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1 ORfA AVRUPAYI MEŞGUL EDEN DEDiKODU umumi meclis toplantısında 1 Dünkü 
hararetli konuşmalar oldu -------------..-----..-------

HARPTEN SONRA iSPANY A 
MÜST AKiL KALABiLECEK Mi? Belediye • • 

seçımı Bilhassa vilayetimiz dahilindeki yol
suzluk hakkında uzun sözler söylendi 

Londrada , Almanya ve Italyanın niyetle
ediliyor ! 

Mebus seçiminden 
sonra yapılacaktır 

Karataş yolunun esaslı bir surette 
tamiri prensip olarak kabul edildi 

rinden çok şüphe 
Paris : 16 ( Radyo ) - Gelen 

haberlere göre , Katolonyada çar. 
pışmalar devam etmektedir . Cüm· 
huriyetçilerin 20,000 kişiden mürek. 
kep olan iki fırkası hala campordonu 
ve bu mevkiden Fransa hududuna 
kadar imtidat eden iki büyük va
diyi ellerinde bulundurmoktadırlar. 
Bu fırkalar düşmanın ileri hareketini 
durdurmak ve mümkün olduğu ka· 
dar fazla malzeme kurtarmak için 
dümdar muharebesi yaparak Fransa 
hududuna doğru ilerilemektedirJer . 
Cümhuriyetçilerin merkezi Madrit 
olarak ilan edilmiştir . Franko tay
yaMleri Valansiya ile Madridi müte· 
m,diyen bombardman etmektedirler. 

Londra : 16 ( Radyo )- Siyasi 
mahafil harpten sonra ispanyanın 
müstakil kalabileceğinden çok şüphıe 
etmektedir. Keza Almanya ve ltal· 
yanın niyetlerinden endişe edilmek· 

tedir . ı 
Paris : 16 ( Radyo )- Fransaya 1 

iltica edea lıpanyollardan 28,000 : 
asker ile *'° kadın ve çocuk bu. 1 
ııün hududu geçerek tekrar lspan· 1 
yaya gitmiılerdir. 1 

Paris ; 16 ( Radyo )- Hariciye 

Bugünlerde büypk si)n i faali,etlere 
sahne olan I.ondradan bir görünüş : 
Vestminister cıvarındarı bir g6rünü§ 

Naz.ırı Bay Bone bugün İspanya mü• 
tnessilinl kabul ederek uzun bir gô· 
ri'işme yapmıştır. 

FRANSA ÇiNE 
YARDIM EDiYOR 

Paristen Çin Ordusuna kırk tayya
reciden mürekeb bir heyet gidecek 

BU HABER JAPONYADA BÜYÜK TESiR BIRAKDI 

Tokyo : 16 ( R•dYO ) _ Buraya gelen haberlere gire, F · 
r•n•a hUkOm•tl çın tayyareclllltnln ıallhı ve Çin h•v• ordu-

1 •• b rllm••• için kırk tayyareclden mUrekeb sunun program 
bir heyeti Çin• gönderm•I• karar vermlftlr • 

~----------------------------~ 
Franaanın açıkça Çin hU· 

komettn• Y•rdım •tttıını •n· Bu defa 9 -mebus 
latan bu haber Japon siyasi 
mahafillnde bUyUk bir tee• · 
sur uyandırmıttır • 

Ayrıca alylendllln• va h•· 
ber verlldljln• göre, Fran•• 
maddeten d• Çin• yardımı k•· 
rarlatlırmıf bulunuyor • 

KARABÜk 
ŞEH Ri 

· çıkaracağız 

Mebus iniihabı [!çin vilayetimizin 
her tarafınd<ı hazırlıklara devam o
lunmaktadır. Son nüfus sayımlndan 
alınan neticelere göre merkez, kaza 
Adananın nüfusu geçen intihapta ya
pılan sayıma nazaran bir hayli arttı
ğı gibi diğer kazalanmızda da art
mıştır. 

Alınan neticeye göre bu intihapta 
bir mebus fazla olmak üzere dokuz 
mebus çıkaracağız 

EN DOST R 1 SAHA~ 1 Z.~A --------·----
KURULACAK BUYUK 
ŞEHRiN PL A NI N 1 YAPA C A K 
MÜTAHASSIS GELMiŞTiR 

lstanbul : 16 ( Telefonla ) - Ka
rabükte kurulacak modern şehrin pli 

nlarını yapacak olan mütehassıs mi-
tnar M R h . . 1 . ı· • oyer şe rımıze ge mış ır. 

Mütehassıs kendisiyle görüşen 
ga ıetecıJere şunları söylemiştir: 
ha

21

1

1
'- l<arabük şehrinin planlarını 

r •rnak .. 
Paca~ uzere yerinde etüdler ya-

•ım ş· lumat · ımdiye kadar aldığım mla· 
b nctıct>s' d . ıt cdılen ın e. şehrın evvelce tes-
lu a-oruy Yerde kurulmasını mahzur 
Ytre kuroruııı. Şehri iyi havalı bir 
az lllak ı· tlli nıet azımdır. Bunun için en 
ye •hrya .. rc Yüksekliğinde bir arazi· 

., "ard r 
" 

BUGCN 
• 

iç aahlfelerlmlzde 

ı\lmanya • Hindistan 
( ı) a i görü§ler) 

• 
Şehirden röportaj 

• 
Satranç oyununun 
kurtardığı baş 

(1'arıhlen > apraklar) 

• Milyonl ~k hediye 

f 
Londra : 16 ( Radya ) - lngil

tere veJFransa , Frankoyu tanımayı 
şimdilik derpiş etmiyor . Muhakkak 

t\nkara : 16 (Telefonla) - Mev. 
suk bir menbadnn aldığım habere 
göre yeni, Adana belediye meclisi 
inlihabı mebus intıhabını mütaakip 
yapılaaaktır. Hazırlıklar iç·n ayrıca 
emir verilecektir. 

Vıla) et umumi mecli i. dün 
sanı 15 de ,hlımız Tevfık Hndı Bay
salın başkanlığında mutad toplarılısı
nı yaptı. Yokl m ~apı!dıktan \e es 
ki zabıt hülasnsı okunup kabul cdıl 
dikten sonra ruznameye geçıldı. 

olan birfey varsa bu yofd3 her han
gi bir hattıhareket Fransa ile müs 
terek yapılacaklır . 

------------------
Kütahyada kurulacak 

Etrüsk vapuru 
Mersine geliyor 

BÜYÜK 
·SANTRAL 

lstanbul : 16 (Telefonla ) 
Etrüsk va, uru hakkındaki tetkikler 
bitmiştir. Vapur son bir tecrübe 
tf'ferine çıkmıştır. Vapur Mersine 
gitmektedir . 

Ev\ elli Kozandan seçılen Hı imi 
Ç ımurdanın azalık va.zıycti hakkında 
cercy n cdt!n muamele me'li zu olmuş 
ve bu husustaki resmı muhabere ted 
kik dilmiştir. 

Muamele şu idı: Ko:ınnda ı-t~-
938 tarıhinde yapılan umumi meclıs 
nzalığı seçimınde (62) reyden ~2 rc_:y 
le Zeki Akçalı, 61) reyle Traıe Yu· 
reğır seçilmiş \C 59 re} alan Hılmı 
Çamurd n ekallı) ette k lmışlı. Fı ha 
kıka Kozan nufus memurluğu intıh ha 

1 

1 Mütehassıs heyet üç yer 

Etrüsk hakkında hazırlanan üç 
kısım üzerine olan raporlar Anka
r ya gönderiltcektir . 

? tesbit etti 

Ankara: 16 (Tel~fonla) - Kü· 
tabyada kurulacak büyük elektrik 
santralının yerini tesbit etmek üzere 
Kütıhyaya gitmiş olan mutahassıs 
heyet tetkiklerini biıir~rek Ankara· 
ya dönmüştür Ve raporunu hazırla. 

mağa başlamıştır. 

Rapor birkaç gün içinde alaka 
dar makımlara verilecektir. Öğren
diğime göre heyet santral için üç 
yer tesbit etmiştir. Bu yerlerden bi 
risi Kütahyanın hemen lyakınındı, 
ikisi de onbeş kilometre kadar ıleri· 
sinde bulunmaktadır. Alakadar ma· 
kamlar bu yerlerden birini sccecek
tir. 

Japon Bütcesi 

Tokyo : ] 6 (Radyo} - Japon 
hükümetinin 3,960,000,000 yenlik 
büdcesini parlamento tasdik etmiştir. 
Hüküm~t ayrıca 12,000,000,000 
yenlik fevkelade bir büdce hazırlıı
malctadır. 

SURiVEDE MUHiM 
DEGiŞiKLiKLER ? 

Eski Devlet Reisi damat Ahnıet Naminin 
İş beşına getirileceği söyleniyor 

tekrar 

Suriyeliler Tütkiyenin tavassutunu 
rica için Ankaraya heyet gönderecek 

DOKTOR ŞEHBENDER HÜKÜMETÇE TEHDID EDiLiYOR 

Halep : Jf) (Hususi muhabiıimi1• 
den - suriyede karışıklık devam et
mektedir. Meşhur aşiret reisi Hano'
nun yeğeni Kamil Hano, Şam hukü
meti aleyhinde Halepte beyannameler 
dağıttı~ından te\ikif edilmiştir. 

.. Süleyınen Mürşit Çeteleri de hii· 
kumct kuvvetlerine galebe çalmakta 
\ e mıntıkayn h .kim bulunmaktadır 
Mürşidin çelesı Halep Lazkiye yol~n-

da 10 otomobili so.> dıı. 
Ku \\elli bir a} nnklan alın n ha 

beri ere gore, ) akında Surıyede çok 
mühım değişıklıkler olacaklır. Bu ha
berler me} aninda esı..ı de det reı ı 
Ahmet Namının tekrar i başın:ı ge· 
tınleceği de \ardır. 

A.> rıca nlın n m lum l gore, Su-
1 İ} elileı, Sur i} e karışıklı{rını_ diJ7:ell 
meğe t<ıvn sut etmesı ıçın Tuı k'.ye} e 
bir he) et gonderecekler \ e ı ıc:nda 

Türksözü'nün takibettiği mesele 
bulunacaklardır. 

Doktor Şehbender de Ş nı hukü-
ıneti tara hadan tehdıt cdılınc ~ ledır. 
Siyasi işlerle meşğul olmama 1 h k
kında kendısine tcblığnl yapılmı tır. Ticaret lisesine yeni bir 

bina inşa ediliyor 
ilk hamlede 19,000 lira 

tahsisat koudu 
• 
ınşaat 

Sed boyundaki araaamda bu sene lnfaa .. ıakarrUr eden 
Ticaret 11•••1 blnaeı için mUtebakıel 1939 yıla bütçesinden 
verilmek Uzere flmdlllk 19,000 llra tahsisat konulduju ve 
mezkOr binanın lnfaaının mU· 1 
teahhlde ihale edlldlAlnl haber 
aldık. Tahklkabmıza nazaran 
mUteahhll lnfaat hazırlıklarına 

Balkan l\onseyi 

Bandırmada bir 
şeker fabrikası 

Pancar fiatlan artacak 

Ankara: 16 (Telefonla) Öğren 
' diğime göre hükumet pancar ekici 

leı ini sevindirecek bir karar almış· 
tir. Bu karara gore-, pancar alım fı 
atleri kiloda 10 para artlı ılarak 40 
paraya çıkarılacaktır. Bu hususta 
hazırlanacak kanun layiha ı açılır ı 

baflamıftır • 
Mukavele Vekaletçe tasdik edi 

lir edilmez derhal inşaata başlana • 
caktır. Bu suretle önümüzdeki ders 
yılı başırıda güzel bir binada lise 
kadrosiyle tedrisatına başlayacak 
olan Adana Ticaret mektebi çok 
kuvvetli ve bol verimli bir iktisat 
mıntakası obn Çukurovada mükem · 
mel bir bina , kuvvetli bir kültür 
ve meslek müessesesi haline geti

Hariciye 
Bükreş 

vekilimiz 1 

yolunda 

çılmaz Büyük mili t meclisine veri 

lecektir. 
Diğer taraf tan memleketin . muh 

telıf yeı le rinde açılaca~ ~ç ye~ı şe· 
ker fabrikasının yerlerını le bıt et 
mek uzere mütehassıslar tarafından 
uzunca bir zamandanberi yapılmak 
ia olan tetkikler bitmiş gibıdır. Bu 
tetkıklerın bır kısım netıcelerı hü 
kümetr arzedılmış bulunmaktadır. 

fık fa rık mm B.ınJırma cıvarında 
lcurutacatı anlaşılmıştır nlmit bulunıcakttr , 

Ankara : 16 ( Telefonla ) -
Hariciye VekiJimız Şükrü Sara· 
co~lu Balkan antantı Konseyi içti· 
maında bulunmak üzere bugün 
Bükreşı hareket etmiştir . Harıciye 
Vekilimiz merasimle teşyi c~ilmi~ 
tir . 

esas olacak nüfus miktarını yanlışlık· 
lıı e) hıl 938 tarıhındc.ki kayda bore 
) nnı (29979) olarak göstermiş ve bu 
y k una nuz ran Kozandan Zeki Ak· 
ç \ı \: e Traje Yuregırin eçilmiş oldu 
gunn dair zabıt \Crilmişti. Halbuki 
) apıhın resmi muı acaata naz.aran kay 
makamlığın cevabınd& bu yekunun 
(eylul 938)e aid bulunduğ'unu ve inli 
hap \ apıldığı gün kaza nüfusunun 
(30036) olduğu ve b naenaleyh üç a
aza çıknıası taıımgeldi~i anlaşılmakla 
ıdı. 

Bunun üzerine. Zeki Akçalı soz 
nlarnk: 

Knyımıkaınlığın mütaleas1nın doğ 
ru oldu~unu ve esasen seçilmış olan 
Hılmi Çamurdanın azalık hakkının 

kabul edılmesini soyledi. 
Fe} zi Dural: 

Bu mesele üzerınde fazla dur
ma n lüzum } oktur esasen resmi mu· 
amele 'e cevnµJnr 'azı yeti lamamiyle 
aydınlatmaktadır. Bınaenaleyh bu ar. 
kadaşın hakkı kabul edılmelıdir. 

Doktor Saim: 
- Arkadaşlaı ım \ e resını muha· 

bere v. :11 eti çıkç eri) or tek.-
lıfleı ıne ıştırak ederım. 

Bunun uzerine Hıfmi Ç murdanın 
azalığı ıttıfakla kabul edilmiş ve mü 
zakere} e ışlirak eıtirılm ştir. Bundan 
sonrn gecen sene belediye ıle müşte
reken kurulan ımar bırliğine (umumı 
me Jısten ~cçılecck darı azanın seçı 

mıne gcç.ildı. 
Gızlı seçımdc: 

Feyzi Dural Adana) 
1 Iılmı Çamurdan (Koz.an) 
Nuri Ka) a (Osmaniye) 
Hılmı Tukyo (Doı tyol) un ve ye

dek aznlıgadn, Zeki Akçalı ve Ounan 
6urg zın seçıldıği anlaşıldı. 

Bozanlı ile Aelemedik arasında 
, e Bdemcdığin ıstasyonu olan (Kara· 
pınar) adının (Gok oluk) olarak defJf 
dirılmesi hakkındakı encümen karan 
okundu. 

Az. dan Sabri Gül 
Bu adı de~ıştirıne~e taraftar 

d gılıııı. Eğcı lıakıkalen diker \ ilayetler 
de bu ısınıli } eı lerle bir ısim illıbası
nın onune geçmek ıstenilıyorsa bunu 
diker vılii} etler yapsın bu çok guzel 
bir isimdir ve esasen Karapınar ora
d n akan suyun adıdır bu isim her• 
hangi bır ınevkı ısrnide değıldır. Dev 
let Deınıı ~ olları idare inin bu istas· 
>ona koyduğu bır ısimdır 

Fahri Uğurlu 
Bu ınutelaa doğrudur. Encu

men te ker ı;inın reddinı teklıf ederım 
iş Devlet Demir yollarına yazılsın on 
1 r bu i mi dc~iştirsin 

nıhnyct bu teklıf reye konularak 
kabul cdıleı. 

Ruznamenin son maddesinı teşkıl 
eden ve geçen toplantıda Karataş 
şosasının tamir ve inşasının ikmalı 
ıçin Karataş Nahıyes'nden gelen maı• 
bnta okundu. 

Azadan Sabrı Gül soz alarak 
- Geçen toplantıda okunan bu 

mazbata hakkında .. oz. istemişi im fa
kat bJ mevzu üzerinde, Nafıa encu
menınden 2'eldikten sonra konuşulma 
sı muvarık gorulmu tü. mazbata tek 
r r heyetı umumiyeye 2'tldı~ı ıçın 

b ı yol kakkında fikırlcrimi arzedece
ğım. 

Fılhakika Adaıa - Karataş şoıa 

sı blitün Çukurovanın ve hususu ıle 
Ybreğıl ovası g"ibi zengın bır mıntıka 
nın belgcmi~idır resmi olçulere gorc 
47 kılomclrc o an bu yolun şımdıye 
kad r ancak Adanaddn ıtıbarcn 26 
tmcı kıl o net re) c kaddr olan kısmı 

pı m t r 1 akal bu kı m nda b r 

G rııı ikia_;j cJe -
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Adana da on yaşına basan 
faal, modern bir müessese 

SITMA · ENSTiTÜSÜ 
Şehrin güzel bir 

TUrldyedekl llUtUn tallllllerln pçllll 
köteainde dokuz ıene· ol•n Ad•n• aıtm• enstltaaa neler Y•P•r1 
denberi ıakin fakat de· N••I ç•lıtır7 Neler verir? llml aahad•kl 
vamla ve ciddi bir f aa· dev•mlı etUdlerden •lın•n netlceler neler 
liyet ıöateren bir ilim lllr? 
müeuesemiz vardır: 
Adana 11tına enstitü 
liiDden babaediyoruz. 

Bura11, Cümhüriyet devrinde ye· 
titm bütün bb doktorlannm bir ge 
çididir. Tıbbiyenin her mezunu mu· 
hakkak surette ltajma burada yapar. 
Her son baharda bu enıtitüde açı 
lan üç ayhk kurata yeni tabiblerimiz 
Antomolo;, S.tma, Emataloji ve sat· 
ma Epidemiyoloji üzerinde nazari 
ve ilmi dersler ahyor. Bu yıl 142 
tabib enatitüde kurs ıörm.iiftü. 

Enstitüde yeni tabiblerin ilmi 
ma14mab artbrdmakta, laboratuvar 
larda mümıresenin artbnlmuı için 
akademik kuralar yapılmaktadır. 

Sıtma enltitüsü bu tedriı iıin· 
elen bqb ilmi faaliyetde de bulun
maktadır. Memleketin bilhaua 11tma 
mücadelesi bulunan mıntablann 
sivri ıinek aevilerinin tayin ve tes· 

Yazan: Tangüner 

etmek üzere yirmi yataklı bir basta 
hanede mevcuttur. Aynca enstitünün 
üç tecrübe köyü de vardır. 

Kuruldutu tıribtenberi her sene 
tekamüle dotru fiden bu eoıtitümüz 
son zımanlarda binalarında tadilit 
ve ba11 iliveler yapbrmııbr. Labo· 
ratuvarlar reniılemiı, malzeme ço. 
talmaş, dershaneler boyanmıı ve dö 
pnmiı bir halledir. 

Bu yılda enstitünün ırkaıında 
büyük modern bir bina inoa edile
cektir. Bu binı, müteaddid laboratu 
varlın ve :konferans salonları ile 
dersaneleri bir arada toplayacaktar. 

Enstitü müdürlütü, bu yıl için. 
de daha geniı bir faaliyet programı 
tatbikinf" çahtacakbr. Bina teıkilitı 
ıeniıledikten sonra sık sık orta ted· 
risat ~ ıalebesine, muallimlerine ve 
hatta halka konferanslar verilecek· 

biti ile beraber diter paraziter bu 
tabklan nakleden mikroplar ve ha· 
tereler üzerindede etüdler yapllmak tir. 

Bu rünkü halile dahi bu müeı. 
tadır. ses~yi. yalnız Adana için defil, 

Emataloji, paratoloji ve epide· 
memleket ölçüsünde ve içinde bile 

miyoloji tedris iılerinde enstitü· 
aunun müdür profesör doktor :~:. olarak tereddütsüz ıöstere· 
Seyfittin Okan, Antomoloji dersini· 
de laboratuvar ıefi doktor Enver. 
lrdem vermektedir. sıtma müca · 
dele tedriıinide Sıtma mücadele 
reia Abdurrahman Beaen idare edi 
yrw. Eaıtitüaün entomolotu bayan 
Bediada etüdlerinde muvaffakiyet· 
ler ptermektedir. 

Muhtelif 11tma ilaçlarım! tecrübe 

Tranıvay 
Şirketinin 
Sakladığı 
Altınlar 

Hesap soruldu! 

lstanbul : 16 - Bundan beş se· 
ne kadar evvel Tramvay Şirketi a· 
meleleriAin taavün 11ndıfıada mevcut 
iken sonradan ne oldutu belli olmı· 
yan 14000 altın lira hakkında giim· 
rük muhafaza batmüdürlütü de tah· 
kikata bqlam11tar, Muhafaza bat mü• 
dlrlütü firkete bu altınları ne yap· 
tllUU sormuıtur. MalQm oldutu üzere 
tirket bir vakitler taavün sandıtında· 
ki sermaye ile Türk parasının diife· 
cetfnden korkarak (piyasadan altın 
toplam11 ve bir müddet ıonra da bu 
altınlan yüksek fiyatlarla aatmlflı. 

Dünkü Umumi Mec 
)is toplantısında 

hararetli konuş
malar olmuştur 

- Birinci sahifeden artan -

çok yerleri maaleıt.f çok harap ve 
acınacak bir haldedir. 

Memleketimizin en baıta gelen 
iki mühim derdi var: Yol ve m~k· 
teb . 

İlk bakışla paraya dayanan bu 
mühim iılerin başarılmasının ne ka· 
dar zor oldutunu da pek ali takdir 
ederim. Fakat iıteditim ıey, bu yo· 
la lizım gelditi kadar ehemmiyet 
vermekttr. Arkadaşlarımdan reca e· 
derim. Karataıa kadar Şosa yapma· 
ta maddeten imkan yoksa hiç ol· 
mazsa ya palan 26 kilo metrenin iyi· 
ce tamiri ve halkın rahatça köyüne 
gidip gelmesinin teminidir . 

Valimiz Tevfik Hadi BıysaJ 
Sabri Güle ceyap vererek yol mese
lesinin çok mühim ve üzerinde çok 
durulması icab eden bir İf oldatunu 
ve bu yoJun yapılması için bütçe 
vaziyetinin çok renif ve müsaid ol· 
muı icabettitioi söyliyerek bu se
ne yapılmıı kısmın eaaaJr surette ta· 
mir eltiri)ecetini söyledi . 

Şehir haberıerı 
1 

' 
Almanya 
Hintlilere 
kur mu 
yapıyor? Seçim faaliyeti 

Def terler ayın 25 şine 
kadar asılı kalacak 

Halkevlerinin yıl 
dönümü nasıl kutlanacak H indiıtan kaynaklır1 len haberlere ıöre 

lar, Hindiıtanhlara 
Mebuı seçim faaliyetine devam 

edilmektedir. Müntebibsani seçimi 
için şehrin muhtelif yerlerine 111 

lan defterler halk tarafmdan tetkik 
edilmekte ve adlara olmayHnlar se· 
çim komiıyonlanna uıraklardı bu· 
lunmaktadırlar. Haber aldıtımıza 

göre defterler bu ayın 25 inci ıü· 
nü akıamına kadar duvarlarda asıla 
kalıcakttr . 

Şehrimizde yapılacak büyük tören yı ziyarete davet etmektedir. 
dan maksat Almanya ile Hin_. 
aruanda kültürel ve ticari 
betleri kuvvetlendirmektir, N 
ıelmesinden önce Viyanada bİf 

ve geceye aid program 

Halkımız mutlak surette def 
terlerde adanı aramalı, yoksa det· 

Halkevleıinin yıl dönümü olan 
19 Şubat günü şehrimizde de bü· 
yük bir merasim yapdacaktar Bu 
münasebetle Adana halkevinin ha· 
zırladıfr proıram ıptıcf adır. 

hal kaydedilmek üzere seçim ko · Ad•na Halkevlnln yıldlnU...
misyonlanna müracaat etmelidir , 

1 
•it 11rogram ( 19 - •ull•t-9S9 

P•z•r) 

Köy kanunu talebelere 
öğretilecek 

Maarif Vekaletinin Kültür teı· 
kilitana yıplltr bir tamimden anla. 
pldıtına göre, bundan böyle ilk 
okullarda Köy kanaınunun ana bat· 
lara talebeye ötrt tiltctktir . 

HAVA VAZiYETi 

Dün 19brimizde Gök yüzü ötle· 
den evvel aç.ak, ötleden sonra ka· 
pah reçmiıtir. Hav. hafif rüzkirh. 
En çok sıcak 20 derece idi . 

Kasım Ener : 1 

1 - 19 / Şubat / 939 Pazar 
ıünü saat ( 9,30 ) da ilifik ( 1 ) 1 
numara•ı krokiye göre kurumlar, ok 
ullar v. ı yerlerini alacaklardır. ı 

2 - ( 9,30 ) da HaJkevi bando , 
ıunun istiklal marşı çalmasıyla töre 1 

ne bıılanacaktar. 
3 - lıtiklil martandan sonra 

bir Hılkevli t1rahndın Halkevleıi 
bakkmda bir hitabe verilecek Ye 

Halkevlilerin yıldöoümü kutlunacak· 
tir. 

4 - Bundan sonra bando•önde 
olarak arkasında kız ve erkek lise· 
lerinden birer izci talebe tarafından 
tutulacak Çelenk ve arkada Baıman 
lar ve aubıylar, Kız lisesi, izciler, 1 
Sporcular, Okullar, Memurlar, Paıti 

• 1 
li ve Halkevliler, ve Halle oJdaiu bal Sabri Gül'ün fikirlerifıe ve tenıen· 1 

nileriDe beade iftirak ederim. Haki• ------------
katen bu yol bilhassa ehemmi1·etli• ' 
dir. Köylümüzün kalkınması, zirar ve 
iktisadi vaziyetin daha fazla inkiıaf 
edebilmesi için bu yola hususi bir 
ehemmiyet vermemiz llzrmch:- . 

Adana-Karataı ıosesi filhakika 
evvelemirde bir para itidir ve itiraf 1 

edelim ki buıünkü bütcemizde ko 
nulacak tahsisat biç de kafi defildir. 

Binaenaleyh iıi esaılı delillerle 
daha yüksek makamlara bildirerek 
bu yolun ikmılı için daha bafka ne 
yapmak lizımıa utrışmalryız. Hal 
buki merkez nezdinde bu eb~mmi· 
yeti ıimdiye kadar tebarüı ettirecek 
biç bir teıebbüı yaprlmanuıt.r. 

Yoksa işi büclce kudretine 
bırakırsak Adana Karıtaı yolunun 
vapalmıı ve bitmiı halini biz ıöre· 
miyecefimiz gibi torunlaramız da 
maaleief göremiyrceklerdir. 

Dedi. 
Karaisalı ıza11 da KaraiHh ka 

zasına giden yolun da çok periıao 
bir halde bulundutunu, aynı derdin 
Karaisalı kazı11nın da derdi oldutu· 
DU ve binaenaleyh yol itinde enerjik 
ve cezri bir hamle yapdması icabet· 
titini söyledi. V alimız bu hususa li 
yık oldutu ehemmiyetin verilecetini 
anlatb. 

Ruznamede bııka förüıüfecek 
bir ıey olmadıtındao celse ônümüz· 
deki pazartesi günü tekrar toplınıl 
malt üzere latil edildi. 

ilk Okul Coğrafya 
kitablarındaki hatalar 

lık Okul dlrdüncü ve beşinci 
11nıflır Cotrafya kitablarınm bir 
çok yerlerinde yazı batılın mev· 
cuddur • 

Önümüzdeki yd yeni bir kitab 
kabulü için müsabaka başlayacak. 

br. Fakat bu sene okunmakta olan 
l:u kitablann tashihi için Maarif Ve· 
kileti mekteblere bir Wllim rön· 
dermiıtir • 

Kızların askerlik dersi 

Bazı Orta Tedriaad okullarında 
Kaz talebeye Erkek talebe gibi haf· 
tada iki saat askerlik dersi ıördü 
rülmektedir. Vekalet bir tamim ya· 
parak bundan böyle Kaz talebeye 
"aftadı bir saat askerlik dersi göa
terilmesi bildirmiştir . 

Mesleki Tedrisatta 
bir tayin 

Şehrimiz Borsası Katibi Süley· 
mın Serfici Adana Orta Ticaret 
okul Daktilotrafı muallimlitine ta· 
1İn edilmıttir • 

vusturya · Hindistan cemiyeti 
de aut kul.ai ve Belediye önünden ki Hindli talebelerin de dahil 
ıeçilerek aıfalt cadd~den Atatürk dutu bu cer.ıiyet, yukarıda ani 
parkına fidilecelctir. mız maksatlarla çalqıyordu. Si 

S - Kafile Atatürk Parkına te Naziler bu teıekkülü reımi bir 
mamen vanp ilişik ( 2 ) numarıh Alman cemiyeti haline ıctir111' 
krokiye ıöre yerler ahndaktan sonra dir. Bu tefkilitan sekreteri uzun 
bancbua latiklal marıı çalmaayla -mandanberi Viyanada oturmakta 
buradaki törene başlanacaktır. lan bir Hindlidir. Haber veril 

6 - lıtiklal marpndan sonra göre 1937 senesande üç :hin k 
Halkevli bir arkadaı tarafından bir bindli iı adama Viyanayı ziyaret 
.aylev verilecek ve bir kız, bir erkek mit ve külliyetli ıipari,ler ve 
talebe t1rafmdan birer ıiir okuna· dir. 

kbr Viyanada bindli ziyıret 

ca 7 ·_ Söylev ve Şürlerden sonra kabul etmek ve Hindistan • A 
Bando Ciimbnriyetin 1 O uncu yıldö ya ticareti hıkkanda malümat 
numii marflDI çalarak törene son mek maksıdiyle bir Hindistan 
verilecektir. inşası taıavwr olunmaktadar. 

3 - ôtleden sonra saat ( J 5 ) Hindiıtan,da döviz tahdtileri 
te Ankara Radyosunda Başvekilimiz naadıtı ve bu memleket Rayh'ta 
tarafmdan Halkevlerinin açıhıı hak detle muhtaç oldup bam mad 
kmcla verilecek söylev Hopar'Öt ler re malik bulundutu için kuvve 
le halkımıza dinletilecek tir. turizm propagandası yaplmalct 

9 - Halkevi Ciritcileri tarafın. Hindistan'• bir Alman f 
dıı lııuıün ötleden 10nrı deı:ıir köp heyetiniain gönderilmesi ve 
rü yanındaki cirit aJımndı bir ıös Alman mallar1ndan mürekkep 
teri oyımu yıp1lacakhr. serıi açılmamda ta1Avvurlar ır 

10 - Bugece Halkevimizin yal dadır. 
dönümü onuruna evimiz aalonuada Bu c •mi yet, bütün bu mı 
busuıi çatrıhlara bir Suvare vnilc· ra nail olabilmek için Viyana'da 
ccktir. sil gôrm-ı hiodli doktorlaıh 

11 - Halkevi alanındaki tören Viyana,da tedavi edilmit hint P 
Proıramı ile Atatürk Parkındaki lerindtn müzaharet rörecetini 
tören programının tatbikine Halk· maktadw. 
evindee Bay Seyfi Tezer, Bay 0mer CY alnıı bu propaıandalar yapıhr 
Sanver ve Emniyet Müdürlütünden vaktiyle hiot zenıinlerini tedavi 
Komiser Bay Şıkir Memur edilmiş mit olan mütehauıslardan çot 
tir. bu gün tecrit kamplarında bul 

12 - Hıva yaraıh oldutu tak- tundan asla bahsedilmemektedir 
dirde pndüze ıit törenler saat Gemiyet bir taraftan planları 
( 9,30 ) da Halkevinin salonlannda zırlarken bir taraftan da bindiı 
yapdacaktlr. ziyaretcilere samimi davetiyeler 

derilmekte, bunlarda kendilerine 
yük miıavirperverlikler gösteıil 
vtdoluomaktadır. 

Davetle Almaoya'ya ıelan bir 
hokey takımı, Nazi almınlarm 
olmayanlara kırıı pek nadir to 

Hatif ıokllerd• lllr•mn •lte•I dikleri bir hararetle karıdanmak 
20 kurut olacak dır. 

Sert içkilerle 
mücadele ! 

Havaların feoahtr dolayııiyle 
cak iki mıç yapmak mümkün 
ıa da al nınlar, bu ıporculıra ikr 
hususunda çok cömet davranmlf 

Ankarı: 16 (f elefonla)- devlet 
ziraat ifletmCIİ kurumu biradan a 
hnmakta olan inhisar resminin indi 
rilmesini Gümrf k inhisarlar vekile· 
tinden iatemiftir. Vekalet (kurumun 
bu talebini tedkik etmektedir. Sert 

ı dır. Bir bqka bint hokey talcı 
da davet edilmit olduju söylcni 

· içkilerle mücadele Dr. Refik Say· 
dam hükümetioin programında yer 
almıı maddelerd~n biridir. Buna ba 
kar1k kurumun bu talebinin hıfıf 
içkilerin taammümünü tervicen ka· 
bul olunacatr umuluyor. Bu takdirde 
biranın litresi per1kende olarak (Şi 1 
feli) 20 kunlfl sablıbilecektir. 

- M•ncheeter U•rdln 

RADYO 
• ••ıloldl 11roar•• 

Yalnız sandıkta 14000 kadar aı. 
bn kalmq ve tirketin bunları ne 
yaptıtı anlqılamamlfh. Şimdi ise bu 
paralann memleket haricine çıkarıldı· 
tı hakkında bir ihbar yapalmuı üze
rine pmrük muhafaza teıkilltı hldi· 
seye elkoymuıtur. Şirketin bu husuı 
ta verecetf cevaba röre tahkik•t 
ıeaifletilecek tir· 

Milyonluk 
Tür/Uye Radyo difizi)orı PQJIOI 

,------------------------------------------------··-----, Titlciye Radyoau - Ankara Rad) 
1 O 1 M111rla Irak; bu iki kard~ı müs 

Diter taraftan ıirketi lalim al· 
mak ifiyle utratan Nafia VeUletinia 
buauır heyeti de kasa mevcutlarını 
devir alırken hiç bir altın paraya 
rulamalDlftır. Bu ıuretle 14000 altınm 
burün ıirkette mevcut olmadıfı mey• 
dana çıkmıı bulunmaJr.tadır. Şimdi 
ti1btia bunları ne yaphtı bakkında-

_k; c'"ba .. akla beklenmektedir. 
~ket cevabmı ba,On verecetfni 
~tir. 

O lüman devleti, önümüzdeki a 

N yın ilk hafta11nda binbir gece 
Y muallarrua layık bir dütün ba 

A zırhyorlar. Evvelce de yazdık. 

D Bu dütün için Mısır krahnın 
A kız kardeıine milyonlar kıyme 

tinde bir cihaz ba11rlanmatbr. 

lran veliahdınm niıanb11na hedi

yeleri de birkaç mılyonu bulmakta· 

dir iri, bunlann ar.-da panlar var 

dır: 

2, 700,000 frank kıymetinde inci 
ve elmastan bit ıerdanlık, 4,S00,000 
frank kızmetinde bir küpe, 2 mil
yonluk bir mavi elma• ... 

Diri bin .... ,uz .. nellk 
pul .koll•k•lronul 

Posta usulü kaç senelik meaele· 
dir? Bir rivayete göre bunu Fransız 
krala xl inçi Lui icat etmit ve xv lD· 

ci Lui ttkemmül tltiı mittir. Bu ne 
büyüle bata ... rzımızda b içbir te· 

hediye 
yin yeni olmadıflnı ve her icadm 
mutlaka bir evveliyeti oldutunu fU 
da iıbat ediyor: 

l•k pothyı Mııır Firawnlarından 
Amenofiı icad etmiıtir. lsadan 2600 
ıene evvel... Yani bupnden 4500 
ıenelik bir hayab vır ... 

Buna ait veaikalar da ekcik de. 

til: Bu fir1vunun mezaomda postı 
paketleriaia üstüne laükü•dır tara 
fmdaa bualan renkli ifaretler bulun 

muttur. 
Bunlar da o zamanan pulları ol• 

dutun ı göre ea eski pul kollrkıiyo 
nunu teıkil ediyor, demekdir. 

M111r bükümdar1 Arabiıuna ve 
Habefistana riden paketleri bizzat 
mühürler ve öyle posta memuruna 
teslim edermif. 

Firawnan mezarında bulunan 
posta ifaretlerinin ıayım 180 diı: 
Pul merakblan buna birkaç milyon 

vermeye bazırmr, amma müzeler ol ......... 

Cuma - t7-2-39 

12.30 Program 
12,35 Türk müziti-PI 
13,00 Memleket saat ayarı , 

tcoroloji habeı leri. 
13,10,14 Müzik (Küçük ork 

tra-Şef, Necip Atlun ) 1 - Vi 
ler-Kemanm atk şarkısı . 2-
etboven - Menuetto ( sol majör 
3 - Aubert-Şitmınlar resmi 
çidi ( komik parça ) 4- Ziehrer 
Apk oldum ; ( RomaDI ) S -

- Gerili üçüncü Ahifeclo -

raf 

ol 

ri 

r 
1 
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Tarihten yapraklar 

Satranç oyununun 
Kurtardığı baş 

senedir zindanda 
nasıl hükümdar 

On 
Yusuf 

yatan 
oldu 

Bir taht gibi duran yatağın et. 
tafı vezirlerle sarılmıştı. Hasta tıka· 
nıyor, kanlı gözleri güçlükle: açılı· 
Yordu. En ihtiyar vezir dua ediyor. 
du: 

- Allah sıze uzuH ömürler ver 
sin., Bizim başımızdan eksik olma .. 

Hükümdar hiddetle titredi: 
- Kes 1 diye bağırdı. Kes .. Du 

anızı istemiyorum. Yalnız gözlerimi 
kapamadan istediklerimin yapılmış 
olmasını arzu ederim. 

- Emrediniz Sultanım .. 
- Hemen bana bir kağıt geti· 

tiniz, mektup yazacağım. 
Bir dakika sonra kağıt kalem 

gelmişti. Endülüs hükümdarı altıncı 
Muhammet titreytn parmakları B· 

rasına sıkıştırdiğı kalemle şu satır· 
ları yazdı: 

Kale Kumandanma 

Bu oyunu bitirmeden ölmek istemem 
Hem vakıt ge~irme .. O kadar dü 
şürıme .. Oyunu çabuk bitirelim .. 

Kumandan, sevgili arkadaşının 
bu son arzusunu neye malolursa ol 
sun yapacaktı. Satranç masasının 

başına geçti. 

Yusuf, biran bile soğukkanlılı · 
ğını kaybetmiyordu. Hatta müte· 
madiyen yanlış oynıyan kale ku 
mandanına kızıyor : 

- Yok, diyordu . Bu kadar 
yanliş oynamana razı olamam • 

Oyun sona yaklaştıkçk kale 
kumandanının iztiıabı artıyordu . 

Bir aralık, nöbet kulesinden bo· 
ru sesleri duyuldu, kumandan sü· 
ratle yerinden fırladı . 

Ka'eye yabancıların geldiği ha· 
ber veıiliyordu Ne olınu~tu? Yok· 

sa hükümdarın emrini yerine getir· 
Bu fermanımı alır almaz on yıl· 

dır mu haf aza etmekte, oldui'unuz 
kardeşim Yusufun hemen başını 
kesiniz ve kesik başını bana gönde 
riniz. 

1 .mekte fazla mı geç kalmıştı . .. 
1 Yusuf da üzülmüştü. Onun u· 
1 züntüsiı, kendisine en acı günlerde 

Babasını tahttan indirerek hü
kümdarlığını ilan eden Altıncı Mu 
hammet, fermanı imzaladıktan son 

ı candJn arkadaşlık yapan kale ku · 
mandanına mesuliyet getirmiş ol· 

ra tekrar vezirlerine döndü: 
- Anladını7. rnı. dedi, bu ferma 

nı niçin yazdım Benim yerime oğ· 
!umun gelmesini istiyorum. Bu tah 
tı onun kadar başka kimse idaıe e. 

demez. 

maktı . 
Gelenlerin kim olduğunu anla

mak üzere dışarı koşan kumandan 

birkaç dakika sonra bir deli gibi 
tekrar içeri girdi, Yusufun karşı· 
sına geldi, titri ytır ve bağırıyor· 

du : 
- Büyük Allaha çok şükür .. 

Hükümdarım, kardeşim .. 
Yusuf, kumandanın delirdiğini 

sanıyordu. Kapıdan üstleri başları 
1 sırma içinde bir sürü memur girdi. 

H.ılbuki gölzeri,n kapanır ka. 
panmaz tahtın V:!risi olan kardeşim 
hapisten kurtulacak, belki oğlumu 
yerine hapsedecek.. işte ba olma· 
malıdır, anladınız mı?. Şimdi bu 
mektubu en iyi süvari ile kaleye 1 

göndereceksiniz. Kardeşimin başi 
gelinceye kadar ölmeyeceğim .. 

"' "' "' Kale kumandanı hükümdarın 
fermanını aldığı vakıt şehzade Yu. 
sufla satranç oynuyordu. On sene· 
dir hapiste bulunan Yusuf, kale ku· 
lllendanına kendisini o kadar sev· 
dirmişti, ki.. Bütün gün beraber o· 
lurur, yer ve satranç oynarlardı. 

Ferman, kumandanın biran için 
de yüzünü ölüm rengine soktu. kar· 
dcşi gibi ıcvmeğe başladığı Yusufu 
nasıl idam ed ·c kti. 

Hala satranç masası üstüne ka· 
banmış düşünen Yusuf, kumandanın 
telaşını görür görmez işi anladı: 
. - Ne o, kudeş, dedi. Benim 
ıçin " bir emir aldın galiba .. 

Kumandan büsbütün fenalaştı: 
- Yok .. Hayır! 
Diye kekeledi. Fakat, ne kadar 

kckclese hükiimdarın emrini yerine 
getirmek, mecburiyetind~ydi. Başka 
~urctle hareket etmesine imkan 
Yoktu. 

Yusuf: 

Bunlar Endülüs hükumdarının ve· 
zirleri idiler. Yusufun önünde diz 

çöktülor : 
-· Sana biat ediyoruz. Şev· 

ketlu biraderiniz rahmeti hakka 

kavu~tu; taht sizi bekliyor, 
sizi bekliyor .. diyorlardı . 

Alsa ray 
Sineması 

Bu akşam 

halk 

Sayın müşterilerine iki fevkalade 
film sunmakla bahtiyardır 

-1-

Peter Lorre'in 
En miikemmel sanat eseri 

(Kesik el) 
Şaheserler şaheserinin kudretini 
ifade edecek kelimeyi bulamadık . 
Sizlerde bu büyük filmin kıyme· 

tini gördükten sonra takdir 
edeceksiniz 

MÜHiM : Fazla heyecana ta · 
hammülü olamıyanların ihtiyatlı 

olmolarını tavsiye ederiz 
-ı ı -

--
RADYO Saldıray '~ d~nizaltıl=-----İk_i_b_ü_yiı-.k-m-isiWz şaheser birden ..... 

• 
( ikinci sahifeden artan ) 

Strauss-Sabah havadisleri ( Vals) 
6-- Hanns Löhr-Tempo Tempo 
( Galop ) 7- J. Strauss - Ritter 
Pasman operetinden ( Polka ) 8 -
Niemann-Zenci dansı.9-· Leopold 
- Yeni dünyanın e!ki şarkıları. (A· 
merikan havaları polpu~isi ) 

18,30 Program. 
1ğ,g5 Müi~ ( Bir konserto Pi) 
19,00 Konuşma-( Haftalı~ spo 

servisi ) 
19,15 Türk miiziği - (ince saz 

heyeti-Şehnaz faslı-Celal Tokses, 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan 
Gür, Hamdi Tokay , Basri Üfler ) 

20,00 Ajans, meteoroloji haber· 
leri zi~at borsaıı ( fiyat ) 

20, 15 Türk müzi~i . Ç'illanlar
Refik Fersan , Fahire Fersan , K. 
Niyazi Seyhun, Eşref Kadri , Oku. 
yanlar - Mahmut Karındaş, Safi} e 
Tokay. l - Emin ağa - Suzinak 
peşrevi. 2 - Şükrü Osman Suzi 
nak şarkı ( Müptelayi derd olan ) 
3- Udi Ahmet Suzinak şarkı (Meht 
içinde } 4- Ahmet Rasim Suzinak 
şarkı ( Pek revadır sevdiğim ) 5 -
Fahire Fersan- Kemençe taksim , 
6- .... Güllüzar halk türküsü 
( Sinemde bir tutuşmuş ) 7 - Sa· 
dettin Kaynak - Muhayyer türkü 
( işte seni seven ) 8 - Tanburi Ce· 
mil-Muhayyer saz semaisi • 9 -
Selahaddin Pınar - Nihavent şarkı 
( Hala yaşıyor ) 10- Udi Hasan
Nihavent şarkı ( Hatırımdan hiç 
çıkını ) 11- Saadettin Kaynak -
Muhayyer ( Bağrıma taş basaydım) 

21,00 Memleket saat ayarı . 

21,00 Konuşma. 

gemımız 

Birkaç güne kadar 
almaoyadan geliyor 

lstanbul : 16 - Bir müddet evz , 
vel Almanyadan denize indirilen 

Saldıray denizaltı gemimiz birkaç 
güne kadar limanımıza gelecektir. 
Hasköyde inşa edilmekte olan deni 

ô.ltı gemileri de nisan içinde denize 
indirilecek !erdir, 

Tayyare kaçakçılık 
davası 

Ankarrn, 16 ( Hususi ) - Tayya 
re kaçakçılığından mevkuf hariciye 
memurlarındcın Ruhinin avukatı Ha· 
mit Şevket muhakemeye bir an ev· 
vel başlanması için alakadar ma· 
kama müracaatta bulunmuştur . 

Sıhhi İmdat 
Tayyareciliği 

Uzak mıntakalarda bulunan has 1 
talara ç~buk surette sıhhi yardım 
götürmekle rniikellef sıhhat tayyare 
cilj~i, Sovyetler Birliğinde geniş inki 1 
şaflara mazhar olmuş bulunmaktadır 1 

Tnyyareciliğin bu kısmında ha· ı 
len, Sovyetler Birliğinde, binl'!rce ki
şi çalşımaktadır, Derhal cerrahi mü 1 

dahelede bulunmayı icap eden va· 
him hastalık hallerinde, sürntle kan 1 

verilmesi lüzumu görüldüğü zaman 
!arda, müdalıele ile doğum vakala 

Asri sınema 
Bu akşam 

1 - Viyana operetlerinin en şuh, en şakrak, en güzeli 

Kral ğleniyor 
Yıldızları : 

KARL BIRSSE{q MARl ELİZ 
2 - Umumi arzu ve görmeyenlerin de görebilmeleri iç.in 

Mübdi, san'atkar - ilahi yıldız 

( MARLENE DIET~ICH) in 
Seyrine kanılmaz temsılı 

( Ç lak Melek ) 
Filmlerini sunar 

Kişe her vakıt açı~dır, Localarınızı Telefonla lemin ediniz 

Pek yakında , . , . , Pek yakında . . . . . Pek yakında ..... 
Bir harika . . . . . Bir san'at abidesi . . . . . Tamamiyle renkli 

Tali Güneşi 
Yıldızları : 
Bugünün Rodolf Valantinosu. ~ ~~EOERIK MARCH } 

Holivodun güzellik mü~abakası bırıncısı ( jANET GA YNOR ) 1 
Telefon AsrAI 250 

ucuna bağlanarak istendiği yere yu 
karıdan tayyareden atılmaktadır. Sıh 
hi imdat tayyareleri, şimdiye kadar, 

yüzlerce litre konserve kan taşımış 
ve paraşütle lazım olan yere atmış 
tı . Pratik, tayyare ile nakledilmek 
ve yahut paraşütle yere indirilmek 
suretiyle kanın kalitesini kaybetme 
diğinı tam surette göetermiştir. 

10283 

----·-----------
Satlık bağ 

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

Latif Arışa muracaat 

102.70 5-6 
21,15 Esham,tahvilat, kambiyo -

nukut borsası ( fiyat ) 
21,30 Müzik ( Radyo Orkestrası 

-Şef: H. Ferit Alnar 1 - W, A. 
Mozart-Senfoni mi bemol majör . 
Adagio - Allegro Andante com 
mele Minuetto-Trio Final , Al 
legro 2- FR. Schubert - " Rosa 
munde ,, Perde arası müziği Nr. 
1 ve 3 ~ E. Grieg 1 inci Per 
Günt süiti. Morgenstimmung { Sa· 
bah ) Ases tod ( Ozenin ölümü ) 
Anitrans Tanz ( Anitranın dansı ) 
in der Halie des Bergkönigs ( Dağ 
kralının inin de ) 

rrnda ve daha sair buna benzer ih 
tİinallerde, doktorlar, hemen <lernal 
tayyare ile hastanın yanına en çabuk .---------------------------
bir surette varmaktadır. • } fğer, varılması icap eden yerde yeni çıkan kanur. ve nızam ar 

22,30 Müzik ( Hafif müzikler O· 

peretler ve saire -Pi ) 
22,45 Müzik { Cazbant-Çigan ) 

Lanteş orkestrası . 
23,45,24 Son ajans haberleri ve 

tayyarenin inmesi imkansız ise, dok 
torlar, paraşütle yere inmektedir: 

R~. iin ı t;ıyyaresine Uzak - Şar 1 
kta murettebat için lüzumlu yar<:!ımı 1 

yapmak üzere doktor Tihonov'un 

paraşütle atlayışı, bütün dünyaca 
malumdur. Lüzumu takdirde, paraşüt 
ile, ste.rilize pansımanlar, ameliyat \ 
aletlerı, ve hatta verilebek kan d 1 · . . a 11 1 
ındırilınektedir, 

Paraşiitle kan indirilmesi için 
hususi tertibat vardır. Konserve edil 
mış ~aze kan, bir şişeye konmakta 1 
bu şışe de hususi bir ku:u içine yer 

yarınki proğram , leştirilmektedir. Bu kutu, pareşüdün 1 

-----------------------------------' Bütün Hukuk Müntesiplerinin Görmesi Lazım Gelen Müstesna 
Bir Fi 1 m 

TAN SiNEMASI 
BU AKŞAM 

Slnemanm Uç BUyUk ş h iyeli 
ALBERT PREJAN - LOIS JOUVET - ERIC YON STROHEIM 

Tarafından Calibi dikkat ve fevkala ie bir tarzda yarntı'an 
Ve seyredenleri Merak ve Heyecan iç e ı isinde bırakacak olan 

f Müşkil 
• 
1 

FRANSIZCA SÖZLÜ BUyUk ve Enteresan 
f"llml Gösterecektir 

Gerek Mevzuu itibarile ve Gerekse Emsalsiz temsili cihetinden 
Bu ayarda bir film son seneler zarfında şehrimizce katiyen 

G ö s t e r i 1 m em i ş t i r . · 

Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 

/\. mun No: 3.J37 
K11bııl tarilıi: JU/611938 

\eşri tarilıi:25 61 J931J 

- Dünden artan -

M dd 24 _ ç ft i mahsulünü topladıktan sonra tarlade katacak 
ae ıç d bk .... d 

k
"kl · t h ı k · · laAzım olan miktarın an aş asını on gun ıçın e o erın o um u ıç.Jn .. .. . .. 

l h 1 k 
· · b kt klarını tohumu alır almaz sokmege veya ç.ıft su· 

ve o um u ıçm ıra · ı 

rerek imha etmeğe mecburdur. .. .. . . 

B 
"dd · · d .. kmeyenlere veya surdurmek suretıle ımha et· 

u mu et ıçm e so . . B "dd · · d d ··k 
1 

· b" ·· r·k mühlet verılır. u mu et ıçın e e so • 
meyen ere yem ır on guo u . . · d f k d' · 

d
. · .. k t'le imhn temedığı takdır e masra ı en ısıne 

me ığı veya surme' sure ı . . ·ıd· ·ı· y· "k 'd 1 k .. 'd · ktürüleceğı yazı ılc bı ırı ır. ıne so mezse 
aı o ma ıızere ı aıece so . · d d · • d J 'd - .... 

1 
k afı çiftçiden 58 ıncı ma :le aıresın e o mır. 

ı arece sokturu eıe masr h · h ı · · 
D

. ·ı 'k ·r tçiler tarafından kırılır ve ta mın ey et erının 
ıp yaprakları yeşı ı ·en çı k 
.. .. .. .. d k d·ı· Filizlerin toplanması yasa tır. 

gozu onun e yo e ı ır. 

üÇüNCÜ KISlM 
Mahsulün tahmini muamelesi 

T 1 
• Memur olanlar ve itiı az heyeti 

l • a ımıne 

1 
.. ·· ahsulü tarlada lnlıisarlar idaresinin her mm· 

Madde 25 - utun m ' .. . . .. .. ·ıA edecet.i mu.:ldet ıçmde, bu mahsulun bu bu-
takaya gore her sene ı an ~ .. ·· d ı 1 d .. . . r ·nce kendi azasının tutun en an ayan arın an 
lunduğu koy ıhtıyar mec 151 1 · · h b . . . . . · · f katinde inhisarlar daresının memuru azır U· 
seçılınış ıkı kışının re a h . dT 
Junarak müştereken tahmin ve ta rır e ı ır. d '- 1 d. 

. b 1 rda Ziraat odaları ve bulunmayan yerler e ue e ıye 
Şehır ve kasa a a ·k· k' · · ı · h' d . . ·ı · ı··tün işinden anlar ı ı ışı ı e ın ısar memurun an 

meclıslerınce seçı mış u . · k h ı f d h • . . · P·ine göre teşkıl edılece eyet er tara ın an, ta · 
mahallı ekımın genış ıli ı ·· .. k d .. . . lesi müştereken yapı ır ve tutun ·uruma an once 
mın ve tahrır muame 
ikmal edilir, 1 • 1 d 'ft · · h t h 

T h 
. t hrir muamele erı, tar a a çı çının ve eye azasının ep· 

a mm ve a k . 1 T V ·ı r t 
si hazır bulunarak ve kararlar, e serıyet e verı ır. erı en mb aduma veya 

r. n çif t\'i veya adamı bulunmazsa gıya ın a muame· 
yapılan davete ral>me ' 
1 1 keyfiyet deftere yazılır. 
e yapıhır .ve t h . heyetleri tayin olunen günlerde ekilmiş tarlaya gi· 

Ta mın ve a rır 

d k 1 
··ı tu"kten sonra mahsulün miktarını tahmin ederler ve çift. 

1 (Pariste buluşalım) 
AYR&CA: Heyecanlı ve Güzel Bir Kovboy Fil ni 

KAHRAMAN S V ARİ h(@ıl Baş rollerde : ere tar ayı o Ç 

inin cüzdanına yazarlar. 
ç Tahmin ve tahriı neticesinde bu heyetler tarafından tutulacak def ter· 

ler inhisarlar idaresine verilir. 

ODET COLBERT~ROBFRT. 
c~ouNG-MELVYN DOULAS Biletlerin Erken Aldırılması Rica olunur. Dikkat: 

18 Şubat Cumartesi 
gündüz matinesinden 

itibaren 

Telefon 212 ALSARA y 1 10295 10292 

·----,--------------------~=---
Telefon 1 AN No. 266 

Her kuvveti yenen bir kudret ... . 
heı· vak'aya yetişen hır afet ... . 

dünyayı alt üst eden tufan 
• 
1 Nuh un 

(Sonu Var) 9583 

ASRi 
Sinemada 



Adana Borsası Muameleleri 

PAMUK ve KOZA 

CiNSi 
KiLO FIATI 

En az 
1 

f.n çok 
Satılan Mikdar 

K. s. K. s. Kilo - -
--Xoza ·-

9,50 ı-fö Piyasa par lafı .. • 38 40 
Piyasa temizi • 35,25 

1 

36,25 

1 -
1 

Klevland 42 1 42,50 

YAPAGI 
Beyaz 

Silah 1 1 
çlCIT 

1 

Yerli •Yemlik. 
• "Tohumluk,, 5,50 

HUBUBAT 
Buğday Kıbns 1 

• Yerli 3,25 

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

UN 
Dört yıldız Salih 

... üç • • :s ~ Dört yıldız Doğruluk 
.:.c ı.:: üç ...2 c: • • 
~ -a Simit 

" ~ > Dört yıldız Cumhuriyet =' N (Jo 

üç r--
" 

,, 
Simit 

" 
Liverpol Telgraflan Kambiyo ve Para 

16 I 2 I 1938 iş Baukasından alınmıştır. 
PeM S.ntiA 

Jianr 5 05 Lireı - --
Vadeli 1. 4 72 Rayişmark 

Frank ( Fransız ) ~ 34 -Vadeli n.: 4 67 Sterlin (ingiliz ) s-92 -- -Hind hazır 4 02 Dolar ( Amerika ) 126 44" 
Nevyork 8 39 Frank ( isviçre ) 00 00 

.. -------------------------------~----------------
Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
Hindistın, Seylan, Çin ve Cavadan dotıudan dotruya müesstse na

mına getirilen tn müntehap, taze ve kGkulu çaylardan vukuf ve itina ile 
yapaJan baımanlardır. Her zevke göre detiştn numarala trrtipleri vardır. 
Muhtelif cins ve büyü~Jükte kutu ve pahtltr içerisinde satılır. Ambalaj· 

ıarmdaki Albayrak - Mustafa Nezih çayı 
~ tilc:eti nefaset ve halisiyetinin ttoıinatadır. 

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

Umumi dtpolara ; lstanbul Tahmisönü No. 74 ( 1<urukahveci ham 
ıltanda) 

Bahçekapı Dördüncü vakıf hana karşısmda No. 71 

Telgraf adresi : ALBAYRAK - lstanbul · C. 

Pek yakında Asri de ••• 

10289 

Diş tabibi 

Hüsnü Reşit Soykan 
Geceleri de vaki olacl!k muracaatlara memnuniyetle kabul eder. 

Muayenthanesi: Divanyolu cümhuriyet mektebi 
karşısında 

39-156 10116 Numara: 200 

3- 15 10269 g.• 

1 

Adana Halkevi Başkanlağından : 

Evimizin muhtelif şubelerinde çalışan ko:niteler iki seneyi ta 
olduklarından Halkevleri ötrenetinin 21 inci maddesi mucibince 
yazılı olan gün ve saatlerde umumi seçim yapılarak yeni Komiteld 
olunacaktır. Şubelere kayıtlı üyelerin o gün ve o saatlarda Halke 

• lerek yeni komite üyelerini seçmeleri rica olunur. 

Komitenin adı Seçim tarihi 

Dil, Tarih, Edebiyat 22/2/939 Çarşamba 17 
Ar • ,, ,, • 18 
Göıterit • .. • • 19 
Spor 23/2/939 Perşembe 17 
Sosyal yardım • ,, ,, ,, 18 
Halk dersaneleri ve kurslar ,, ,, ,, • 19 
Kitapsaray ve yayın 24/2/939 Cuma 11 
Köycülük .. .. .. ,, ıa 

Müze ve sergi ,, • • • 19 
1! 

Ceyhan Belediyesinden : 

1 - Belediyemizin Ceybanda yaptaracatı elektrik teaisata ihtiyaO 
(400) adet ahşap direk açık eksiltme ~uretiyle satın alınacaktır. 
2- Direkler, fenni ıartnamesinde yazılı eb'ad ve evsafına te 
uygun olacaktır. 
3 - Direklerin muhammen bedeli, kanunen alınması lizım geleli 

cümle resim veıair masraflara müteahhide ait bulunmak ve 
da işyerinde teılim edilmek prtiyle 2400 liradır. 
4- Bu işin muvakkat teminata 180 liradır. 
5 - ihale 6-Mart - 939 Pazartesi günü saat . 15 de Ceyhandı 
diy~ salonunda yapılacaktır. 
6-lsteklerin muv-kkat teminatına, ihale aaatından önce Maliye 
sine yatırarak makbuz almıı olmalara meşruttur. ( Banka mekt 
Encümen tarafından muvakkatan teslim alınır.) 
7- isteklerin 939 senesinde ticaret odasında kayıdli bulunduk 

dair makbuz ibraz eylemeleri ve ihale ıün ve saatında bizzat bt 
salonunda hazır bulunmaları lazımdır. 
8- ilin masrafı müleabbide aittir. 
9 - Bu hususta daha fazla malümat almak isteyenler her gün 

saab içinde belediyemiz fen iıleri bürosuna müracaat edebilirld 

10293 17. 22 . 26. 2 

.. 
Doktor Opera tor 

Hadi Kiper 

Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve Bertin ha~ tabanelerinde uzun 
det asistanlık yapmışbr. Hastalarana Abidin paşa caddesinde Mustaf 
fat eczabanesi karşısında hergün sabahleyin saat 12- 8, ötleden 

ı 2--6 ya kadar kabul ed•r • 9S98 il" L 

Türk Hava kurumu Adana ~-------.-. 

-----------------------:11 şübesi başkanlığından : Bu gece nöbetçi ecz 
Tarsuıkap111 civanndı 

Dr. Muzaffer Lokman 
iç hastalıkları mütehassısı 

1 
Hergün muayenehanesinde hastalarını kabule 

başlamıştır. 

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

Ceyhan Belediye Riyasetinden : 

1 - Belediyemizin Ceyhanda yaphracatı elektrik tesisata ve santral 
binası inşaata ( direkler hariç ) 35428 lira 40 kuruş bedelli k~şif üze· 
rinden eksiltmeye konmuştur. 
2 - Elektrık direkleri şartnamesinde yazılı evsafa uygun olarak be· 

lediyemiz marifetiyle tedarik ve iş y ~rinde ihzar ve mütealıahide teslim 
olunacaktr. 
3 - Muvakkat teminat 2657 lira 13 kuruştur. 
4 - Eksiltme, kap1lı zarf usuliyle 5 - Nis"n - 939 Çarşamba günü 

saat 15 d~ Ceyhandll beledi {e sa!o:ıunda yapılacaktır. 
5 - istekliler, bu işi yapahilrceklerine ait Nafia Vekaletinden alanmış 

ihtisas vesikasını ve ayrıca müteahhitlik ·vesik111 ile 939 senesi Ticaret 
Odası kayıd makbuzunu ve muvakkat teminat makbuz veya Banka 
mektubunu teklif mektuplanna lef etmiş olacaklardır. 
6 - Teklif mektuplarının, 2490 sayıla kanunun 31 inci maddesine 

uyiun surette huırl.mmış ve eksiltmfnin açılmasından bir saat evveline 
kadar belediye reisliğine verilmiş ol nası me.şNt" ur. 

7 - Postadc1 \Uku bulacak gt'cikmeler kabul edilmez. 
8 - Proje dosyası on lira bedel mukabilinde belediyemiz muhasebe

sinden verilecektir. 
9 - Daha fazla izahat almak isteyenler her gün mesai saab içinde 

belediyemiz fen işl~ri bürosuna müracaat edebilirler. 
10 - Mektupla sorulara derhal cevap verilir. 

17 - 26 - 6 - 18 10294 • 

Türkkuşuna uçucu üye olmak 
istiyenlerin muayeneleri yaptırılarak 
kayıdlara icra kılmacatmdan bu işe 
istekli olanlaran hemen şübemize gel· 1 

meleri ilin olunur. 

14-17-21 10275 
• 

Halk eczahaned· 

Zayi Tasdikna 

Seyhan Vakıflar idaresi 
müdürlüğünden : 

333 yılanda lslihiye ok 
aldıtam tasdiknamemi zayi et • 
nisini alacatımdan eskisinin -~ 
olmadı ta ilin olunur. 1 CTP.. 

1 lslihiyenin Telli köyünde 
f met otlu lbrabim Okça~ 

Vakıflar idaresi anbannda mev. 
cut macar markala 3 buçuk beygir 
ku vvttinde bir adet müstame; su 
motoru açık artırma ile satılacaktır. 

Muhammen bedeli ( 30 ) liradır. 
ihalesi 21 - 'ı - 93" Sah günü sa 
at 15 de vakıflar idaresinde yap1la· 
catrndan isteklilerin müracutları. 

5 -9 - 14 - 17 10241 

Satıhk kirgir bina 
Kuruköprü caddesi - yenicami 

harşısandaki sokakta-; içeriıinde ay
rıca kızar hamamı olan ve tamama 
yatla boyalı 12 o~ıdan ibaret dört 
katla yeni ve ki,.gir bina acele sah 
!aktır. Binayı görmek ve almek iste 
yenlerin Yatcamü civarrnda Moda 
Tuhafiye pazanna müracaatlara. 

2 - 10 10287 

' Türksözü 
Gündelik ıiyasf gazete 

Abone şartları 

12 Aylak 
6 Aylak 
3 Aylılc 
1 Aylak 

1 -Dış memleketler için j~ 
bedeli değişmez yalnız posta 
zammedilir. 

2 - ilanlar için idareye dl 

caat edilmelidir. ~ 
___________ _,.. 

Umumi neşriyat müdürii 

Macid Güçlü 
Adana Türkaöıü matı. .. 


