~ 
muş, civardan gelenlerle beralı' 
yüzlerce çingene şehir hariciııİ 
çadırlar kurmuş, gece ateşler Y' 
karak sahaha kadar çalmışlar, sÖ1 
!emişler, oynamışlar . 

Memleketi bol ve ucuz enerjiye 
kavuşturmak yolundaki tetkikler ve 
hazırlıklar ilerlemektedir. Elektrik 
işleri etüd idaresi vasıtasiyle yapı 

lan hazırlıklar, bilhassa tabii kay
naklardan faydalanılArak temin e· 
dilecektir. Bunlar arasında su ve 
linyit, taş kömür başta gdmekte· 
dir . 

Üzerinde etüdler yapılan sular 
şunlardır 

A - Sakarya nehri, lznik gö· 
lü ; 

B - Adana - Kayseri mınta· 

kası suları ; 
C - Ege suları ; 
D - Frat nehi ve kolları 
Adana -· Ka yserı mıntakası su 

larında Seyhan ve Berdan üzerinde 
rasat istasyonları kurulmuştur. Bu 
istasyonlardan alınan neticeye gö· 
re, Seyhan kollarından Zamanti su 
yunun Faraşa mevkiindeki akıntısı 

yirmi bir küp metre ve Berdan 
kollarından Kadıncık nehrinin Tar· 
sus civarında akıntısı 27 küpmet · 
reyi bulmaktadır . 

Bu mıntakanın bugünkü enerji 
ihtiyacı ile i11kişaf imkanları tetkik 
,dilmekte, iki taraftan bu sular 
dan istifade ştkillcri etüt olunmak· 
tadır. Böylelikle bu sulardan en 
verimli olarak ne şekilde fayda lana · 
cağı ve lazım olan teknik şartları 

haiz ekonomik baraj yerleri tesbit 
edilecektir . 

Seyhı.n, Ceyhan ve Berdan 
suları üzerinde aranacak sukut ve 
hazıne bentlerinin Atlana ovalarını 
sulaması ve feyezanlardan kurtulma 
sı, hatta Seyhan limam yapılması 

ile sıkı bir alakası olduğundan bu 

FAYDALI 
BİLGİLER 

Limonu sıkmadan evvel on da· 
kika kadar sıc• k suda bırakınız . 
Böyle yaparsanız, sıktığınız zaman 
suyunun iki misli arttığını görecek· 
sınız . 

:i' 

• * 
Şimdi portakal ve mandalina 

mevsimindeyiz. Portakal ve manda 
linaları yedıkten sonra kabuklarını 

sakın atmayınız . Bu :kabukları ku 
rutunuz ve sobanızı yakarken odun· 
!arın arasıea koyunuz. Size mükem 
mel bir koruluk vazifesi görecek· 
!erdir . 

• • * 
Camları sirke ile siliniz . Bütün 

lekelerin çıktığını ve çok temiz 
parlak bir hal aldıklarını görecek· 
siniz • 

* •• 

işlerin hükğmctin Adana ovası ıslah 
işleriyle muvazi olarak yürümesi te
min edilmiştir. 

Ege suları 

Ege sufarı üzerinde etüdler ee 
aşağıdaki sanlı al yerlerinde yapıl· 
maksadır: 

Gedis nehri üzerinde Adola 
cıvarında Suuçtu boAazı; büyük men 
deres üzerinde Çal cıvarında Sarı · 
kaya boğazı; Akçay nehri üzerinde 
Kemerköy civarında Hıdırellez boğa 
zı: Çine nehri üzerinde Kazılı civa· 
rında Kenci boğazı. 

Bu yerlerde rasat istasyonları lcu 
rulmuş ve suların akim miktarları 
ve rejimleri tesbit olunarak topoğ · 
rafik etüdlere başlanmıştır. Memle 
leketin çok zengin bir eöşesi olan 
Eğe mıntakasında elektiriklendirme 
işinin bir an evvel başarılabılmesi 

için bir tanftan bu mıntakada enerji 
ihtiyacı tetkik olunmaktadır. 

Fırat nehri ve kolları 

Frat ile Kolmurat nenirleri üze· 
rinde 900 kilometrelik bir etüd ge 
zisi yapılmış ve bu nehirler üzerin 
de mühim sukutlar bulunmuştur. Ba· 
raj yapılması bakımmdan üzerinde 
etütler yapılan y, rler şunlardır: Fı. 
rat üzerindt: Kemah, Atma, Kema-

• !iye, Keban, Geyibt~ş•, Karakilise, 
Güngören ve Murat üzerinde Ardu 
şin, Hun boğazları. 

Bu yerlerden yalnız Keban ma · 
deninde kurulacak bir santralın 400 
bin beygir kuvveti radbesinde bir 
kudret temin edeceğini ilk hesaplar 
göstermiştir. 

Bu yerlerde yapılabilecek baraj 
!ardan ne miktar su ve enerji temin 
edileceğ:nin öğrenilmesi için su ra 
sat istasyonları kurulmuştur: Frat 
üzerinde Krmaliye, Keban, Kadıköy, 
Batıran, Tarakilis~. Sarsap, Murat 
üzerinde Arduşin, Palu, Pertek. 

Buralarda yapılmakta olan ve 
yapılacak rasatlardan alınacak neti 
celere göre projtlere kati istikamet 
verilecektir. Fraltan elde edilmesi 
imkan clahilinde görülen iki milyon 
beygir kuvvetinin vereceği enerjiye 
istihlak yeri bulmak meselesi de tetj 
kik edilmektedir. ı 

Eski harflerle Vekalete 
yapılan bazı müracaatlar 

Maarif Vekaletinden Vilayetimiz 
Kültür Direktörlüğüne gelen bir 
tamimden anlaşıldığına göre , bazı 
kimsel~r eski harflerle Maarif Ve· 
kaletine müracaatlarda bulunmak 
tadır. Maarif Vekili bu tamimde , 
bu ıribi yazıları yırtarak atdcağını 

ve okumıyacağını bildirmiştir . 

Turhan Cemal Berikerin 
Yeni Adana gazetesine 

bir cevabı 

( Yeni Adana J Gazetesi üçgün 
evvelki nüshasında bir ilan mese 
lesini mevzuubahsederek eski rle 
lediye Reisi Turhan Cemal Berikere 
bazı tarizlerde bulunmakta idi. Tur 
han Cemal Berikerin , incir çe 
kirdeğini doldurmayan bu mesele 
hakkındaki tavzihini aşağıya koyu· 
yoruz. Bu tavzih Yeni Adana gaze 
tesine de gönderilmiştir : 

Yeni Adan11 gazetesi mUdUr
IUjjUne: 

Adana: 

Gazetenizin 9 Şubat tarihli nüs
hasında, şahsıma tevcih edilmiş bir 
yazı gördüm. Bu yazının muharriri, 
hüviyetini gizlemekle beraber , ge· 
rek yazısının itinayi mahsusla ter
tibedilmesinden ve gerek münde· 
recattaki tezatlardan anlaşılıyor ki, 
bugünlerde siniri pek bozulmuş bir 
zattır. Hastalarla uğraşmak benim 
ihtisasım dahilinde olmadığından, 

onu erbabına terkederek uzun mü. 
talaadan vazgeçiyor ve sadede gi· 
riyorum : 

Makalede , guya şehir halkını 

alakadar etmiyen bazı kanunların 
gazetelerle neşretıirilmesini bir suç 
imiş gibi gösteriyorsunuz. Belediye 
Reisliğinde bulunduğum sırada, ka · 
nuni vazifemi ifd için Büyük tı"illet 

Meclisi tarafından kabul ve 6ukü
metçe gönderilen kanunları filha 
kika oeşrettirdim . Çünkü Beledi}•e 
kanununun doksan sekizinci mad 
desine göre, Belediye Reisleri " Ma 
hallin en büyük mülkiye memuru 
tarafından gönderilen bilumum ka 
vanin, nizamat ve talimatı neşir ve 
ilan ile mükelleftir .• 

Bay muharrir , bu kanuni mua
meleyi tenkid ederken , lstanbul 
ve Ar>kara gibi büyük şehir Bele 
diyel~ri bunu yapmadıkları halde 
Adana Belediyesi niçin yapmıştır?. 
diye muahazede bulunmağa yelte· 
niyor . Halbuki lstanbul Belediyesi 
bu iş için bir mecmua çıkarmakta 

ve vazifesini b:ı suretle yapmakta· 
dır. Merk~z le ise, kanunlar esasen 
resmi gazete ile· neşredilmektedir . 
Diger Belediyeler bu vazifeyi yap· 
mamış veya yapmıyorlarsa , bunun 
mesuliyeti kendilerine aittir. Bir ga· 
zeteden beklen~n şey , kanuni bir 

Cvazifenin yapılmamasını muahaze 
ve tenkit etmek iken, siz aksi:ıi id 
dia eylemek gibi bir mantıksızlığa 
düşüyorsunuz ! 

Şimdi bir de efkarı um~miyenin 
tmviri İçin diger hususları izahe· 
deyim: 

Mevzuubahis ilanın münakasasız 

1 

1 
1 

1 

Mebus intihabı hazırlıklarına 

dair esas defterlerin Heyeti Tefti· 
şiyelerce tedkik işi bitirilerek 11-
2-939 tarihinden itibaren Vilaye· 
timiz merkezinde ve kazalarda mü 
nasip mahallere asılmıştır. Bu def· 
terlere göre Vilayetimizin tekmil 
nüfusu ( Kazalar dahil ) ( 357562 ) 
dir . 

Kayseri kır koşularında 
ikinciliği kazanan Seyhan 

Madalya alacak 

Cümhuriyet Bayramında Kayse· 
ride yapılan bölgeler arası lı:ır ko· 
şularında ikinciliği kazanan Se y 
hanlı Atletlere törenle madalyalar 
verilecektir . 

Usta diploması olmayan 

Hazırlanan küçük sanatlar ka 
nun projesine göre, usta diploması 
olmayan hiçbir usta başlı başına hiç 
bir _iş alamıyacak ve çalışamıyacak 
!ardır. 

Atletizm teşvik 
müsabakaları 

Bugün Şehir Stadında saat 13 
de muhtelif atletizm teşvik müsa· 
bakaları yapılacacaktır . Müsaba 
kalara birçok gençler iştirak etmek 
tedir. Sporcularımız saat 12 de sa· 
hada hazır bulunacaklardır . 

Bisiklet tecrübe koşuları 

Şehrimiz bisikletçileri pist üze· 
rinde bugün tecrülıe k<>şuları yapa· 
caklardır . 

İzmir mebusu Rahmi 
Köken bölgemizde 

F ski iktisat ve Ziraat Vekili , 
lzmir mebusu Rahmi Köken dün 
Hataydan şehrimize gelmiş ve bir 
müddet kaldıktan sonra Kozana 
gitmiştir . Değerli mebusumuz bir 
tedkik seyahati yapmaktadır. 

_......,,,..........,.....,.. ............. ._....,;,~- Cümhuriyet kupa
verilmiş olduğu ileri sürülüyor.Böyle 
bir fikir beyan edilebilmek için 
sebep olabilir : Ya artırma ve ek 
siltme kanununu okumak zahmeti 
ni ihtiyar etmemişsiniz , Yahut da 
okuyucularınızın hayalinde pek ka
barık bir meblağ yaratmak gayre· 
tiyle arifane tecahül yapmak isti· 
yorsunuz. 

Aylardanberi gazetenize konu. 
lan ilan bedeli olarak Adana Be. 
lediyesınden almış olduğunuz fatura 
tutarlarında beher satır on kuruş '. 
üz~rinden hesaplandığı halde , ka- 1 

1 
nunların bu tarzda neşri için hergün 
bir sütün tahsis edilmek şartiyle i 
verilen para, her satır için 7 5 san· 

1 
tim kadardır ve senelik masraf 300 
liradan ibarettir. Halbuki gerek ga-

1 
zeteniz , gerek lstanbul gazeteleri 
beher satır için sekiz , on kuruştan 

1 
aşağı ücret almamaktadırlar. 

ikinci nokta; artırma ve eksilt I 
me kanunu mucibince Belediye En ! 

cümenleri beş yüz liraya kadar her 1 
hang~ .bir işi pazar!~~ suretiyle yap· il 
lı•abılırler. Eğer oyle olmısaydı , 
size verilm~kte olan ilanların da 
eksiltmeye konması lazımgelirdi . 
Soranın size: Ad lna Belediyesinden 
bJgün gazetenize gönderilmekte 
olan ilanları münakasa ile mi aldı· 

nız ? IJarei Hususiyeden , Defter 
darlıktan gönderilen ilanlar size 

1 

münakasa iie mi veriliyor ? 1 

sı final maçı 

Bugün öğleden sonra saat 14,30 
da şehir Stadyomunda Torosspor 
Kulübü ile Adana fdmanyurdu ara· 
sında " Cümhuriye~ Kupası, Final 
maçı yapılacaktır . Galip takıma 
Cümhuriyet Kupası merasimle ve· 
rilecektir . 

ihtiyacım duymuştur. Ve onun ıçın 
benden başka bazı isimleri de işe 
kanştırmak istiyor. Bahsi geçen in· 
sanlar kendilerini müdafaadan aciz 
olmadıklarından bu hususta bir 
şey söyliyecek değilim. 

Ancak sözümü bitirmeden evvel 
şunu da ilave edeyim ki, belediyede 
zamanında yapılan işlerin hepsi, ka 
nun ve nizamların emri dairesinde 
daimi encümen ve şehir meclisi ka 
rariyle yapılmıştır. On iki sene için 
de yedi, sekiz müfettiş belediye mu 
amelatını teftiş etmiş ve layilıaları 
nı dahiliye vekaletine göndermiştir. 
Zamanıma ait muamelat bngün de 
yarın da teftiş ettirilebilir. Cumhuri 
riyet devrinde her memur devlete 
ve millete karşı hesap ver mcğe mec 
burdur; Bundan korkanlar, nefsin 
den ve muamelatından emin olma
yanlardır. 

Bu tavzihin, gueteniz'n ilk çıka • 
cak nüshasır.ın aynı sütununda ve 
aynen neşrini, matbuat kanununun 
verdiği hakka istinaden talep ederim. 

Con Smit ismindeki genç ırı• 
cerasını şöyle anlatıyor : 

" Bundan iki ay evvel, bir t• 
tilden istifade ederek FransaY1 

gelmiştim. Paris civarında df)laşd 
ken çingene mahallesıni görmek İl 
tedim. Orada Valentina ile karf 
)aştım. Derhal seviştik ve bugiil 
evleumiş bulunuyoruz . 

" Karım aslen hpanyadan gel 
miş ve burada yerleşmiştir. Keneli 
siyle evlenmek istediğim zam8' 
çingene adeti mucibince babasısıd 
fazla miktarda bir para vermem Iİ 
zımgeldiğini öğrendim. Kızın bl 
bası Valantinayı bana vermek iç) 
250 lnglliz lirası istiysrdu . 

" Bu parayı bulmak kolaydı 
Ben Cenubi Afrikada Yohanntf 
burgda mühendis olarak çalışıyJ 
rum, ve ayda 80 lngiliz lirası ah 
oorum . Fakat o anda yammdl 
Valantinayı alacak kadar pa~ 
yoktu. Derhal babama yazdım, pi 
rayı könderdi bende Valantina it 
ev lenebildim . ,, 

Diğer taraftan, tanıdıklaıııı# 
söyledığine göre, Con Smit te 8' 
len çingenedir ve Valantinayı or.ııf 
için, görür görmez sevmiştir . 

Valantina 17 yaşında bir kıl 
dır. ispanyadan sekiz ay evvel f 
ransaya gelmiş ve Paris civaıınl 
ki çingenelerle beraber yaşam•~ 
başlamıştır . 

iki çingene gelen - güvey ~ 
!ayını geçirmek üzere cenubi Afıf 
kaya gidecektir . 

-
RADYO 

• BugUnkU program -

Türkiye Radyo dıjizi) on pgstal' 
Türkiye Radyosu - Arıliara RadıO 

Pazar - 12-2-39 

12.30 Proğram 
12'35 Müzik (küçük orkel 

ra . şef Necip Aşkın) 
1 - de Micheli lspanyol seri 

nadı, 2 - Kochmann · her zaııııl 
için dost · marş, 3- Aocel . K•' 
meusita · lspanyol cntermedzo~O· 
4 - Blume · Gü<'eşte · vals, 5 " 
- Thalcr Kukuk p:>litika. 

13.00 Memleket saat ay•f 
ajans, meteoroloji habı-rleri. 1 

13.10 Müzik (küçük orke* Mi'kalenin heyeti umumiyesinden 
ŞU mana çıkıyor ki, p~rde arkasın I 
daki muharrir sağ•, sola çatmak Turhan Cemal Beriker ra devamı). ~ 

6- Volgraf Kalbim aşkla d 

(-'-----------------------------------------------·----- du. Ağır va's, 7 . Johann Straıı" • Pancarı kolayca ayıklamak için ____ F k . , Bu nı"'meler seni sarsın ley dii';/~f 

1 1 
Fransa'nın resm·ı cel • • ff d'I · dd k 1 b 

5 

cv~ela kaynatınız. Sonra sıcak aıcak Parla 0 L E N c E L L A e a e 1 mesı muta ır. a at atı u v 1 8 K 1 ç d 
M kt b ladı Anatole Deibler a s, - l mann - u aş pr 

soı1.uk suya atınız. Kabuklarının ko· e u u teamülden istifade edememiş ve ge-a operetinden potpuri, 
!aylıkla çıktığını göreceksiniz . bir kaç gün evvel yetmiş yaşım aş· çen gün gün hüküm sabık celladın l3.45 Türk müziği 

• • * 
Çamurlanan, kirlenen şemsiye· 

leri temizlemek için evve a onları 
açarak kurumaya bırakınız . Sonra 
sert bir fırça ile fırçalaymız . Şem· 
siye iyice temizlendikten sonra çay 
ile iyice siliniz. Ona eski parlaklığı· 
nı vermiş olursunuz. 

• *. 
Yünlü kumaşların yıkandıktan 

sonra sararmalarına mani olmak 
için suya birkaç kaşık pudra şekeri 
atmak faydalıdu· , 

kın, hayata go"zlerini kapamıştır. bu h 1 k 1 f . 'f . R h . d d kalfası tarafından yerine getirilmiş· Ç 1 1 V h R ı/•' mün a a an vazi eyı ı a etmiştır. rnnes apisanesın e e vazı- a an ar: eci e, uşen ..,. 
münasebetle fransız gazetelerinin u · b D bl • tir. Cevdet Kozan. Asıl gari i ei er in idama yetini değiştirmemiş ve serkeşliği 
zun boylu kendisinden bahsettikleri m~hkum edilmiş olan Mau<İce Pilor Kendisini hüküm meydanına gö Okuyanlar: Melek Tokgöı. ~ 
adam, büyük ihtilaldeoberi Fransa'· yüzünden hususi bir murakabeye ti t·· k. . od . 1 k 1 M h ,.. ae'ın hükmünü infaz elmiye gider· urme ıçın asına gıren ere arşı - . . . . . u ayyer peş 1. 
d C il • ti k f · · hd··· d • tutulmuş olan mahkum, avukatının k k k ı d k a e a ı vazı esını u ~ın e k b d 1 1 d pe soğu anı avranan cani pe 2- Udi Nevresin Muhayyer ·~ en ir en 'lire ö nüş o ması ır. , bulundurmuş olan bir aileye men- affını i:temek üzere Paris' e gittiği sıcak olan süJünü içmek için iki da kı - (gün kavuştu), 3- lhsın V./ 

t V il .dl k · · b b d Bu pilsrge parasını çalmak mak · d h · · b' k k d sup u, e ce a ı ışı a a an o nı uyunca cum urreısıne yazpığı ır i a müsaa e istemiş cigarasını da -Kürdili Hicazkar şarkı IÇıl!_.cr 
ğulı intikal ediyoıdu. Deibler züri sadiyle Escudero isminde bir mek· mektupta affedilmek istemediğini rahatca tellendirmiş. ondan sonra sevip), 4 - Yesari Asım - ~· 
yet brakmadan ölünce amca zııdeıi sikalıyı öldürmüş olmak suçiyle "k" k hk. f t' ı .. hazır olduğnnu söylemiştir. Katı'lı'n nak şarkı ( ayrı du"ştu··m sevdi~ ure ma umu sı a ıy e sıırünme· J' 
nin kendi yerine getirileceği söylen muhakeme edilmiş ve muhakeme d 

1 
h . kafasını giyotine yerleştiren ace· den), 5- Cevdet Kozan- UJ t• ıı 

fh 1 d 
'

. ense ö ümü terci ettiğıni. yaz ,. 
mişti. Fakat bu rivayetin aslı çıkma sa a arı esnasın a mis ı görülme· mi cellid bir iki tereddüt dakikası mi, 6 - Bimen Şen · Sabah ş• 

11 .d bo k Jf ı D · b' 'dd t k" t hl k ·· t mıştı. Bazı memleketlerde celladın mış, ce a ın ş a ası o an es- mış ır şı e ve usa ı goı er geçirmiş. Nihayet bıçağını harekete (Sunda içsin yar elinden), 7- · •· 
fournauX ilk defa olarak ustasından mişti. ölümü halinde idam mahkumunun getirerek başını düşürmüştür. - .Segah saü semaisi 

-.... ----------------------------~·--ilıiıiiiiiiiiııiıiİİiıiııoıııi-.liıllıl .......................................... __. ....... __ .... ______________ __ - Gerisi dördüncü sahifede" 

• 

• 

] 



, 

• 

3 ""!!!!!!!!!!! 

Milli hatıralar 

MARAŞMÜDAF AASI 
Meşhur 

kralı 
petrol 

öldü 
Muhterem Adanalılar ! • 

1

-----.•--- ------

Alsaray Asr~u ~!!!ema 
Bir zamanlar, yalnız 25 milyon 

lngiliz lirası .. şahsi serveti olduğu 
söylenen rneşhur petrol kralı Deter 
dingin bir kalb durması neticesinde 1 

öldüğünü ajanslar yazdı. Deterding 1 

Yaşayan kahraman öl tiler 
Sineması 

Şaheserleri göstermekte 
ediyor .. 

devam 

Maraş müdafaası dünya tarihinin 
eşini nadir kaydettiği, sayısız şeha . 
met ve hamaset mılkıbcleriyle dolu 
bir destanıdır. 

Her türlü müdafac1 imkanların 
dan mahrum kadın, erkek bir avuç 
Türk, şehri dört yandan saran toplu 1 
tanklı ve tayyareli muazzam düşman 
kuvvetlerini yirmi üç gün gibi kısa 
bir zaman sonunda hudutlardan koğ 
muş ve bu suretle fıtri ezeJİ kahra· 
rnanlığımızıa layemut ve üstün bir 
Örneğini daha yaratmıştır. 

Fil'hakikı, bu zafer Maraş; bin· 
lerce evladının şehit, bir o kadarının 
gazi ve beş binaen fazla evinin otu 
rulmıyacak şekilde harap düşmesi su 
retiyle pek a~ıra mal oldu. Fakat, 
buna mukabil Kaıtacayı, Verdünü 
çok geride bırakan ve Maraşla bir 
likte bütün bu havaliyi işgalden kur 
taran öyle eşsiz bir müdafaa ve za • 
ler yaratılmıştırki, hasıl f:dilen bu ne 
tice' uğranılan zarardan elbette kat. 
kat çek daha yüksek ve kıymetlidir. 

Bir gece çetesıyle kiliseyi muha 
sara altına alriı. ve üç beş arkadaşı
yle yukarıya çıkarak binayı tepesin· 
den deldi. Açtığı delikten aşağıya 
bıraktığı kırk elli tahta üzerine yir· 
mi teneke gaz boşaltı. Kilise dahilin 
de korkunç bir yangın ve cephenin 
ateş almasından mütevellit bir infilak 
başlamıştı. Bina muhasara . ltına .. alın 

1 
mış olduğu cihetle de ölüm mırnak ı 
kaktı. Böylelikle üç bin düşman gö. 
nüllüsü ve mühim bir tahassüngah 
olan kilise ortadan kaldırıldı. 

Mıllış, her gün bir başka mahal· 
leye geçerek zarari ı binaları yakıyor 

düşmana aman verdirmiyordu. 
Bir iÜn Şekerli adını taşıyan er 

meni mahallesinden geçiyordu. 
Ermeni müten:ffizanından meb'us 
Ağopyan ve taallukatı da bu ma 

hallede sakindi. Bir pençereden baş 
veren, yaılı bir ermeni Mıllışa şöyle 
hitap etti: 

1 i ngilterede menkul veya gayri men 
kul servet namına birşey bırakma· 1 
mıştır, 

Milyoner lsviçrede, Sen Moris 
teki villasında ölmüştür. Bundan 3 
sene evvel de ikinci izdivacının fes· 
hinden önce lngilterede bulunan em• 
lakini ya satmış ve yahntta başkala 
rma devretmişti. Deterding doktoru 
na: "Kim senin sıhhatimle alakadar 
olmasını istemiyorum!" . derken göz 
ferini hayata kapamıştır. 73 yaşla
larında bulunmakta olan petrol kra 

Bu akşam 
Sinemanın en güzel erkeği kadın 

gönüllülerinin fatihi 

( Robert Taylor) 
Senenin en güzel , en hissi , en 

neşeli şaheseri : 

( Kadın Avcısı) 
Filminde eşsiı artist ( jOAN 
GRA VfORT ) ve ( FRANCHOT 
TONE) ile birlikte sizleri sanatına 

hayran bırakacaktır 

lı, dünyadak petrol hisselerini eline ı•-IL_A_A _V_E __ O_L_A_R-AK : 
geçirmek için giriştiği mücadelede 
Rokfelleri mağlup etmişti. 1936 da Baştan başa maceralarla dolu 

üçi;ncü defa olarak eski katibesiyıe (T eksas Suvarileri) 
evlenmişti. 

Sir ünvanını· almış olmasına rağ· Heyecan , aşk, macera Seryal fil· 
men Detereing İngiliz değildi. Ams minin 8 kısımlık birinci devresi 
terdamda doğmuştu. Ve haftada 9 Sinema 8,~0 da KADIN AVCISI 
şilin (3 lira) kazanan bir banka ile başlar 
katipliğinden dünyanın en büyük işi 
nin başına yükseldi. 1H96 da Fele· 
menk petrol kumpanyasına geçmiş 

Pazar gündüz 2 de üç film birden 

1 
1- BORA 

- Ahşam evleri yakıp, yıkmak 
hüner değildir. E~er sende bir kud 
ret ve denildiği gibi harikul'ade bir 
cesaret varsa gel de bu kargir evle 
ri yık. 

, va birkaç seue zarfında daha 30 yaş 
farında iken bu kumpanyanln umu· 

2 - KADIN Avcısı 
3- TEKSAS SUVARILF.RI 

iki ~ısım birden 

Mıllış tereddüdsüz cevap verdi: 
- Sıranız yarmdır. Saat tam ye 

dide bekleyin. 

mi direktörü olmuştu. 
lngiliz bahriyesine petrol vere 

recek hizmette bulunduğu için Umu 
nıi harpten sonra kendisine "Sir,, 
Jik ünvanı verilmiştir. 

T clefon 212 ALSARA y 
....,.._,, ______ 10261 

Dünyanın en meşhur rejisörü ( ERNEST 
LUBISTCH ) in vaz'ı sahne ettirdiği 

Mübdi, San'atkar - ilahi artis 

(MARLENE DIE TRICH) in Şaheseri 

( Çıplak Melek ) 
ilaveten : 

Dünya kahkahalar kralı, ( ŞARL ÇAPLİ ) nin 

( Şarlo Kaçakçı ) 
Misilsiz Eserleıini sunar. Kişe her vakıt açıictır, 

Localarınızı Telefonla isteyiniz 

1 
2 

Bugün gündüz 2,30 gündüı 

- Çıplak Melek 
- Şarlo Kaçakçı 

Asri Telefon 
10267 

dik etmemiştir. Bir 

matinede 

250 

Bayan 
Amerikan anlaşmasını bekliyen 

iş adamları arasında radzo, otomobil 
traktör ticarethaneleri de vardır. 

aranıyor 

E!a~ em gümrük tarifelerinde, 
bu gibi mallarıd gümrük· resmi indi 
recektir. Bundan başka yeni Amerı 
kan anlaşmasında, radyo ye motör 
vasıtalar daha müsait şartlarla ithal 

Maraş müdafası, yalnız biz Türk 
ferin değil bütün bir medeniyet dün 
yasının ve hasımlarımızın takdir ve 
hayretlerini ccJbetmiştir. Gösterilen 
harikalar, yaratıli\n şecaat ve şeha· 
met menkıbeleri. insan kudretinid 
fevkinde sayılacak şeylerdir. Türk 
vatanperverlitinin cşsiyliti bu savga 
da bütün medeniyet dünyasının göz 
leri önüne bir kere daha tecelli etti. 

Bu sözltr suratsız herifin kah le a 
halarıyle karşılandı. 

Eıtesi gün saat tam yedide idi. Mersin ziraat müdürü 
Fransız ordusunun karargah itti 

Otomobiller 
ucuzlıyacak ı edilecektir. 

Bir kız talebeye gece gündüz 
refakat edecek evin tanzimi ile meş
gul olacak 20-30 yaş arasında 
bir Bayan aranıyor . idaremize mü
racaat. 

Marqı milli kahramanlıtımızın 
timsali addetsek yeridir. 

Hayretten hayrete sevk ve taru 
mar ettiöi düşman ordusunun bakı· 
yyetissüyufunu hudutlarından koğu

şunun v~ tam, ebedi istikliline kavu 
şuşunun 19 ncu yıl dönümü münase 
betiyle onun yaşayan ve ebediyen ve 
yaşıyacalc olan kahraman şehitlerin· 
den birisi hakkınba taşıdığımız hatı 
1 aran nakletmeden geçemedik. 

• *. Uzun boylu. geniş omuzlu, Sert 
bakışlı bir delikanlı idi. Arkadaşları ; 
arasında daha yirmisinde iken bir 
mevki almış, küçük büyük, herkesin 
hürmetini kazanmıştl. 

Yaşlan otuzu geçenler de ona 
( ağabey ) derlerdi. Toplanblarda 
Yolsuzluk göştereııleri tek bir bakış. 
la itidale sevk eder. yolsuzlukda is· 
rar eyliyenlcrİ kaldınr, evine kadar 
götürürdü. 

Eyi kalpli, temiz bir gençti. Kim 
sesizlere elinden gelen yardımı yap· 
tnaktan zevk alırdı. Cesurdu. En teh 
lıkeli vak'alar onun cür,eti karşısın· 
da basit bir mana iktisap ederdi. 

işgal hadisesi. her Maraşlı gibi 
Mıllışıda derin bir yese sevk etmiş, 
kalbinde gittikçe daha sızlıyan bir 
) ara açmıştı. Mıllış Nuri birdenbire 
değişmişti. Gülnıiyor. ötede beride 
eskisi kadar görünmiyor, yerken. ge 
Zer ve otururken muttasıl düşünüyor 
du. 

Nihayet harp başladı. Kadın, erk 
ek ve çocuk. silahını omuzlıyan her 

~ ~faraşlı semtlere, dephelere koşuyor 
du. Her dakika üç beş mermi düşü 
Yor, sanki havadan kurşun yağıyor, 
v~ muharebe daha birinci gün müt 
hış bir manzara arzediyorcu. 

Asıl Mıllış ve bu Mıllışın taşıdığı 
c.evher muharebe meydanında ortaya 
rktı. Etrafına sekiz on arkadaş top~ 
'Yan Mıllış. harikul'ade atılışlar yapı 

Yhor, ? cepheden bu cepheye koşarak 
ergun yen. b' k h 

•• • 1 ır a ramanlık nümune 
sı verıyordu. 

Şehrin merk A b" b' E . eıı ır yerine büyük 
ır ~~enı kilisesi vardı. 

Kılıst:ye üç b" . .. . ırıe yapın ınşan ta 
hassum etmış, bir türlü d . 

d 
zapte emı 

)'Or U, 

Mıllıı bunun da ça~ıini buldu. 

haz eylediği meb'us Ağopyanın mu 
1 

Piyasada diine nazaran yeni bir · 

azzam apartmanında Fransız ve er- Mersin çiftçilerine dağıtılacak 
meni erkahı öğle yemeğine oturmuş çigitlerin sevkini temin için, Mersin 
genç kızlar şarap dağıtmakta idi. ı ziraat müdürü Bay Ali Rıza şehri· 

S 1 b.. ··k ._ b' d b mize gelmiş ve dün Mersine avdet a onun uyu Kapısı ır en ıre . . 

şey kaydetmemek memkün detildir. 
f)ün de yazdığımız gibi, en ziya 

de hararetli muamelerler av derileri 
üz rinde cereyan etmektt!dir. ı 

ld M il 'k' 1. d .k. b etmıştır. 
açı ı. ı ış ı ı e ın e ı ı te anca Hububat piyasası durgun denile 

mez. Buğday fiatları düşkünlüğe te ı' 
mayül etmektedir. ihracat yoktur. 

içeriye girmiş, onu aynı vn,iyette 
sekiz arkadaşı takip etmişti. 

- Eller yukarı ... 
Açılan mazgallardan ateş de baş 

lamıştı. J 

Fransız zabitanından ve Ağopyan 
ailesinden bazıları bitişikteki diğer 
apartmanlara deçmek suretiyle fiı ar 
imkanını bulabilirlerse de diğer mfi 
him bir kısmı orada kamilen imha 
edildi. Sonra, verilen ateşle Ağopyan 
ailesine nispeti olan bütün binalar, 
mevcut eşyasıyle beraber ve tama 
men yakıldı. 

HAVA VAZİYETİ 

Dün şehrimizde hava öğleden 
evvel açık, oğleden • 50nra kapalı, 
yağmurlu) ve rüzgarlı geçmiştir. En 
çok sıcak 19 derece idi . 

YENi NEŞRiYAT 

Ana mecmuası 

Ana mecmuasının 13 üncü sa. 
yısı çıkmıştır. Bu sayı da çok güzel 
yazılarla doludur. Tavsiye ederiz,~ 

Tiftik yalnız Almanyaya seuke 
dilmektedjr. Diğer maddeler üzerin 
de kayde değer bir şey yoktur, 

Dış ticaret faa~yetlerine gelince 
ltalyada ithalat işleri durmuştur. 

ithalat tacirleri, ltalyadan ithalat 
yapmak için müsaade beklenmekte 
dırler. 

Amerika ile yaptığımız anlaşma 
hakkında hiçbir malumat yoktur. 

Anlaşıldığına göre henüz Ameri 
ka hükumeti ticaret anlaşmasını tas 

Bu hadise Fransız ordusu ile bir 1---------------------------
birlikte hareket eden Ermenilerde 1 TAN sı·NEMASINDA 
derin bir telaş ve helecan uyandırdı. : 

Mı!lışıu kafasını getireceklere elli 
bin lira mügafat vadediliyordu. E~siz 
Türk yiğiti, manevi bir kudret gibi 
bir türlü ele geçmiyor, her an ) eni 
bir hamaset mınkıbesi yarahysrdu. ' 

Harbin sonlarına doğru idi. Mıll~ 
1 

tehlikeli gördüğü büyük bir Ermeni 
evinin arkadaşları tarafından yakıl· 

masina bizzat nezaret ediyordu. Ya· 
rıya ka far yanan evin üst kat pen 
çeresinden bir namJu aşağıya doğru j 
sarktı ve bu namludan çıkan hain, 
serseri bir kurşun yiğitler yiğiti, 
arslan Mirlışın karnına isabet eyledi. 
Mıllı~. d.şarıya fırlıyan bağırsakLm 
na elleriyle tutm 1k suretiyle ev ya 
nıncıya kadar ayakta kalmış. sonı a 
ne yazıkki, kendiden geçmiş olarak 
olduğu yere yıkılmıştı. 

Mıllışın şehadeti bütün Maraşı 
ve bütün Maraşlıları yeislerin en 
büyüğüne gark etti. 

All Enver Jokaoy 

iş dairesi bölge amiri 

Şehrimiz iş dairesi bölge amiri 
bay Kemal Hakgüder bazi tetkikat
ta bulunmak üzere Mersine gitmiş· 

tir. 

GÖSTERILMEKDE OLAN 
DANS KRAL VE KRALiÇESi 

( FRED ASTAIR VE GINGER ROGERS )·in 
Şahane ve nefis temallferı 

/i' · !ı·v ALS DALG~.sı· 1li, 1 
CAZiP, GÜZEL VE FEVKALADE FiLM 

BÜTÜN Seyredenleri Memnun bırakmakdadır. DÜNYANIN En 
Güzel çifti, Sanatın En eşsiz Yıldızları ve Sinemanın iki Ateşli 
Yaratıcısı ASTAIR ve ROGERS'in Bu temsilleri Göz ve Kulaklar 
için Büyük bir Zevktir. Musiki ve Dans Meraklılarına Güzel Film 

SEVERLERE BU ŞAANE ESERi TAVSiYE EDERiZ. 

ayrıca -
George Obrien'nin Tarafından yaratılan Enteresan ve çok 

Heyecanlı Bir Kovboy Filmi 

Hudut Polisi 
Dikkat: Biletler Erken Aldırılabilir 

Telefon, TAN No. 266 

Pek Yakında Pek Yakında 
ERIC V. STROHEIM ve ALBERT PRAJAN 

Tarafından Merak ve Heyecanlı Seyredilecek bir tarzda 

( MÜŞKIL İTİRAF) 
yaratılan 

10272 

Bu itibarla yakın zamanda radyo 
otomobir gibi vasıtaların ucuzlacağı 
na şüphe yoktur. 

lktisad Vekaleti tarafından hazır 
lana n bir kararnameye göre, otomo 
bilin gümrük resmi yüzde kırk nisbe 
tinde indirilecektir. Yaluız hangı 
otomobillerden ne nisbette gümrük 

·---------

resmi alınacağı tesbit edilmiş detil· 

dir. 
lstanbu\ Ticaret Oclas\ da. yeni 

gümrük tarif elerj hakkındaki fikirleri 
ni bir rapor halindn Vekalete gön 
derecektir. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

Kan un No: 3437 Kabul tarihi: 10/611938 

'e§ri tarihi:2516! 1938 

_ Dünden artan · 

Madde lO _ Bu kanunun hükümleri, her çeşit Tömbeki ve yaprak 

sigarası tütünü hakkında tatbik olunur. 

iKiNCİ KISIM 

1 . Tütün ekimi yasak olan yerler 

Madde 11 _ Bu kanuna bağlı 1 numaralı. cetvelde isimleri sayılan 
• A n tütün ekimı yasaktır. 

vılayetlerde kısmen veya tamame . . . , .. .. .. 

A k G
.. '"k 1 h'sarlar ve Ziraat Vekıllıklerınce gorulecek hı-

nca umru ve n 1 • k :1 .. .. k"I 
zum üzerine bu vilayetlerin tamamınhdd~dv~ya bırl ~~l~ın a tutun e ı me· 
sine miisaade olunabileceği gibi ta 1 e yapı 8 1 ır. d' 

1 
k .. I 

inhisarlar idaresi yasak mıntakaları kalsalbal·aı~da dbele ıye er, oy er· 
·ı vesair suret er e ı an e er. de ihtiyar heyetleri vasıtası e . 

.. .. . . k d"lmeyen yerlerdekı ırmakların, çayların yatakla· 
Tutun ekımı yasa e 1 ki ki d k 1 ki 

1 d kalan yerlerde, bata ı ar a ve ara su u ar. 
rında ve kışın su atın 1 B f d (M tk ) r·r· ·· ·· k' · 
da da tütün ekimi yasaktır. Ancak a ra a a a u ununun e ımı 

aerbesttir. 1 k" 1 d .. kk b 
M •A 1 · hududları aşatıda yazı ı ımse er en mure e 

evzıı yasak yer erın 
komisyonlarca tayin olunur: . . 

1 - ldhisarlar idaresinden bır memur. 

2 Z
. u bulunmayan yerlerde ziraat odası olan mahaller-

- ıraat memur , d B I d' 1 .1 . .. .. . 1 
d Z

. d 
1 

olmayan yerler e e e ıye erce seçı mış tutun ış e-e ıraat o a arınca, 

rini bilir bir zat, .. .. 'h · I" · h' k b ı 
3 

_ O ·
0 

bağlı olduğu koyun ı tıyar mec ısı, şe ır ve asa a ar 
yerı .. .. k' · kt b 1 

d B 1 d. 1 t afından seçilen ve tutun e ımı yapma a u unmaş a e e ıye er ar 
veya yapmış bulunan çiftçi . . . . . . . . 

Bu komisyonlar, işbu kanunun neşr~ tar~hınden ıtı~aren ıkı s_ene ıçln· 
de ukarıda yazılan mevzii yasak yerlerı tayırı ve tesbıt edecektır. 

YKomisyonlarm kararların~, mah.al.li Hük~met ta~afın_d~n tebliği tari· 
hinden itibaren alakadarlar bır ay ıçınde baglı oldugu vtlayet veya kaza 
idare heyetlerine müıacaatla itiraz edebilirler. 

idare heyetlerinin verecekleri karar kat'idir. Komisyonların günlük 
ve yol harçlarını Ziraat. Gümrük ve inhisarlar Vekaletleri verir. 

Tömbeki ve yaprak sigarası tütüııü ekilecek yerler, Gümrük ve 

(Sonu 
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOZA 

KiLO FIATI 
Satılan Mikdar CiNSi En az 

1 
En çok 

K. s. K. S. Kilo 
--.C:oza 9,50 ı- 10 

Piyasa parlatı _ . : 8 40 
Piyasa temizi • 35,25 i 36,25 

1 

ı 
Klevland 42 1 44 

YAPA~! 
Beyaz 

1 1 1 -Si~ah 

ÇIÔIT 

Yerli •y eınlik. 
• •Tohumluk. 5,50 

HUBUBAT 
Bukday Kıbns 1 

• Yerli 3,37 

• Men tane 
Arpa 
Fasulya 
Yulaf 
Delice 
Kuş yemi . 
Keten tohumn 
Mercimek 
Susam 1 

" N v -Dört }Ildız Salih 
~ üç • • :s .ı:ı Dört yı ldız Doğruluk .. 

.:.t. "" üç .a c • . 
o-= Simit ::: ., .. 

:..: > Dört yıldız i'.::umhuriyet " ... ... üç .... .. .. 
Simit .. 

Liverpol Telgraf ları Kambiyo ve Para 
11 I 2 / 1938 iş Baukasından alınmıştır. p,,,. SGntün 

Hazır H- 12 Lird 

ı-Rayişmark - -
Vadeli 1. 76 Frank (Fransız) -3- 35: ~ 

Vadeli il.: 4 72 Sterlin (lngiliz ) - 5 93 
Hind hazır 4 07 Dolar ( Amerika ) 125 49 
Nev~ork 8 41 frank ( isviçre) 00 00 

# Askeri hastahanesi diş hekimi 

YUSUF HÜSNÜ BAŞARIR 
Yeni postahane karşısındaki Eski muayeneheneslln istiklal mek 

lehi karşısında operatör Yusuf Ziya muayenehanesine Nakletmı,tır. 

HASTALARINI HER GÜN KABUL EDER 
16-26 10195 

-------------------------------------------------
Doktor Rifat Sözaltun 

Seyahatimden geldim. Bu kerre muayenehanemi Yeni Postahane kar. 
şısında 20 numaralı evimde heıgün sabah saat sekizden on ikiye kadar 
ve onüçten onaltıya kadar hastalarımı bekliyorum . 13-15 10213 

--------------------~-----------------------------· 

--------------------------------------------------

1 

Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hındisbn, Seylan, Çin ve Cavadan <!oğıudan doğruya müessese na. 

mına getir il tn rn mür.khap, taze ve kc kulu çaylard&ıı \ukuf ve itina ile 
yapılan haımanlardır . Her zev~e göre değişrn numaralı trrtiplcıi vardır. 
Muhte lif dos ve tÜ) üklükte Lutu ve palretler içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarındaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
"'tikeli nefaset ve halisiyetinin trnıinatıdır . 

Adanada : Ali Riıa Kel'eşeker ticarethanesi ve iyi cins mal salan 
bökka'iyelerde satılır. 

Umumi depoları ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( Kuıukabveci hanı 
ıltındı) 

Babçekapı Dördüncü vakıf hanı karşısında No. 71 

Telgraf adresi : ALBA YRAK - lstanhul . C. 

or. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 
başlc1mıştır. 

Diş tabibi 

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

Muayenehanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

35-156 10116 Numara: 200 

• f \ 1 

- ,. 

. . 

...°"!;. 

' ' 

TlıRXIY! 

...... 
• 

' . i • 

'·~· 

~IRAAiiANKASf 
!'------------------------------------------------·· 

Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 
Almanyada tahsilini ikmal ';imiş ve Berlin hastahanelerinde uzun müd· 

det asistanlık yapmıştır. Hastı.ılaıını Abidin paşa caddesimle Mustafa Ri· 
fat eczabanesi karşısında bergün sabablt.yin saat 12-8, öğleden sonra 
2--6 ya kadar kabul eder. 9598 g. a. 

Kızılay 

DOKTOR 
İsmail Kemal Satır 

civarında iskan dairesi yanında 
Müslüm apartımanında 

Hastalarını bergün sabahtan akşama kadar kabul eder . 23-26 10040 . 

T. 
g, 
& I 

l~lUJ1Ml\B>A1DiA 
CAN l.r<UD.TAQIQ. 

' 1 

.. 

RADYO 1 

- ikinci sahifeden artan -

14.15. ı 4,30 Konuşma ( ev 
kadını saati,) 

17.30 
17.35 
18.15 

Proğram 

Müzik (pazar çayı· Pi.) 
Konuşma (Çocuk sa· 

atı 

18.45 Müzik (pazar çayı de 
vam ·Pi.) 

19.15 Türk müziği ince saz 
faslı . Tahsin Karakuş, ve Safiye 
Tokay iştirakiyle hicaz faslı. 

20.00 Ajans, meteoroloji ha 
berleri. 

20.15 Türk müziği. 
Çalanlar · Vecibe, Ruşen Kam, 

Cevdet Kozan. 
Okuyanlar Necmi Rıza, Radi· 

fe Neydik. 
1 - Giriftzen Asım bey · Rast 

peşrevi, 2- Abdi efendi . Rast şar
kı (senin aşk•nla çak oldum), 3 -
Arif beyin Rasi şarkı (zahir bale 
bakıp) 

4- Refik F ersan m~bur ş:\rkı 

(Dün gene günümüz geçti), 5- Ve· 
cihe . Kanun taksimi. 6 - Hafız 
Hüsnü efendi · mahur şarkı (saba 
tarafı vefadan), 7 - hafız Hzsnü e· 
fendi · Mahur saz samaisi, 8 - Sa· 
dettin Kaynak Muhayyer şukı 
(Batan gün kana ~enzi.), 9 - Sadet. 
tin Kaynak Türk-(Ela gözlerıne 

lkurban olduğum), 10- Rdik Fer· 

1-15 

YUSUF 

Satlık bağ 

Yılanlı mezraasında Turhan Ce· 
mal bağı yawnda 4,5 dönüm bir 
bağ satlıktır. içerisinde kuyusu var 
dır. Alacaklar yeni postahane cad 
desi: No 44 de. 

Latif Arışa muracaat 

10270 1- 6 

Zayi çek 
3641 - 2165 No lu ve 9 2·938 

tarihli hususi muhasebeden işbanlc• 
sına kesilen 24 liralık çeki çeki z•Y 
ettim yenisini alacağımdan eskisinİP 
hükmü olmadığını ilan ederim. 

Şükriye Çetin 10271 

san . Tiirkü (kız bürün de şalına. 
21.00 Memleket saat ayarı 
21.00 Neşeli plaklar. 
2ı.10 Müzik - (Riyaseti cunı· 

bur bandosu şef: Ihsan Künçer) 
1- Sousa · Şanlı sancaklar -

marş, 2- R. Strauss - Güllü Şö 
valye operanın valsı , 3 - Ros,ini 
-Hırsız Saksağan komik operasını~ 
uvertürü. 4 - P. Vellones • Prclüd 
ve Hind dansı. 5- Br bms · Macar 
dansı N. 7. 

22.00 Anadolu ajansı (Spor 
servisi\ 

2210 Müzik (cezband • ~ 
22.45.23. .:>on ajans haber 

leri ve yarınki proğram. 

10269 g.• 

AYSAN 
Müessesesi 

Bilumum Elektrik taahbüdat ve tesisatı her türlü Elektrik makina111 

ve malzemesi telefon makinalan ve tesisatı 

Sesli sinema makinaları, hoparlörler ve tesisatı 

Abidinpaşa 
Noter 
22 - 26 

caddesi No: 40 Birinci 
dairesi bitişiğinde 

10170 

Milli Mensucat Fabaikası Ltd. sosyetesinden: 

Kabot bezlerinden alınan istihlak vergisinin tenzili basebile 19 Ağf, 
tos/1938 tarih ve 3390 sayılı Resmi gazetede yazılı aşağıdaki fıyatls' 
kabotlarımızın satılacagını ilan ederiz . 

Şapkalı 

" 
" 
• 

Arslanlı 

Tip 

" 
• 

" 
• 

6 
6 
5 
'i 
2 

Genişlik 
85 Cm. 
90 
85 
90 
90 

" 
• 
• 
• 

T"l'.>p 
36 Metre 

36 " 
36 " 
36 • 
36 • 

Kuruş 

670 
700 
697 
728 
729 

1 - Yukarıdaki fiyatlar Fa':. rikamız teslimi bedrli peşin tediteliJ 
2 - Bir balyadan noksan olan pcı akende sevki yat ve satışlara 1 

zam yapılır. 
3 - Tip 2 bezin balyası ( 20) top tip 5 ve 6 bezinbalyası (f 

toptur. 
4 - Kabul edilen siparişler sırasile gönderilir. ~ 
5 - Sipariş kabulu ve sevki fabrikamızın 1 Mayis 938 tariblilt' 

nalına müstenittir. 10 10053 ,/ 

Umumi neşriyat müdiiriİ 

Macid Güçlü 
Adana Türksözü matbaJl1 


